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SAVAITINIAI
REAGAN’AS SIŪLO NAUJA 
RAKETŲ PLANA* c.

JAV prez. R. Reagan'as 
kovo 29 d. paskelbė naują 
planą: sumažinti skaičių, o 
ne visiškai panaikinti viduti
nio skrydžio branduodinių 
raketų skaičių Europoje.

Tačiau raketos bus išdės - 
tytos, jeigu su Kremlium 
nebus galima susitarti.

Maskva, kaip žinoma, at
metė pirminį prez. Reagan’o 
pasiūlymą, vadinamą "zero 
option" - išvežti sovietų a-, 
tomines raketas ir tada JAV 
nestatytų savųjų Europoje.

QUEBEC’O VYRIAUSYBĖ 
NUMATO PADIDINTI 
IŠLAIDAS 8.6%

Nežiūrint Quebec’o pro
vincinės vyriausybės at - 
lyginimo mažinimo tam tik
roms tarnautojų grupėms ir 
programų sumažinimo,pas
kelbė, kad per ateinančius 
12 mėnesių provincijos iš
laidos pakils 8.6%.

Tai sukelia didelį nepasi - 
tikėjimą ir nepasitenkinimą , 
tuo labiau, kad vis tvirtina - 
ma, jog dėl to esanti kalta 
federalinė vyriausybė. . .

ĮVYKIAI
PIRMA KARTA PAMINĖJO 
STALINISTINĖ GENOCIDO 
50-METI

Montrealio dienraštis’The 
Gazette" kovo 26 d. paskel
bė straipsnį, kuris ypatingai 
pažymėtinas tuo, kad pirmą 
kartą viešai kalbama apie 
badu išmarintus 6-10 mil . 
ukrainiečių žemdirbius Sta
lino įsakymu, komunistų 
partijos metodu ir ideologi
ja remiantis.

Įdėtas taip pat montrea - 
liceio ukrainiečio pasisaky
mas dėl to> prieš 50 me
tų įvykdytos tautžudystės. 
Oleska Romas, 58 m. , gi
męs Ukrainoje, atsimena ,, 
kaip badmetyje virė sriubas 
iš žolių.

Quebec’© provincijoje yra 
apie 30.000 ukrainiečių 
kilmės gyventojų. Minint ju
biliejų šios tragiškos su - 
kakties, Quebec’o Universi
tete Montrealyje buvo suor
ganizuotas simpoziumas 
Inter-University Centre For 
European Studies in Mont
real organizacijos.

Pažymėtina, kad šitokio

Kanados produkcija labai 
krito paskutiniame ketvirty
je 1982 metų. Kanados pra
monė dirbo 33,2% savo pajė
gumo, trečiame ketvirtyje — 
66,8% (praeitais metais)— 74,1 
%. . Paskutiniame ketvirtyje 
(1982) produkcija buvo žemiau
sia — kaip prieš 20 metų.

Pagal pramonės rūšį,garny, 
bos pajėgumas buvo panaudo
tas: 53,8% ilgalaikių prekių 
naudojimui, 86,3%transporto 
priemonių gamybai ir 1.1. 
Bendrai, pramonės gamyba 
buvo žemiausia nuo 1961 me-

holokausto nusikaltėliai dar 
nėra kaltinti jokio teismo. . .

Kovo 30 d., "The Gazette" 
skyriuje The City, žinomas 
ir gerbiamas komentatorius 
NickAuf Der Maur parašė 
įdomią skiltį "Events of 1933 
worth recalling". Mūsų laik
raštyje savo skaitytojams 
patiekėme apie tuos įvykius ■ 
seriją "Kaip Išmarino Ukra
inos Žemdirbius", kuri pra - 
dėta spausdinti nuo VASA - 
RIO 24 d./9 nr./, 3 psl. Pa
tariame neskaičiusiems -pa
siskaityti. Tuo labiau, kad 
šiemet sueina ir 30 m. nuo 
"geradėjo" Stalino mirties.

Taip praeina netikrosios
tų, ką sako Kanados oficiali garbės ir anoi lietuvių, y- 
statistika. K. Liutkus "yla iš lenda iš maišo ’!

PRANEŠA ELTA:

MIRE KUN. STASYS YLA
• Kun.STASYS YLA, kunigu 
Įšventintas 1932 m. , spaudos 
ir visuomenės veikėjas. Ka
lintas hitlerinės Vokietijos 
Stutthofo koncentracijos sto - 
vykioje 2 metu ligi 1945 m', 
kovo mėn. Savo veikale 
Žmonės ir Žvėrys aprašė 
savo pergyvenimus , vėliau ir 
poezijos formoje rinkinyje 
"Sutryptame Kelyje".

Velionis buvo labai pro-- 
duktyvus publicistas, rašęs

įvairiomis ideologinėmis ir 
psichologinėmis temomis. Jo 
raštai pasižymėjo sklandžia 
kalba ir gyvu stiliumi. Reiš
kėsi spaudos darbe ir kaip 
redaktorius "Mūsų Laikraš - 
tyje", "XX Amžius", kunigų 
žurnale "Aukos".. Priklausė 
Buvusių Politinių Kalinių Są
jungai. Neseniai įvykusiame 
jos suvažiavime Chicagoje 
aktyviai dalyvavo ir tuojau 
po to staigiai mirė.

L ino rai ziny s , P au

MIELIEMS BENDRADARBIAI, RĖMĖJAMS, SKAITYTOJAMS

IR VISIEMS LIETUVIAMS PASAULYJE LINKIME NAUJU JĖGŲ, 
NAUJOS VILTIES, KAD GĖRIS LAIMĖTŲ PRIEŠ BLOGĮ ŠIOJE 
DŽIAUGSMINGOJE PAVASARINĖJE SV. VELYKŲ ŠVENTĖJE.

Leonardas Andriekus

PASLAPTIS

Kaip Tu gali
Taip kantriai, Viešpatie,
Pakelti šiaurėj
Visų apnuogintų beržynų drebulį,
Visų nubalusių dirvonų klaikumą,
Visų uždususių upelių neviltį ?
Kaip Tu gali pakelt,
Kaip iškentėt be šauksmo
Gamtos ir savo nukryžiavimą ?

Atverk, atverk
Tą nuostabaus kantrumo paslaptį 
Bent mano širdžiai.
Beržai maldauja vėją sąnarių nelaužyti, 
Dirvonai prašo gelbėt savo želmenis, 
Upeliai judina leęliis atodūsiais, 
Tik Tu nebešauki : -
Kodėl mane apleidai, Tėve? -
Kaip Didįjį Penktadienį,.
Ant kryžiaus mirdamas.

TIKIMASI IŠSPRęSTI LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ PROBLEMA^ 
SEINŲ KATEDROJE C

Lenkų mėnraščio Kultūra /Paryžius, 1982. X. / nuo
mone, lietuviškų pamaldų Seinų katedroje problema, "la
bai jaudinanti lietuvių išeiviją", gali būti palankiai iš
spręsta , kadangi mirė Lomžos vyskupas Sasinowski , 
"kuriam lietuviai prikišdavo neigiamą nusistatymą jų at
žvilgiu". E. Žagiell savo "Lietuvių Kronikoje" rašo , 
kad "neskaitlinga lietuvių mažuma Lenkijoje yra gerai or
ganizuota ir turi emigracijos pasitikėjimą". Lietuvių Są
junga turi 17 skyrių; leidžiamas trimėnesinis 3,000 egz. 
žurnalas. "Jų veikla kontroliuojama valdžios, kuri yra 
nusistačiusi palyginti tolerantiškai, tačiau vietiniai or
ganai daro kliūčių".

KOMPARTIJA NEPATENKINTA SAJOS IR GLINSKIO PJESĖMIS
Kompartijos CK sekretorius Lionginas Šepetys for

maliai pareiškė nepasitenkinimą dviem lietuvių rašytojų 
pjesėmis. Programiniame straipsnyje "Visuomenė, me

nas, herojus" /Pergalė, Nr. 1O, 1982/, jis rašo: "Kažin 
ar nonkonformistiniai J. Glinskio "Ki ngo" arba K. 
Sajos "Surūdijusio Vandens" personažai gali bent kiek 
pretenduoti į tikrųjų šiandienos konfliktų ir asmenybės 
dramų reiškėjus?"

Abiejose pjesėse vaizduojama gili dorovinė krizė, šian
dienos jaunimo nusikalstamumas - problemos, kurias nuo
lat kelia savilaida ir apie kurias atsargiai užsimena ir ofi- 
ialioji spauda.

ESTU KOMPARTIJOS SLAPTAS DOKUMENTAS APIE RUSINIMĄ 
"Laisvės Radijo" ir United Press/1983. II. 21/ ži- 

niomis, suomiui laikraštis litą -Sanomat paskelbė slaptą 
Estijos komunistų partijos centrinio komiteto nutarimą , 
datuotą 1978 m. gruodžio 19 d. , kuriame nedviprasmiškai 
pasisakoma už Estijos kalbinį rusinimą. Sį dokumentą 
pasirašęs. Estijos KP pirmasis sekretorius, Kari Va i no 
kuris šių metų sausio mėnešį lankėsi Suomijoje. Nuta - 
rime išdėstytos 47-ios rekomendacijos rusų kalbai Esti
joje plėsti. Pavyzdžiui, patariama intensyviau mokyti 
rusiškai iki mokyklinio amžiaus vaikus. Žurnale Eeste 
Komunist/1983, Nr. Ll/, estu Akademijos narys Gustav 
Naan kritikavo užsienio radijų keliamą triukšmą dėl "ru
sinimo" ir pridūrė, kad "kai kurie mūsų intelektualai 
prisidėjo prie šio triukšmo, o kai kurių vaikų tėvai jiems 
pritaria". Anot Naan’o, nacionalizmas esąs "kapitalizmo 
produktas", o tautinis klausimas esąs’"labai sudėtin
gas", nes jis didele dalimi "grynai jausmų dalykas". Jo 
nuomone , "tautomis vadinamos apraiškos išnyks ateinan
čių šimtmečių bėgyje, tautiniai skirtumai išnyks, tautos 
susilies į suvienytą, etninių skirtumų neturinčią žmoniją; 
tautinės kultūros - į suvienytą pasaulio kultūrą". Naan 
pamiršta pridurti, kad pagal sovietinę teoriją, ta suvie
nyta žmonija kalbės "Lenino kalba". Nepriklausomoje 
Estijoje 1940 -ais metais 88 procentai gyventoji? buvo es
tai, o 191 9-ų metų surašymo duomenimis, tik 65 procen
tai.

OXFORD’O UNIVERSITETAS VERTINA ’’ELTA’’
Vasario mėnesį gautame laiške iš Oksfordo Univer - 

siteto Anglijoje , prašoma ELTOS biuletenio anglų kal
ba praėjusių numerių. Pasak laiško, šie biuleteniai "bū
tų nepaprastai naudingi universitete vykdomam tyrimo 
darbui".

PRANEŠA ALT A: '

LATVIŲ MOKYKLOS IŠEIVIJOJE
Laisvųjų pasaulio latvių federacijos Švietimo Taryba pa
skelbė , kad vakarų pasaulyje veikia jų latvių kalba veda
mos 72 pradžios ir aukštesnės mokyklos, kuriose yra 
2434 mokiniai ir 641 mokytojas. Mokyklos taip pasiskirs- 
čiusios: JAV-ėse 41, Kanadoje 12, Australijoje 1O, Švedi
joje 5 ir Anglijoje 4.

STUDENTUI TARNYBA WASHINTON’E
Lietuvis studentas /ė/ šią vasarą dešimčiai savaičių 

bus priimtas interno darbams Jungtiniame Pabaltiečių 
Komitete Washingtone. Atlyginimas - $1500 ir kelionės 
išlaidos. Kandidatas turi mokėti lietuvių ir anglų kalbas, 
ne jaunesnis kaip 18 m. , JAV pilietis, Washingtone turi
turėt galimybę naudotis automobiliu. Kandidatas nedels
damas turi kreiptis į Amerikos Lietuvių Tarybą, 2606 
W. 63-rd St. , Chicago, IL, 60629; Tel: /312/ 778-6900.

SVEIKINIMAI ll-SĖMS
PASAULIO LIETUVIŲ,DIENOMS

Sveikinimai ir skelbimai II —sioms 
Pasaulio Lietuviu Dienoms bus talpi
nami VI —įų JAV ir Kanados Dainų 
Šventės programoje. Pilno puslapio 
kaina - S 100.00, pusė pusiapio-S 50.-

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

Festival, Inc. vardu siusti P. Sofijai DŽ’ugienei, 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 LIETUVIŲ BENDRUOMENE j
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t z Lietuvos išlaisvinimą! U f ištikimybę Kanadai ! 
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LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ.
Redaguoja REDAKCINĖ KOLEGIJA
T elefon as ■ f 5 Z4 ) 366-6220

Second Class Moil. Registration Nr. 1952. Return postage guaranteed.
Pottage paid at Montreal,CP. Published by the Independent Lithuania 

Publishing Co. at 7722 George St., LaSalle, P.O. H8P 1C4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ i* 0 
Rėmėjo — $ 20

l’.S. /»• cnd.radarbiu.ar korespondentą spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik iš anksto susitarus, U z skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

■ - - --------———————-———»

Iš „AUŠRA" Nr 32 (72)
UŽ KA NUTEISĖ JONĄ PAKUCKA a* • *

1982 m, saugumo auka tapo Jonas PAKUCKAS. Gegu
žės- birželio mėn. Vilniuje vyko jo teismas. Jis buvo kal
tinamas mėginimu pabėgti j užsienį. Kartu buvo teisiams 
mas Jono brolis ir brolio žmona Nadiežda/rusė/.

Jono Pakucko teismo procesas - paprasčiausias sau
gumo organų susidorojimas su juo už tai, kad jis 1980 m. 
vasarą padėjo Vladui Šakaliui pasitraukti į Vakarus, per
eiti Suomijos- TSRS sieną. Nors teismui nepasisekė įro
dyti, kad J.Pakuckas padėjo VI.Šakaliui /vienintelis įkal
tis- V. Šakalio švarkas, rastas kratos metu pas J. Pakuc- 
ką/, tačiau saugumas, įsiutintas drąsaus VI.Šakalio šuo
lio iš policinės valstybės į Vakarus, atsikeršijo nors VI. 
Šakalio draugui J. Pakuckui, nuteisdamas jį 12 metų griež
to režimo lagerio.

Be to, buvo ir kita priežastis, dėl ko saugumas buvo 
taip užsirūstinęs ant J. Pakucko.

Maždaug prieš ketverius metus saugumas šantažo ke
liu užverbavo J. Pakucką, kaip buvusį politkalinį, dirbti 
informatoriumi. J.Pakuckas, būdamas lengvo būdo, pasi
davė šantažui ir dirbo saugumui. Tačiau d'rbo taip, kad 
jo artimiausi draugai, tame tarpe ir VI.Šakalys, žinojo 
apie Jono ryšį su saugumu. Faktiškai, saugumas iš J.Pa
kucko gaudavo klaidingą informaciją ir užtat, atsiradus 
galimybei, su juo taip žiauriai susidorojo.

J, Pakuckas buvo svajotojiško, iliuzijomis gyvenan - 
čio žmogaus būdo. Jo galvoje visada sukdavosi šimtai pla
nų kaip geriau gyventi. Tačiau jis pats niekada nesudurda- 
vo galo su galu. Dažnai pas draugus ateidavo visas api - 
plyšęs, su vienu lagaminėliu - visu savo turtu - rankoje. 
Draugai jį tada sušelpdavo. Jis atgaudavo viltį gyventi , 
imdavo kurti naujus planus, tokius pat nerealius,fantas
tiškus. Pilnas naujų polėkių išvykdavo laimės ieškoti, bet 
vėl. . .grįždavo apiplyšęs. Būdamas nepastovaus charak
terio, jis dažnai keisdavo darbovietes. Tokį jį ir nutvėrė 
saugumas į savo pinkles. Beje, LKP CK organo "Tiesa" 
paskleistame šmeižikiškame straipsnyje /kurio esmė nu
rodyta tame, kad "užsienio buržuazijai pasidavę lietuvių 
emigraciniai sluoksniai tikėjosi naujo persekiojamo^Lie
tuvos patrioto pabėgimo į Vakarus, analogiško VI. Šakalio 
šuoliui, tačiau budrių tarybinių žmonių dėka tariamas pa
triotas, tikrumoje kriminalinis nusikaltėlis, buvo laiku 
sulaikytas, demaskuotas ir nuteistas"/ įkyriai peršama 
mintis, kad J. Pakuckas'niekur nedirbęs. Taip, suėmi
mo metu J. Pakuckas tikrai nedirbo jokioje oficialioje val
diškoje įstaigoje. Tačiau straipsnį rašęs saugumietis ži
nojo, kad J.Pakuckas skaitėsi dirbąs neoficialiu etatu į- • 
staigoje VSK/Valstybės Saugumo Komitete- KGB/, apie ką 
šmeižikiško straipsnio autorous,būdamas "lenininškai" 
tiesus, privalėjo savo skaitytojus informuoti. Deja. . .

Tardymo metu ir per teismą saugumas įvairiais bū
dais, grasindamas botagu ir viliodamas pyragu, panaudo
jo J. Pakucko brolį ir brolienę savo užmačioms prieš J. 
Pakucką. Tariamo "nusikaltimo" bendraautoriai- brolis 
ir brolienė - verkė, atgailavo ir metė naujus neįtikinamus 
kaltinimus Jonui. Tačiau J.Pakuckas atmetė visas sau - 
gurno insinuacijas. Teisme jis neprašė advokatų, nepra
šė pasigailėjimo. Jis nugalėjo visą teismą savo paskutine 
kalba, kuri buvo labai įspūdinga, logiška ir triuškinanti vi
są sovietinio teismo neteisingumą ir brutalumą.

MUSTEIKOS KAIMO TRAGEDIJA

Kaip vanagas užpuola lizdelį, taip karo vanagas už - 
puolė Kabelių parapijos nuošalųjį MUSTEIKOS kaimą , 
miškų tankmėje prisiglaudusį prie Čepkelių raisto.

1944 m. BIRŽELIS kvepėjo žiedais ir vystančia pra
dalgiuos žole. Iš Rytų atplaukdavo paslaptingas kovos pa
būklų dudenimas, kuris kasdien vis stiprėjo. Žmonės ne - 
ramiai laukė, kada nustos dejavusi žemė. Tikėjosi, kad 
karo viesulas, besiritantis į Vakarus, jų nepalies, nes to
li keliai ir upės - juos paslėps ir apgins miškas. Bet įvy
ko kitaip.

Prieš pat Jonines, pasikinkęs arkliuką 15 km. žygiui, 
į Marcinkonis išsirengė Musteikos kaimo seniūnas Jokū
bas GAIDYS. Bet iš kelionės negrįžo. Rado žmonės miške 
negyvą, kulkos pervertą.

Aušo gražus Joninių rytas. Musteikiečiai jį pasitiko 
kiekvienas savaip: kas ruošėsi važiuoti į mišką samanų 
pasigrėbti, kas dalgį plakė Gudo šalih pasipjauti šieno. 
°- 'bitei gerokai pakilus, kaimą apsupo ginkluoti vyrai,at
važiavę arklių kinkiniais. Kalbėjo rusiškai, bet buvo gir- 
2 psl.

dėti ir lietuviška šnekta, tik su žydiška tartimi.
Pirmiausia užėjo į Prano TAMULEVIČIAUS sodybą 

ir, radę jį namuose, nušovė. Paskui surinko trijulę:Miką 
GAIDĮ /5O m./.Miką ILKEVIČTU /35/ ir Petrą GAIDĮ /2^ 
Visus nusivarė į kaimo pakraštį, Petro Volungevičiaus so- 
dybon, ir ten sušaudė. Užpuolėjai ėjo per pirkias, rinko 
visus kas gyvas ir varė J kaimo aikštelę, kur dabar stovi 
trys kryžiai. Surinkę juos gąsdino, visaip tyčiojosi, tero
rizavo. Paskui atskyrė vyrus, nusivarė už poros sodybų 
ir ten sušaudė: Karolį ILKEVICIŲ/26 iri./, mokytoją; Pet
rą SVIRSKĄ /43 /, Martyną A VE RKĄ/70/, Vytautą GAIDĮ 
/19/,Simą TA MULEVIČIŲ/75/, Joną GRlGĄ/26/, nebylį; 
Joną TAMULEVIČIŲ /5O/ ir jo sūnus -Domą/28/ ir Pet
rą/ 24/.

Tada prasidėjo kaimo plėšimas: ėjo per sodybas ir 
rinko drabužius, drobes, lovų paklodes, veltinius, maistą 
- mėsą,duoną, miltus,pieną,pjovė avis ir kiaules. . .Ir 
viską krovė į vežimus. Pabaigę plėšti, padegė šias sody
bas! Petro SVIRSKIO, Miko ILKEVIČIAUS, Edvardo SAKE- 
VIČIAUS, Juozo GRINKEVIČIAUS ir Jono GAIDŽIO. Nuo 
šių užsidegė ir kitos sodybos.

Žuvusiųjų nebuvo kur pašarvoti - pirkios pelenais 
pavirtusios. Buvo šarvojami išlikusiose pirkiose po du , 
po tris.

Po kelių dienų musteikiečiai, kurių dabar liko veik 
vienos moterys ir vaikai, lydėjo savuosius į Kabelius - 
laidoti. Išsidriekė ilga graudi procesija. Per rugių lauką, 
per vasarojų plaukė keturiolika karstų. . . Raudos siekė 
gretimus kaimus - Ašašninkų ir Margionių. Prie bažny - 
čios pasitiko kun. Nikodemas Pakalka, Marcinkonių klebo
nas. Kabeliai jau neturėjo savojo klebono - kun. Pr. Cagly: 
neseniai buvo miręs. Mažoj bažnytėlėj suguldė visus ant 
žemės - vieni karstai pripildė pusę Dievo namų.

Netrukus miške buvo rastas dar vienas musteikietis 
išsukiotomis rankomis - sušaudyto Martyno Averkos sū
nus Kostas /38 m./. Jo sūnelis tądien ganė miše avis ir 
pasakojo,kad nepažįstami dėdės klausė:"Kur tavo tėvas?"

Žuvusiųjų kapeliai jau baigia žole apaugti,laikas už
gydo visas žaizdas, bet niekis ir šiandien negali pasakyti, 
kuo nusikalto šie taikūs žmonės, mylėję taiką ir darbą , 
gimtąją žemę ir savo tikėjimą. Tyli apie juos šiandien 
istorija, tik dar likę artimieji prisimena ir kasmet bir - 
želio 24 dieną susirenka į Kabelių bažnyčią. . .

ŠALPOS REIKALAMS 1982 m. vajus.
KLB ŠALPOS FONDO HAMILTONO APYLINKĖS AUKOTOJAI

Po $50. - G. Martišius, J. B. Mariat Funeral Home; $48. -V. 
Bernotas, Vokietija; $30. - K. Mileris. Po $25. - J. Bersė- 
nas, J. R. Pleiniai, J. Inkratas, Jeremy Parson; $24. - V. 
Damijonaitis, Vokietija. Po $20. - V. Bruzgys, O. Sčiukie- 
nė, M. Bilevičienė, A. Jankus, V. Jankus, J. Mažulaitis, B. 
Kronas, dr. B. Vidugiris, A.Kerutytė, D. Stukas, J. Steib- 
lys, J. Aisbergas, J. Vaičius, J. Adomaitis, J. Williams, J. 
G. Kolakauskai, B. Venęlovash T. Rimkus, E. Apanavičius , 
P. P. Kriaučiūnai, P. P. Raiščiai, P. P. Venslovai, A. Min- 
gėla, dr. O. Valaitis, Mrs. L. Dragaitis, P. Bosas,J. Dubins- 
kas, P. Masys. Po $15. - A. Erštikaitis, L. Palčiauskas, P. 
P. Jankūnai, A. Verbickas; $13. - dr. A. Saunoris; $ 12. - V. 
Sakas. Po $1O. - A. Kybartas, J. Lesčius, S. Kačinskas, F. 
Krivinskas, E. Lengnikas, A. Gailius, Z.Didžbaiis, F. Ci- 
paris, P. Bulkė, Mrs. S. Labuckas, A. Gelžinis, A. Obcars- 
kis, P. Pleinys, J. Po vii aus kas, V. Perkaus kas, P. Kanopa , 
J. Romikaitis, P. Novickas, Z. Stonkus, A. Grybas, G. Mel- 
nykas, J. Liaugminas, J. Astas, P. Latauskas, J. Kšivickis, 
A. Garkunas, Mr. & Mrs. Sopiai, Mrs.X, L. Gutauskas, B. 
Steponavičius, J. Dervaitis, J. Tarvydas, V. MorKūnas, L. 
Bacevičius, P. Sakalas, M. Gudinskas, M. Jonikas, A. Kra- 
kaitis, G. Skaistys, L. Klevas, V. Kežinaitis,B.Vengrys, P. 
Bružas, P. Juškevičius, J. Svilas, V. Kazlauskas, B. Pakal
niškis, Mrs. J. Šešelgis, V. Narkevičius,M. Pike, A.Lukas, 
V. Leparskas, J. Adomauskas, P. Pranskevičius, A. Liau- 
kus, J. Kažemėkas, J. Bubnys, B. Grajauskas, B. Juodelė , 
Mr. X, V. Kybartas, A. Meškauskas, L. Koperskis, A. Erš
tikaitis, A. Patamsis, J. Kaneva, K-Bungarda, P. Vaitonis,
J. Tarvydas, P. Brasas, A. Pusdešris, V. Pilkauskas, A. 
Repčys, J. Bajoraitis, P. Ročys, J. LeKutis, K, Gudinskas,
K. H- Norkai, J. Stankus; po $IO. - L. Ulbinas, X. Y. , V.Mar 
čikūnas, V. G. Kairiai, R. Matukaitis, B. Orvidas. J. Jasi- 
mienė, A. B. Kybartas; $9- - S. Dalius. Po $7. - S. Aleksa, 
A. Kelečius, S. Dramantas, S. Vegis. Po $5. - P. P. Repeč- 
kai, J. Deveikis, R. Bagdonas, J. Kareckas, A. Dudonis, P. 
Vaitiekūnas, J. Stanius, Mr. X„ P. Kareckaš, T. Zaranka,
J. Rastauskas, Mrs. A. Bugailiškis, O. Burdinavičienė, A. 
Mikalauskas, K. Meškauskas, A. Petkevičius, K. Žilvytis, 
A. Šilgalis, L. Gudinsiąenė, B. Paulius, J. Deksnys, P.Zar 
barauskas, P. Rakauskas, S. Bikinas, D. Slavinskas, V..Pa- 
šilienė, S. Raupėnas, P. Armonas, A. Buinys, V. Norkevi- 
čius, V. Svilas, J. Kažemėkas, V. Vitkevičius, A. Paulius, 
V. Triponas, Z. Vainauskienė, V. Stabingis, J. Petrūnas.Z. 
Čečkauskas, E. Galinis, A. Kamaitis, G. Palmer, P. Gied
raitis, J. Remezat, E. Kudaba, P. Lukošius, F. Urbaitis,K. 
Karaška, L. Vindasienė, A. Sukaitis, S.Urbonas, M.Juodis 
F. Pajarskas, A. Stasevičius, L. Meškauskas, A. Budini" - 
kas, P. Breichmanas, F. Enskaitis, Mrs. Tumaitis, B. Šo- 
pys, S. Vyšniauskas, L. Skripkutė, V. Bilevičius, P. Eism- 
antas, A. Vinerskis, Mrs. A. Kažemėkas, P.P. Pinkevičiai, 
V. Bagdonas, K. Zabarauskas, A. Pruiskus, J. Krištolaitis,
K. Deksnys, R. Rožanskas, Mr. Samson, S. Samus, A.Povi- 
lauskas, A. Elvikis, Z. Gedminas, J. Kamaitis, J.Stungevi- 
čius, E. Boguslauskas, A. Pareštis, V. Adomonis, P. Zubas, 
V. Liškauskas, S. Savickas, J. Sadauskas, P. Stosius, K.Sin
kevičius, J. Visockis, K. Kvedarienė, P. Kovelis, Mrs.O.Sar 
viekas, R. Giedraitis, J. Jurgutis, Z. Stanaitis, J. Gimžau
skas, M. Zųrlienė, J. Stanaitis. Po $4. - V. Grikietis, S. 
Elvikienė, V. Venskevičius, P. Siūlys, A. Gedrimas. Po 
$3. - A. Jankauskas, A. Juraitis, A. Bugailiškis, A.Muliuo- 
lis, Mr. Dziemonis, S. Senkus, S. Žvirblys, J. Jokubynas, 
Po $2. - J. Raguckas, B. Antanaitis, P. Vizbaras, A. Šve - 
das, V. Bartininkas, V. Saulis, V. Motiejūnas, P. Vara - 
novienė, P. Enskaitis, A. Ba radios kas, V. Apanavičius, A .

Myl imoi Motinai . j, • -A T A 
MAGDALENAI DANILIAUSKIENEI 

m iru s ,

jos sūnų, Kanados Lietuviu Bendruomenės
C- •• *

vicepirmininke. inž. Juoza^ V. DANĮ , jo šeima 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

KLB MONTREAL") APYLINKĖS VALDYBA

Aušrotas
KLB Šalpos Fondo Hamiltono Skyriaus Valdyba nuošir

džiai dėkoja visiems aukotojams ir aukų rinkėjams, nes 
tik Jūsų nuoširdžios aukos ir pasiaukojimas ,renkant au
kas suteikia mums galimybės sušelpti mūsų tautiečius da
bar gyvenančius Lenkijoje.

KLB Šalpos Fondo Hamiltono Sk. Valdyba
-r"*- -r*- j-** -r**

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SPAUDOS 
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuo
tinis akcininkų -šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
1983 m. gegužės l d. 1 vai. p. p. redakcijos patalpo
se, 7722 George Street, LaSalle, P. Q. H8P 1C4.

D i enotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Mandatų-komisijos rinkimas
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
5. Valdybos narių pranešimai
6. Revizijos komisijos pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai
9. Einamieji reikalai

1 0. Susirinkimo uždarymas.
Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime 
dalyvauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti 
įgaliojimą kitam akcininkui, kuris susirinkime 
dalyvaus. Valdyba

ĮGALIOJIMAS 
e

Aš, . . ...............................   •

gyvenantis.................................................... .. ............................. ..

šiuo jgal ioju .................................. .. ........................................ ..

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" spaudos bendroves
1983. susirinkime, , . r. ..........

oiooa fre r-tonrrun o- c-iSų -'išpliki .ikvc;Y'• »e*Trab .
Turiu akęijas - ierus. , ■ ,

Data.........................   Parašas:............................. .

NAKVYNIŲ INFORMACIJA
Ši informacija yra teikiama II PLD dalyviams ir svečiams 
kurie norėtų apsigyventi viešbučiuose. Suinteresuoti pra
šomi šią informaciją PASILAIKYTI ir su pasirinktuoju 
viešbučiu SUSIRIŠTI TIESIOGINIAI, nevėliau GEGUŽĖS 
mėn. 15 d.

BISMARCK HOTEL, 171 WEST RANDOLPH STREET , 
Chicago, II, 60601, tel: 312- 236 0123. Asmeniui per parą- 
$ 20 /US/.

♦
UNIVERSITY OF ILLINOIS, MEDICAL CENTER CAMPUS, 
1933 WEST POLK STREET, Chicago, IL. Studentams per 
parą - $9. /US/.

RADISSON HOTEL, 505 NORTH MICHIGAN AVENUE , 
Chicago,IL 60611, tel: 312- 944 4100. Asmeniui per pa
rą $15- $20.

HOLIDAY INN, 7300 SOUTH CICERO AVENUE, Chicago, 
IL, 60629, tel: 312- 581 5300. Per parą asmeniui $23 - 
$28.

CHICAGOS PIETINĖJE DALYJE, NETOLI LIETUVIŲ GY
VENAMŲ RAJONŲ,YRA DAR ŠIE VIEŠBUČIAI:

SHERATON MIDWAY AIRPORT INN, 5400 SOUTH CICE
RO AVENUE, Chicago, IL ,60638, tel: 312- 581 0500. As
meniui per parą $12- $19.

HILTON INN OF OAK LAWN, 9333 SOUTH CICERO AVE
NUE, OAK LAWN, IL, 60453, tel: 312- 412 7800. $30 - 
asmeniui per parą.

BEST WESTERN -CEASAR’S INN, 9001 WEST, IL, 60459 
tel: 312- 423-1100. $11-$17 asmeniui per parą.

Įsidėmėtina, kad SPORTO ŠVENTĖ, JAUNIMO KONG
RESAS, DAINŲ ŠVENTĖ,OPERA IR BANKETAS vyks 
CHICAGOS CENTRE. Tiems renginiams artimiausi yra 
BISMARCK ir RADISSON viešbučiai ir UNIVERSITY OF 
ILLINOIS bendrabutis.

SEIMO POSĖDŽIAI , PARODOS ir JAUNIMO ŠOKIAI 
vyks JAUNIMO CENTRE. Į šiuos arčiau iš HOLIDAY INN 

/Ford City/,SHE RATON MIDWAY AIRPORT INN, BEST 
WESTERN CEASAR’S INN ir HILTON INN of OAK LAWN.

/Prisiminkime, kad:"Paskutiniam ateinančiam- kaulas" - 
anot lietuvių priežodžio. Taigi - nedelskime. . ./

NEPRIKLAUSOMA UETUVA
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KAIP IŠMARINO UKRAINOS® 
ŽEMDIRBIUS z

Vertė V.Ž. įjg* V
/tęsinys/ Mpi

Vasilij Grossman g fc
VISKAS PRAEINA - "VSIO TEČIOT”

Kaimas ėmė ūkauti pratisai, kai išvydo paskutiniąją.' 
Jie neklykė riksmu, virstančiu iš širdies ar sielos gelmiųJ 
Ne, jie ošė tarsi lapai vėjuje, tarsi lūžtantys šiaudai, iri 
tada aš pasiusdavau : ko jie taip gailiai ūkia ?’. Juk tai neJ 
be žmonės, tai ko jie taip gailiai ūkauja. Reikėjo turėt j 
akmens širdį, kad valgydamas galėtum klausyti jų ūkimo. į 
Kartais aš išeidavau j laukus su savo duonos daviniu ir 
klausydavaus: ūkauja. Kiek paeidavau ir pasirodydavo , | 
kad viskas nutilo. Žengdavau tolyn ir vėl man pasigirs-į 
davo, bet šiuo kartu ūkimas ėjo iš gretimo kaimo. Ir man I 
dingtelėdavo, jog visa žemė stūgauja kartu su žmonėmis 
ir aš sau sakydavau: "Jei Dievo nėra,kas gi juos išgirs'." !

Vienas NKVD komisaras man pasakė:"Ar žinai kaip 
rajone vertina jūsų kaimus? Tai"rūsčios mokyklos kapai"; 
Bet aš ne iš karto supratau tų žodžių prasmę. r

Koks buvo nuostabus oras Vasaros pradžioj 
purkšdavo smulkus lietutis, po to užeidavo pakaitom karš
tos saulėtos dienos, žodžiu, kad javai išplaukė suvešėję . 
Jie išbujojo augščiau žmogaus ūgio. Galima buvo juos kir
viu kirsti. Tą vasarą aš neatsigėrėdavau vaivorykščių 
audrų ir drungno lietuvei©, čigoniško lietaus, kaip ten sa
koma, reginiais.

Višą žiemą kaimiečiai spėliojo, ar bus geras derlius. 
Jie klausinėjosi senių. Nurodinėjo prieš tai buvusių žie-

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO "ARAS“ valdyba. SĖDI I? KAIRĖS: A. JOKŪBAITIS, T. ST AN U L I S — P I R M. , SOL. VACLOVAS 
VERIKAITIS, -DIRIGENTAS, V. ZADURSKIS, B. BIJŪNAS. STOVI: P. MURAUSKAS, V. MELNYKAS. V, PEČIULIS, J. KARASIEJUS IR 

M SLAPSYS. Aras dalyvaus sv. Kazimiero parapijos jubiliejiniame koncerte balandžio 16 d. Montrealyje,

mų pavyzdžius. Visos jų viltys buvo žiemkenčiuose. Ir jos 
išsipild , bet jiems neteko jų kirsti. Aš užėjau i vieną 
izbą /pirkią/. Žmonės gulėjo pasliki - kas ant pečiaus , 
kas lovose.

Vieni tebealsavo, kiti - ne. Mergaitė, aš ją pažino - 
jau - gulėjo ant aslos. Ji buvo išėjusi iš proto. Jinai grau
žė taburetės koją. Ir, ar ne siaubas, kai ji išgirdo mane 
įeinant, ji net neatsigrįžo, bet ėmė urgzti kaip šuo, prie 
kurio artiniesi jam graužiant kaulą.

Badas siautėjo visur, dėliojo mirtis. Iš pradžių iš
mirė vaikai ir seni žmonės, po to pusamžiai. Pradžioje 
juos laidojo, po to - ne. Lavonų buvo visur: gatvėse, so
dybų priekiemiuose. Tie, kurie pasimirė paskutiniai, li
ko tysot savo pirkiose, Užstojo tyla. Visas kaimas išmi
rė. Aš nežinau, kas mirė paskutinis.

Mus, dirbusius administracijoj, perkėlė i įkniestą.

Taip aš atsiradau Kijeve. Valdžia buvo ėmusi dalinti 
duoną be kortelių. Nuo pat vakaro žmonės stodavo eilėn. 
Tos eilės nusidriekdavo per puskilometri- Eilučių, tu ži
nai, esama visokių:vienose trypiesi juokaudamas,gliaudy
damas saulėgrąžas. Kitose- tau užrašo numeri ant popie
riaus. Yra tokių, kur nejuokaujama, kur pažymi tau nu
meri ant delno ar kreida ant nugaros. Bet čionai buvo kaž 
kas nepaprasto, ko niekad nebuvau mačiusi: žmonės apsi
kabindavo rankomis per juosmenį ir taip laikydavosi vie
nas už kito. Jei kas suklupdavo- visa eilutė susiūbuodavo 
tarsi nuvilnydama. Tai buvo panašu i šoki; žmonės svir
duliavo iš vieno šono į kitą. Ir vis bangavo smarkiau ir 
smarkiau. Jiems buvo baisu, kad nebeišlaikys, įsitvėrę 1 
priešais stovintį žmogų. Jiems buvo baisu, kad rankos at- 
signiauš. Moterys pravirkdavo ir bematant visi tie žmo
nės imdavo raudot. Atrodė, kad jie pamišę, kad šoka ar 
dainuoja. Kartais išlysdavo iš pakampių chuliganai ir aiš
kiai dairėsi silpno narelio, kad lengvai perkirstų grandi
nę. Kai chuliganai imdavo artėt, visa eilutė pradėdavo 
staugti iš baimės. Girdėjosi,tarsi gaudimas. Taip mies
telio žmoneliai stovėdavo eilėse, kad nusipirktų duonos 
be kortelių: žmonės, iš kurių buvo atimtos pilietinės tei
sės /"Lyčency// nepartiniai, amatininkai,priemiesčiųgy- 
ventojai. . .

Bet neužilgo štai - kaimiečiai patraukia iš sodžių 
Stotyse visur užtvaros, visi traukiniai kratomi. NKVD , 
kariuomenės daliniai, užtvėrę visus kelius, o tačiau, ne
žiūrinti visko, kaimiečiai atsiduria Kijeve.

Jie šliaužia, rėplioja per pelkynus, arimus, ganiavas, 
pūdymus, miškus: tvorom visos žemės neaptversi’. Jie ne
bepajėgia eit, jiem teliko ropot. Miesto gyventojai laksto 
savais reikalais, vienas bėga i darbą, kitas i kiną, rieda 
tramvajai, o badmiriai ropoja: vaikai, vyrai, merginos. . . 
Neatrodo, kad tai žmonės, bet kažkokie katinai, perkarę 
šunys, judą ant keturių. Ir dar pretenduoja elgtis kaip 
žmonės. Ir dar pilni kuklumo. Kaip toji vežliojanti mer
gina, išpampus it beždžionė. Ji unkščia, bet tempia že - 
myn sijonėlį, jai gėda, ji dangstosi plaukus skarele; tai 
kaimietė, pirmąsyk atvykusi į Kijevą.

Bet vien laimingiesiems pavyko atšliaužti iki čia; 
vienam iš dešimt tūkstančių. Ir kaip bebūtų - jiems nėra 
išganymo;badmirys tyso ant žemės; jis memlena, elgetau
ja, bet valgyti jis jau nepajėgia. Prie jo, iš abiejų pusių, 
riekutės duonos, bet jis jų jau nebemato, jis jau nukelia - 
vęs kažinkur i anapus. . .

Paryčiais platforminiai vežimai,traukiami arklių, 
surankiodavo mirusius naktį. Aš mačiau vieną jų,pakrau
tą vaikų. Kaip sakiau: paliegę, ištysę, mirusių paukščių 
smailais snapeliais galvom. Paukštukai, jie atlėkė iki Ki
jevo, bet. . .perniek. Jų tarpe buvo dar čirškiančių jų gal
velės tabalavo i šalis.Aš paklausiau vežėjo. Jis neturėjo 
iliuzijųf'Kol aš nuvešiu juos į vietą, jie jau bus nutilę". . .

Aš mačiau mergaitę ropojant skersai šaligatvio. Šla
vėjas ją paspyrė , ir ji buvo nuriedėjusi ant gatvės vidurio. 
Net neatsigrįžus, ji skubiai rėpliojo,pristigdama jėgų,bet 
ji visvien panoro nusidulkinti suknelę. Tą pačią dieną aš 
nupirkau Maskvos laikraštį, ir ten perskaičiau Maksimo 
Gorkio straipsnį. Jis aiškino, kad vaikam reikia kultūri- 
1983. 111.31
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nių žaislų. Vadinasi, Maksim Gorkyj nieko nežinojo apie 
tuos vaikus, kuriuos gabeno vežimais į gurguolės pasta - 
tą. Bet gal ir žinojo, - o tylėjo. . .kaip kad visi. Ir rasi - 
nėjo kaip tie žurnalistai, kurie kalbėdami apie bado ma 
rinamus vaikus tvirtino, kad jie srebią vištienos buljoną. 
Vežėjas man tarė: "Nuo to laiko, kai duona be kortelių, 
mirštančiųjų skaičius žymiai pašoko. Jeigu žmogų apė - 
muši edema ir jis užvalgo- baigta’.".

Nors ten tepraleidau vos tris dienas, tas Kijevas įsi
rėžė man atmintin.

Štai ką aš supratau. Pačioje pradžioje alkis išgena 
žmogų iš namų, Pradžioje jis būna tarsi ugnies degina - 
mas, jį plėšo tartum replėmis, jam suka vidurius,dras
ko sielą ir žmogus sprunka iš namų. Žmonės kasinėja 
sliekus, rankioja žolytes, matai. ..kai kuriems pavyko 
prasibrauti net iki Kijevo. Ir visi bėga iš namų, visi’. Bet 
ateina diena, kai badmirys parsiruopščia atgal, namo. Ką 
visa tai reiškia? Kad badas nugalėjo. Žmogui nebėra išsi 
gelbėjimo, jis nuvirsta guolin ir lieka gulėti. Ir kadangi 
badas ji įveikė, jis nebeprisikels, ne vien todėl, kad ne
beturi jėgų, bet todėl, kad jam niekas nebemiela, kad jis 
prarado norą gyvent. Jis guli sau taikingai ir nemėgink jo 
liesti. Badmirys nenori dabar valgyti, jis visą laiką šia - 
pinasi, viduriuoja, jis mieguistas- nereikia jo judinti, te
palieka jį žmonės ramybėje. Kai jis ima taip tysot, reiš
kia mirtis nebetoli. Taip sakydavo karo belasiviai; jei 
vienas jų atsiguldavo ir nebetiesdavo rankos i savo davinį, 
tai reiškė,kad paskutinioji netoli.

Bet kai kurie kaimiečiai išprotėdavo. Ir vien mirtis 
gražindavo jiems ramybę. Juos galėdavai atpažinti iš akių 
švytėjimo. Jie kapodavo lavonus ir juos virdavo, jie nužu
dydavo vaikus ir juos valgydavo. Juose pabusdavo žvėris, 
pasimirus žmogui. Aš mačiau vieną moterį, kurią atvarė 
sargybiniai į rajono centrą. Jos veidas buvo žmogaus,bet 
akys vilkės. Kalbėjo, kad tuos žmogėdras visus sušaudę . 
Bet jie buvo nekalti. Kalti buvo tie, kurie privedė motinas 
prie to, kad valgytų savo vaikus. . .Ieškok nejieškojęs - 
argi rasi kaltininką? Juk vardan gėrio, jo vedinos, vardan 
gerovės visai žmonijai - motinos buvo privestos prie tų 
kraštutinumų.

Aš supratau, kad kiekvienas badaujantis yra savo rū
šies kanibalu. Jis išeikvoja savo paties kūno atsargas, ko] 
belieka vienį,kaulai. Jis minta savo paties taukais iki pa
skutinio gramo. Po to aptemsta jo protas,atsieit, jis su
valgė savo smegenis. Badmirys susivalgė pats save , 
ištisai. /bus daugiau/
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Lietuvos Amžių Byla 
Kartojasi ?'

D.N. BA LT RUKONIS 
/pabaiga/

Su 2O-ju šimtmečiu Lietuvai ir lietuvybei nušvito 
tautos didžiojo atgimimo pranašo- dainiaus MAIRONIO iš
pranašauta naujoji gadynė. 1904 metais buvo atkovota 
spaudos laisvė, o 1905 metais įvyko pirmasis atgimstan
čios Lietuvos politinis aktas- DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS. 
Lietuva jau nebesulaikomi.i skubėjo, veržėsi pirmyn į 
naujus laikus, į savo visišką atgimimą ir galutinį tikslą - 
savos, nepriklausomos valstybės atkūrimą, kuris, paga - 
liau buvo įgyvendintas tik po didžiųjų pasaulinių karų ir 
revoliucijų /1914-1917 m /.

Lietuvių Tautos Taryba, susirinkusi savo sostinėje 
Vilniuje, 1918 metų VASARIO 16-sios Aktu paskelbė pa - 
šauliui atsteigianti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos vals
tybę su sostine VILNIUJE.

Visa tai, tačiau, buvo atsiekta ir įgyvendinta, nors di
dieji mūsų kaimynai trukdė ir kėsinosi į nepriklausomy
bę. Sekė sunkios /1919-192O/ nepriklausomybės kovos su 
bolševikinės Rusijos divizijomis iš Rytų, 
bermontininkais -iš Šiaurės ir lenkų legijonais- iš Pietų. 
Jaunutės Lietuvos savanorių kariuomenės pulkai sutriuš
kino bolševikų ir bermontininkų invazijas.

Mirtingiausias ir pavojingiausias pasirodė, vis dėlto, 
mūsų pietinis kaimynas-Lenkija. Šie, remiami gausios A- 
lijantų karinės pagalbos, įvykdė taip vadinamą "Vyslos 
stebuklą", ties Varšuva sutriuškinę stambias bolševikų 
pajėgas. Lenkai,apsvaiginti šiais netikėtais laimėjimais, 
iki šiol buvę sukalbamesni, staiga pasidarė Lietuvos 
atžvilgiu labai arogantiški. Vedami lietuviškos kilmės su
lenkėjusių valstybininkų/J. Pilsudskio, Sapiegos ir kitų / , 
jie žūtbūt pasiryžo aneksuoti vos spėjusią atgimti Lietu - 
vos valstybę. Siautė aršios karinės, politinės ir religinės 
kovos. Mažutė Lietuva, proporcija 1:10, laikėsi didvyriš
kai. Varganai ginkluoti, menkai aprengti, bet milžinai dva
sia - Lietuvos narsieji savanoriai atlaikė žymiai geriau 
ginkluotas ir aprūpintas lenkų divizijas.Deja, klastingai 
atplėštos sostinės Vilniaus su 1/3 etninės Lietuvos terito
rijos, vis dėl to, nepavyko atgauti iki 1939 metais kilusio 
II-jo Pasaulinio Karo. Kaip matome, - lenkų imperializ - 
mas, jų nepaprastas teritorinis gobšumas savo visų kai - 
mynų sąskaiton, sukėlė kruvinas kovas ir riaušes užimtų
jų kraštų gyventojų tarpe. Visa tai kurstė baisią neapy
kantą, bereikalingą Įtampą kaimyno su kaimynu, kas vis 
dar neužmirštama ir tebejaučiama šių dienų Lenkijoje.
- Ko pyksta ir niršta lenkiškasis vilkas, kad vis dar spar
dosi ir nesileidžia pjaunamas lietuviškasis avinėlis?. . . 
-Ar jau nebūtų pats laikas mūsų pietiniam l;aimynui tai - 
syti senus, kreivus ir atgyvenusius kelius?. . .
-Argi dar nelaikąs grąžinti Suvalkų Krašto lietuviams jų 
pačių tėvų statytą baziliką Seinuose, kur iki šiol lietuvių 
kalba vis dar neleidžiama laisvai skambėti jos skliaustuo
se?. . .Juk joje ilsisi palaidotas Lietuvos liaudies poetas, 
"Anykščių Šilelio" autorius, buvęs Seinų vyskupijos val
dytojas, vyskupas Antanas Baranauskas’..../ O 
kaip su mokyklomis lietuvių kalba? Juk nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpyje buvo lenkų gimnazijos Lietuvoje. . ./ 
-Ar ilgai dar turėsime laukti, kad senoji Lietuvos sostinė 
Vilnius su dalimi kr išto jau 43 metais de facto ir de jure 
esantys Lietuvos Respublikos sąstate, vis d;.r :ebelaiko
ma u ž Lietuvos bažnytinės provincijos ribų?. . .

Tad peršasi mintis, kad gal nenuostabu, kad tiek iš- - 
kentėjęs ir Katalikų Bažnyčiai nusipelnęs Vilniaus apy - 
linkėse gimęs ir užaugęs, pačiame Vilniuje kunigu tapęs, 
Vilniaus vyskupijos vyskupas - tremtinys Julijonas Ste
ponavičius- kardinolo titulo taip ir nesulaukė. . .

Nesulaukė taipgi Romos pažadėtosios ir siunčiamos 
karaliaus karūnos ir senosios Lietuvos didvyris', Žalgirio 
mūšio nugalėtojas - VYTAUTAS DIDYSIS’. Taigi, Lietuvai 
ir lietuvybei priešingos jėgos tebeveikia ir dabar. . . Lie
tuvos amžių byla kartojasi. . . Bet. . . TEMPORA MUTANT
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Kazys Binkis

1983
Malonus lietuviškos knygos bičiuli.

Plėsdami mūsų fondo knygų leidimą, siekiame prisitraukti kuo daugiausiai narių iš 
lietuviškos visuomenės tarpo, kuriems rūpi lietuviška knyga, jos tolimesnis išlaikymas ir 
ateitis. Didėjant leidžiamų knygų skaičiui ir kylant spausdinimo išlaidoms, norime 
praplėsti pastovių skaitytojų tinklą, kurie savo jnašais padengtų dalj knygų leidimo 
išlaidų.

1982 m. išleidome Antano Gustaičio satyrinius eilėraščius „Ko liūdi, putinėli?“, 
Icchoko Mero romaną „Sara“ ir Lidijos Šimkutės eilėraščius „Prisiminimų inkarai“. 
Liūnės Sutemos eilėraščiai „Vendeta“ gavo Lietuvių Rašytojų Draugijos premiją, b 
Eduardo Cinzo romanas „Mona" — Vinco Krėvės literatūrinę premiją. Viso jau 
išleidome 46 knygas iš kurių dvylika premijuotos jvairiomis premijomis. Šiais metais 
fondas leidžia Jono Švedo gaidas (jau pasirodė du sąsiuviniai). Taip pat žadame išleisti 
Petro Klimo dienoraštį iš Lietuvos kūrimosi laikų ir Petro Melniko romaną „Pakirsta 
šaka“.

Kiekvienas asmuo skiriąs įmetus $25.00 knygų leidimui bus skaitomas fondo nariu, 
gaus veltui populiarią, liuksusinę Antano Gustaičio knygą „Saulės šermenys“ ir jam 
automatiškai bus siunčiami naujai pasirodantys fondo leidiniai. Jono švedo gaidos 
naujiems nariams nebus automatiškai siuntinėjamos, nariai norį jas gauti prašomi tai 
pažymėti savo atkarpoje.

Jei metų bėgyje knygų bus išleista mažiau negu už 25 dolerius, tai kiekvienas 
fondo narys turi teisę pasirinkti ankstyvesnių fondo leidinių už likusią sumą arba 
nusirašyti tą sumą nuo mokesčių naudojant Tax Id. No. 36-2916315.

Tad kviečiame ir jus prisidėti prie mūsų darbo, užpildyti žemiau pridėtą atkarpą ir 
su pirmu įnašu grąžinti nurodytu adresu.

Jūsų patogumui pridedame užsakymo lapą su knygų sąrašu ir kainomis.
Taip pat siūlome įsigyti ir kitų leidyklų knygų pagal pridėtą sąrašą. Bet primenam, 

kad kitų leidyklų leidiniai neįeina į $25.00 AMKL Fondo įnašo privilegijas.

Adresas: ............................................................................................................   °
o 
o 
o

Fondo vedėjas

AM & M PUBLICATIONS 
co G. Vėžys 
7338 South Sacramento Avenue 
Chicago, Illinois 60629

Jonas Švedas. Pokalbis su mirusiais vaikais. Gaidos. 52 p........................................... $4.00
Jonas Švedas. Sonata No. 1. Gaidos. 32 p..................................................................... $3.00
Lidija Šimkutė. Prisiminimų inkarai. Eilėraščiai. 1982 m. 80 p............................... $6.00
Icchokas Meras. Sara. Romanas. 1982 m. 160 p........................................................... $8.00
Antanas Gustaitis. Ko liūdi, putinėli? Eilėraščiai. 1982 m. 96 p.................................. $7.00
Liūne Sutema. Vendeta. Eilėraščiai. 1981 m. 64 p........................................................ $6.00
Eduardas Cinzas. Mona. Romanas. 1981 m. 208 p......... .............................................. $8.00
Algirdas Landsbergis. Trys dramos. 1980 m. 176 p....................................................... $8.00
Aleksandras N. Dičpetris. Trys dienos pasauly. Novelės. 1980 m. 184 p.................. $8.00
Algirdas J. Greimas. Apie dievus ir žmones. Tautosakos studija. 1979 m. 360 p. $10.00 
Jurgis Šlekaitis. Rudens ritmu. Eilėraščiai. 1979 m. 136 p............................................ $6.00
Valdas Adamkus, red. Santara-Šviesa. 25 metų sukaktuvinis leidinys. 1979 m. 160 p. $6.00 
Liudas Dovydėnas. Vasaros vidudienis. Novelės. 1979 m. 248 p................................ $8.00
Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Eilėraščiai. 1978 m. 80 p............................................ $5.00
Kazimieras Barėnas. Kilogramas cukraus. Apysakos. 1978 m. 272 p......................... $8.00
Tomas Venclova. 98 eilėraščiai. Eilėraščiai. 1977 m. 136 p.......................................... $6.00
Kostas Ostrauskas. Čičinskas. Drama ir dvi mikrodramos. 1977 m. 102 p............... $5.00
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Vyno stebuklas. Eilėraščiai. 1974 m. 80 p............................ $5.00
Antanas Gustaitis. Saulės šermenys. Humoristiniai eilėraščiai. 1973 m. 112 p.......... $7.00
Algirdas Landsbergis. Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjuje. Dramos. 1973 m. 126 p. $5.00 
Vincas Trumpa. Napoleonas, Baltija, Amerika. Istorinė studija. 1973 m. 256 p. ... $6.00 
Kostas Ostrauskas. Kvartetas. Dramos. 1971 m. 178 p................................................. $5.00
Antanas Škėma. Raštai I tomas. Proza. 1967 m. 500 p................................................. $6.00
Antanas Škėma. Raštai II tomas. Dramos. 1970 m. 440 p............................................ $6.00
Kazys Almenas. Gyvenimas tai kekė vyšnių. Norelės. 1967 m. 214 p....................... $5.00
jonas Mekas. Pavieniai žodžiai. Eilėraščiai. 1967 m. 95 p............................................ $4.00
Vytautas Kavolis, red. Lietuviškasis liberalizmas. 1959 m. 216 p................................. $3.00

KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI

Balys Sruoga. Giesmė apie Gediminą. Trečias leidimas. 64 p..................................... $5.00
Rimvydas Šilbajoris. Žodžiai Ir prasmė. Lietuvos literatūros kritika. 1982 m. 268 p. $10.00

Prašau mane laikyti Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo nariu. Siunčiu pilną 1983 
metų įnašą, $25.00.
□ Prašau man atsiųsti Jono švedo gaidas.
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ŽIBUOKLĖS pas ore plauko 
ŽIBUOKLIŲ.KVAPAS ORE PLAUKO, 
NORS PIEVOJ JŲ IR NEMATYTI, 
NAKTIS NUSVIRO JAU ANT LAUKO. 
ŽIBUOKLIŲ KVAPAS ORE PLAUKO. . . 
NAKTIS TYLIOJI ŽINO DAUG KO, 
BET KO ?- NEGALI PASAKYTI. . . 
ŽIBUOKLIŲ KVAPAS ORE PLAUKO, 
NORS PIEVOJ JŲ IR NEMATYTI. . .

o .
° Jonas A ištiš
o AUGO SODE
® AUGO SODE SERBENTĄ 
o AŠARINĖM KEKĖM;
© BUVO MEILĖ TAIP ŠVENTA - 
o NIEKAM NEPASAKĖM. . .

BUVO MĖLYNAS RUDUO, 
RAUDONAVO VYŠNIOS - 

o BĖGA DIENOS KAIP VANDUO,
o KAIP VANDUO NEGRĮŽTA.
® VĖL KAIŠYS BALTAIS SNIEGAIS 
o SAULĖ VYŠNIOS ŠAKĄ, 
° BET AR LAIMĖ VĖL KADA 
o BUS GIRTA KAIP VAKAR ?'. 
o 
o 
o o Juozas T y s l i a v a
° GYVENIMAS SAPNE 
o BALTO VĖJO ŽINIOS ĖJO - 
° TU ATEISI PAS MANE, 
o ATĖJAI TYLI,KAIP FĖJA, 
o SAVO PASAKŲ SAPNE.

SKYLA AMŽIAI IR KALNYNAI, 
o SUSIVIENIJA KELIAI, 
o NAKTĮ ŽYDINTIS SIETYNAS

. ° KAŽKĄ SVEIKINA TYLIAI,
o TYLI JŪRA, TYLI ŠALYS, 

 ° PA LYDĖ JUSIOS MANE.
° MANO SAPNAS VISAGALIS 
o IR GYVENIMAS SAPNE.
° BALTO VĖJO ŽINIOS ĖJO - 
© TU ATEISI PAS MANE.
o ATĖJAI TYLI,KAIP FĖJA, 
° SAVO PASAKŲ SAPNE.

Juozus Šilėnus

VEIDU I ŠIAURĘ
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis

/tęsinys/
10/68/ Nevisi supranta jo jaut
rumą, nevisi moka atsakyti į jo žodžius; jis greitai užsi- 
gauna ir tada jau keliom dienom palieka užsidaręs savyje, 
žodžio neištrauksi.

Rodo jis man aplamdytą nuotrauką, iš kurios švyti 
jaunystės grožiu žydintis moters veidas, ir šalia jo- dvi 
besišypsančios vaikučio akys,kurios ir man primena pa
liktus ir širdies gilumoje mylimus ir brangius artimųjų 
veidus, sukeldamos didelio ilgesio gėlą.

Valandėlę tylime ir galvojame kiekvienas sau apie pa
liktąjį gimtosios žemės smėlį, apie galulaukėje likusį 
svyruoklį beržą. Apie kitais keliais išėjusius brolius, a- 
pie obels žiedais nubertą motinos galvą, apie linažiedes 
kūdikių akis, apie žiaurius atėjūnus, apie nutilusius baž
nyčių varpus. Apie juodą, klaikią, kruviną Lietuvos kraš
tą užslėgusią naktį.

Kovo antroji. Visai nelauktai netikėtai, nuo pat anks
tyvo ryto pradėjo siausti didelė sniego pūga. Stiprus vė
jas ir sniegas sūkuringai dūksta plačioje tarpukalnėje. 
Užverčia pusnim kalnų atšlaites, stora sniego danga už
kloja prieš porą dienų išvalytus apkasus, neišbrendamai 
užverčia takus į vandens šaltinį ir vienintelį šalimais ba
rakų einantį kelią.

Vėl grįžta šaltos, gilios žiemos vaizdas, dėl siau - 
čiančios pūgos į jokius darbus nevaro, o kartojame gink
lų pažinimo pamokas.

Šį kartą apie vokiško parabelio veikimą paaiškinimus 
veda puskarininkis Varnagė ir Gefreiteris. Jie daugiau 
pasakoja įvairius anekdotus, o ne apie parabelio veikimų, 
apie kurį, anot jų pasakymo, mes esą gana puikiai žino - 
me ir nesą reikalo aiškinti. Jie, kaip ir mes, daugiau 
saugomės aukštesnių viršininkų užėjimo, ir jų pravestos 
valandos praeina nenuobodžiai ir įdomiai.

Popietę gaunam laisvą apsitvarkymui savųjų kamba
rių. Sniego pūga siaučia dūksta visą dieną, ir tik vėlai va
kare šiek tiek aprimsta. Atsinešu savąjį pistoletą ir jį 
pagrindinai išvalau.Klemas ir panoro patikrinti savąjį vo
kiška parabelių, kurį pasirodo laiko paslėpęs čia pat, ka
mine, kurio viena pusė yra kambaryje, o antroji kitame 
kambary, kur gyvena Varnagė ir Gefreiteris. . .Apie jo 
pasirinktą slėptuvę niekas nežinojom, ir kaip visi nuste- 
bom, kada jis pro aukštutinę valymo skylę ištraukė ant vos 
besilaikančios virvutės pajuodusį,aprūkusį,apdegusia ran
kena parabeli ir žemiau buvusio maišiuko žymės, kuria - 
me buvo dvi apkabos ir apie šimtas šovinių. Jie, maiše
liui sudegus, išbyrėjo į kamino dugne esančius pelenus. . .

Visa laimė, kad šoviniai nuo karščio neišsproginėjo 
ir nesukėlė didelio nemalonumo , nuo kurio būtume gale - 
ję gerokai nukentėti. Vistiktai Klemui teko gerokai išsi - 
suodinti, kol išvalė pelenus ir surinko išbarstytus šovi- 

4 psl.

nius. Nei Varnagė, nei Gefreiteris kamino išvalymo rei
kalo nesuprato. Jiems buvo paaiškinta,kad užkūrus pe - 
čiuką, dūmai į kąmbarį pradėjo verstis dėl suodžių, todėl 
ir reihėjo išvalyti. Varnagei toks Klemo stropumas pati
ko ir įsakė visiems išsivalyti kaminus, kad neatsitiktų 
gaisras! . Keikėsi vyrai, paišinom nosim vykdydami 
puskarininko Įsakymą, o mes juokėmės, žinodami tikrąją 
valymo priežastį

Laikraščių žiniomis, nuo vakar dienos Turkija ir 
Egyptas paskelbė karo stovį su Vokietija ir Japonija. Ru - 
sų spaudimas Kostino Stalpo link nesustojo, ir jie nesu
laikomai veržiasi prie Baltijos. Tiesioginis su Štetinu 
jungiantis plentas ir geležinkelis jau yra rusų perkirstas, 
mes esame apsupti ir spaudžiami prie jūros pakrantės.

Vienintelis iš čia išėjimo kelias telieka laivais ar lėk
tuvais. Prieš dvi dienas išvykusi pirmoji kuopa į Gdynią, 
vietoj išplaukimo į Ruegeno salą Aismarių Neringa atgal 
į Piliavą, išžygiavo Karaliaučiaus gynimui. Keletas vyrų 
iš pirmos kuopos atbėgo ir prisiglaudė mūsų kuopoje. Va
dovybė jų atgal negrąžino.

Rytoj sueina septyni mėnesiai, kaip mes esame sve
timoje žemėje.Netikėjome, kad taip ilgai teks joje užsi - 
būti. . . Mūsų maisto problemos nė kiek nepagerėjo, o kas
dieną dar blogėja. Nuolatos alkani, ir nuolatos tegalvoja
me apie maistą. Tautietės dovanotu duonos kepaliuku te
ko skaudžiai nusivilti. Jos visas vidus buvo tiek supelė - 
jęs, kad teko išmesti. . .

Artėja Kazimierinės. Savo tarpe turime net keletą 
Kazių, kuriuos žadame iškilmingai pasveikinti. Mus tris - 
mane, Šlubį ir Albertą- paskiria į virtuvę skusti bulvių. 
Pavyksta už batų aulų išsinešti nemažai bulvių. Vakare 
išsiverdam bulvienės,kuria pavaišinam ir Kazius .

Kovo aštuntoji. Prieš savaitę iškritęs sniegas tebesi
laiko, kaip sausio pradžioje, oras vėl atšalo, pasislėpė 
saulė ir nutilo giesmininkai vėversiai. Tik varnos, lėk - 
tuvų ūžesio išbaidytos, kranksėdamos mėtosi būriais iš 
vienos vietos į kitą. .h.

Vėl laikinai nutraukiamos rikiuotės pamokos ir visi 
be išimties esame išskirstomi prie įvairių darbų. Vienus 
paskiria prie apkasų išvalymo, kitus į aerodromą prie 
bombų perkrovimo, trečius prie kelių valymo, o mūsų 
kambario grupė - į aerodromo angarus,prie įvairių ten 
pasitaikančių darbų. Dirbame kartu su jau seniai ten dir
bančiais prancūzų, anglų ir belgų belaisviais. Jie mūsų 
atžvilgiu draugiški , ir nuoširdūs. Mes iš jų gauname nu
sipirkti konservuoto maisto, kurį jie gauna per Raudonąjį 
Kryžių. Jie atvirai džiaugiasi rusų atėjimu, nes tai jų iš
sigelbėjimas iš belaisvių jungo. Jų nuomone, karas baig
sis neužilgo ir jie grįšią namo.

Jų džiaugsmas mums sukelia dar didesnį rūpestį ir 
neviltį. Kaip išlįsti iš šio apsupimo? Plentu, pabėgėlių 
judėjimas praretėjo, jų vietoj pagyvėjo kariuomenės dali
nių judrumas. Fronto kanonada kaskart vis didėja ir kar
tais be sustojimo trenkia ištisas valandas. Rusų lėktuvai 
vis tankiau ir tankiau rodosi virš Kachmelio padangės . 
Fronto žinios nekokios. Mūsų apsupimo žiedas kasdieną 
vis siaurėja ir mažėja. Rusai didelėmis jėgomis sėkmin
gai tebepuola ir slenka pirmyn be didesnio vokiečių pa
sipriešinimo. Jie jau priartėjo prie Štetino nuo Dancigo

ir Gdynės randasi tik per 15 kilometrų. Prie Stalpo ir 
Kalbergo dar kovojama, bet ar ilgam. Mūsų padėtis sunkė
ja ne dienom, o valandom. ». • ..

Per visą praeitą naktį rusų lėktuvai bombardavo Dan
cigą. Nebodami stiprios vokiečių gynimosi ugnies, jie kr©- 
vė bombas ir liejo švino lietų. Per visą naktį rusų lėk
tuvai ir virš mūsų padangės drebino nakties tamsą.Dre
bėjo žemė nuo sprogimų ir dangus švytėjo didelių gaisrų 
atošvaistėmis.

Vakarų fronte sąjungininkai įsiveržė į Reino pramo
nės rajoną. Vokiečiai sunkiai kovoja dėl Koelno ir Bonos 
miestų.

Amerikiečiai pasistūmėjo iki Mozelio. Atrodo, vokie
čiai didesnes kariuomenės jėgas meta į Rytų frontą prieš 
rusus. Mūsų atžvilgiu jie pasidarė labai švelnučiai ir ma
lonūs. Tai jų ypatybė- kai pasidaro bloga jų padėtis. Net 
ir puskarininkis Katinas mažiau kreipia dėmesio į jo pa
mėgdžiojimus.

Aerodromo pakraščiuose ir mūsų barakus juosiančių j 
kalnų atšlaitėse skubiai vykdomas naujų bunkerių staty - 
mas. Alberto žiniom, kuris vis dar slaptai vakarais tebe - 
silanko į Įprastą kaimelyje vietą,pagyvėjo lenkų partiza
nų veikla. Jie, kaip ir aerodrome esantieji belaisviai, su 
džiaugsmu laukia artėjančių rusų. Jie pataria mums, atė
jus momentui, pasiduoti jų globai, kurią mes, deja, nesi
ruošiam priimti. Žinodami jų simpatijas komunistams ir 
Įprastą lenktį klastą. . .

Kovo devintoji. Staigiai iš pat ryto gauname įsakymą 
pasiruošti žygiui. Pusvalandis, ir mes pasiruošę.Šalia 
mūsų barakų esančius apkasus užima Wehrmachto kariai. 
Tarpukalnės lygumėlėje išstatomi artilerijos pabūklai , 
kurie netrukus pradeda kosėti ugnimi. Pro barakus ei - 
nančiu keliu prašliaužia penki tankai ir nurieda toliau į 
tarpukalnės miško gilumą. Dalis aerodromo personalo iš
vyksta į pajūrį, iševakuojami belaisviai. Jų patalpas uži
ma wehrmachtieciai.

Artilerijos šūvių atvilioti, pasirodo trys rusų naikin
tuvai. Jie praūžia skutamu skridimu virš mūsų barakų ir 
paleidžia kelias serijas iš kulkosvaidžių į mūsų stovyklos 
pastatus. Laimei-nekliudė. Virš Dancigo verda be susto
jimo artilerijos smūgių katilas; naujai atsikėlusi baterija 
su mažais atodūsiais šaudo per visą dieną, vakarop staiga 
vėl išvyksta į kitą vietą.

Esame žygio parengtyje, bet be įsakymo negalime pa
judėti, ir taip prabūnam visą dieną ir naktį, prasnaudžiam 
ant plikų čiužinių. Praeina dar viena diena, o mes dar vis 
vietoje.

Kovo vienuoliktoji, penktą valandą ryto dar su tamsa 
dalį mūsiškių pasiunčia į aerodromą prie bombų perkro
vimo, Iš čia toliau viskas evakuojama pajūrio link.

Ankstyvo rytmečio padangė nuo Dancigo iki Stolpo rai> 
donuoja gaisrų pašvaistėmis. Fronto ugnies uraganas dre
bina žemę ir orą.

Palengva aušta saulėtas rytas, njeko gero mums ne
žadėdamas. Mes turime skubėti pakrauti bombas į belau
kiančius sunkvežimius. Mūsų raginti nereikia.Kada -yra 
reikalas, viskas vyksta dvigubu tempu, sunkvežimiai vos 
spėja suvažinėti. / bus daugiau /

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

KAS ŠĄLA IR KAS ŠYLA ?
Vietinėje spaudoje kores

pondentė S.Mockuvienė puola 
Upynos parapijos kleboną, 
kad jis be valdžios leidimo 
įrengė savo bažnyčioje cent
rinį šildymą. Ji tvirtina, kad 
tokiu būdu pažeidęs konstitu
ciją. . . Tai bent "budri" ir 
"protinga" Maskvos letena'. 
Pliaukšt- ir saviškiai puola 
"gerinti" valstybinę konsti - 
tuciją - prideda nurodymus , 
kas turi teisę gyventi šiltai 
ir kas šaltyje. Niekur kitur 
pasaulyje tokios "rūpestin
gos" konstitucijos nerasi. Ir 
tokių sumišusių, persisten
giančių pataikautojų, be jo
kios savigarbos.

UŽ GĖLES - KETURI 
METAI KALĖJIMO ;
Vilniaus liaudies teismas 

nuteisė gėlių pardavėją 4 m<3- 
tų sustiprinto režimo darbo 
stovyklos bausme už tai, kad 
rožes ir gvazdikus pardavi
nėjo dvigubai brangiau, negu 
parduotuvėse, iš kur tas gė
les pirko. Na, tai lyg mušti 
musę su kūju. Žinoma, kū
jis ir muša, neklausdamas , 
kodėl reikia taip ekstra 
bra.iglau pardavinėti.

• Japonijoje, vykstant Sov. 
Sąjungos Dienoms, ją atsto
vavo Lietuva. Argi rusai, se
niausia sovietinė valstybė , 
nebeturėjo ko parodyti? ??

LANGAI į TOLIMA^ PASAULĮ
Gerų Lietuvos meistrų 

gaminami langai Panevėžio 
stiklo fabrike pasiekia, kaip 
rašoma, Jugoslaviją, R. Vo
kietiją, Austriją, Olandiją , 
Norvegiją, Šveicariją, net 
Jordaniją ir Tunisą.

K AUNEROTUSES AIKŠTĖJE 1905- 12 velke picmosi s J. Naujalio 

ukoFoynaa elame rest oiixuAtare ei,name., J.

'KAUNAS - SVARBUS MŪSŲ 
MUZIKOS ISTORIJAI

Kaunas, antrasis savo di
dumu Lietuvos miestas, ir 
trumpu Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės laikotar
piu pasižymėjo svarbiais į- 
vykiais muzikos srityje. Čia 
susikūrė kvartetas, čia vys - 
tė savo muzikinę veiklą 
kompozitoriai J. Naujalis ir 
J. Gruodis, mokytojavo ir 
kūrė komp. J. Švedas ir J . 
Banaitis, čia buvo sureng
ta pati pirmoji Lietuvos Dai
nų Šventė, tapusi tradicija .

1984 metais planuojama 
minėti J. Naujalio 115 m. gi
mimo ir 50 m. mirties su
kaktį bei J. Gruodžio 1OO- 
ąsias gimimo sukaktis.

STYGINIS KVARTETAS KIJEVE
Vl-ame Sov. Sąjungos me

no festivalyje, Kijeve, kon
certavo ir Lietuvos styginis 
kvartetas. Grojo Mozart’o, 
Čaikovski’o ir komp. V. 
Barkausko Kvintetą dviem 
smuikams,altui, vi olenčelei 
ir fortepijonui.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIU, IR SENIAUSIU, KAL B y-LIETU VISK Al

PAMINĖJO INDIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBE

Taikingu būdu susitarus su 
britais, Indija atgavo savo 
nepriklausomybę 1947.VIII . 
15 d. , vadovaujant Gandhi.

Indijos nepriklausomybės 
šventė buvo paminėta ir ko
lonizuojamoje, okup. L ietu - 
voje. Lietuvos Mokslo Aka
demijos salėje vyko iškil
mingas susirinkimas.

Kodėl taip parūpo tolimoji 
Indija? Ar parodyti, kokie 
buvo netikę kolonialista i bri
tai? Bet britai buvo pakan
kamai inteligentiški, kad su
prastų, jog atėjo laikas iš
keliauti iš krašto, kuris ne 
jų ir palaikyti gerus preky
binius ir diplomatinius, abi
pusiškai naudingus santykius 
be prievartos ir be 
kraujo praliejimo, 
įsidėmėtina okupantams ru
sams.ir diktatūriškai komu
nistų partijai, kuri savo ar
šumu pralenkia visokias hit- 
lerijadas. O nepriklausoma 
Lietuvos valstybė nebuvo at
sitikusiųjų tarpe. . .

K
R

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

j

ATEIK I LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.
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ARBA SKAMBINK MUMS:

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

Donaldui D : 661-1733.

1983.111.31

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU. LIAUDIES P AS AKU ? 
JOSE RASI IR GROŽIO, JUMORO. IR IŠMINTIES!

LAUKU DOBILAS

Parke Ant Suoliuko
/tęsinys /

- Gal da nežinat, kam germanų vaiskas, kai čia buvo 
apsistojis, Pabaly pastatė takius blidažus ir ažu jų pripy- 
la žemių, ir tadu tinai su vitofkom šaudė. Tai kam tu 
misliji tų čiudų jiem raikėją. Žinau, man nepasakysi , 
vienas tų germanų aficierius man pasakė, kad tam paba
ly dauk valnių ir raganų yra, tai, žinai, germanai ne 
katalikai, visokį bumbizai liuteronai, gera žmogaus nė
ra , tai kai take, tai vis turi visakių gešeptų su velniais, 
matai su ka je drudžbas laika, tai pa paibelių,' nenori tų 
ve’nių nušaut, nu matai, kaipgi savu šaus. Matai velni 
velniais nevenodi. Ruskia velnias taks, germaną taks, 
ne ta viera ir ne tas velnias. Kai jau vainoj, pačiam 
fronti, tai kaip man jis nutalmučija, kad iš dešim patro
nų vienas su sidabriniu kulku, va matai, dabar ir žinosi, 
kai jau vaine kartu būna ’r velnei, kožnas po sava puse, 
gerai žinai kur miršta nesava smertim žmones, velnių 
pilna, tai kad iškadas nepadarytų, šauda ir sidabrinėm 
kulkam, su kl.u gi velnią nenušausi. Misliji, kur jie 
gauna sidabrą, glupstva daugiau nieką, kaipgi karate’, 
neturės, je net auksinius nužnikus turi, a ape sidabrą 
nėr kalbas. - numojo ranka ir nuėjo.Tokiam žmogui žinai 
kad reikia tikėti.

Sekmadieniais, kai visfcsuaugę išvažiuoja į bažnyčią, 
namie -lieka tik'senia i4r vA4kai, .aigi lig* mišių laiko - 
dvyliktos valandos- leidžial i? pažaisti. Susi!r4nkdavome: 
tada į anksčiau susidariusias grupeles ir žinoma, jei su - 
sidarydavo keturi ar penki, veik be išimties, pamažu 
slinkdavome į pabalį. Prasimanę, būk tai reikia lazdos ar 
kokios rykštės nūs įpjauti, bet svarbiausia, kad parodytum 
drąsą. Žinoma, drąsesnieji slinkdavo kaip žvalgai p!rma, 
gi po jų, įtempę ausis ir akis, likusieji. A^ pats dažniau
siai buvau viduryje. Reiškia, ne iš drąsiųjų; gi antra , tu
rėjau ir išskaičiavimą. Sakysim- kokia nelaimė, visLe? 
liksi viduryje, o jau tai daug ką reiškia, ne tave pirmą 
čiups. Kartais varnėnas, ar kitas, reikalo nesuprantantis 
paukštis štai ima plasnoti krūme. Ar taip ir lauksi? Žval 
gas sustoja, gal ir nebėgtų, bet žiūrėk- likusieji jau mau
na. Negi būsi toks drąsus, kaip šventas Jurgis ar panašiai 
Irgi šauni bėgti. Žinoma, paskutiniam dar baisiau - kiek
vieną minutę jau tave lyg kažkas siekia, o laiko atsigręž
ti - nė negalvok. Ir taip rodos, kojos visai žemės nesie
kia, ir , tik Įlėkus į kiemą, sustoji. Širdis kaip kūjis dau
žosi krūtinėje, kvapo nėra ir tik po geros minutės praside
da vienas kito kaltinimai, ligi kuris nors iš vyresniųjų su
bara, kad netriukšmautume ir lauktume mišių. Tikrumoje, 
dar ilgai vyksta klegesys, vienas kito kaltinimai, kartu ir 
pasiteisinimai.

Kada aprimstama iki tokio laipsnio, kad galima rim - 
tai pakalbėti, kiekvienas pasako, kodėl bėgo. Pirmiausia 
išsitaria Untanėlis, mažytis, su nusmukusiomis kelnytė - 
mis ir visada tekančia nosyte. Jis matęs dešinėje pusėje, 
iš kur su rėksmu išskrido kėkštas, didelę iškištą ranką , 
kaip kanopą. Tuojau sušuko Petrys- šašuota galva ir ne
proporcingai ištysęs, kad jis toje pačioje vietoje matęs 
visą velnią su ragais ir nagais. Trečias- Mataušiukas- 
kiek storumo , tiek aukštumo, raudonais plačiais veiie - 
liais, matęs priešingoje pusėje raganą su šluota, kuri tu
rėjusi pilną puodą kraujo,greičiausiai tai buvęs vaikų

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES.
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669-8834

„Ona, ar pasižadi paguosti Joną, vykstant 
futbolo ar beisbolo žaidėjų streikui

ANEKDOTAI
-Ar teisybė, kad Andropov’as yra anekdotų mėgėjas ir 

juos renka?
-Anekdotų nerenka -bet žmones, kurie juos pasakoja.

ŠIEK TIEK REALYBĖS
Lenkų plieno gamykloje vyksta mitingas.

Kalbėtojas: "Dabar mes turime susiveržti visi diržus’." 
Balsas iš minios: "Iš kur mes gausim tuos diržus?’."

kraujas- keno gi daugiau?
Ir taip kiekvienas ką nors matė, neišskiriant ir paties 

žvalgo- jis matęs net keturis neaiškius pavidalus,bet jų 
apibūdinti nenorėjo. Kartais dar įdomiau, kai lieka kiek 
paslapties. Vienu žodžiu, nė vienas veltui nebėgo, nėra ir 
kalbos. Kiekvieną kartą tu matai tik tokią baidyklę,ko
kia ji turi būti, o ne kokią tu išsigalvoji. Kas bus, jei ma
tysi tokį velnią ar raganą, kurios nėra Peklos knygoje, < 
Takavičiaus kalendoriuje nė Didžiajame sapninyke, arba 
kad net ir zakrastijoje, kur prie mirštančio kojų stovi? 
Kas bus, kai meluosi- visi žino, kad kitoniškų visai nėra. 
TaLjkas-tąUjtikės, ir pavadins melagėliu, ir liksi.visą am- 
žitįjokp, |caip^ąftųš|o<pįemuo.*Pasitąilto kartaiskžiįf di
desnieji piemenys pradeda įkyriai tave kamantinėti. Tik 
viena išeitis - šaukti, kad tave muša ir, žinoma, vyresnie
ji pramuštgalvius sudraus.su tuo reikalo nesugadinsi. Di
deli klausinėjimai nieko gero neduos tik tave išjuoks, ir 
sugadinsi visą reikalą. Jei jie netiki - jų reikalas, o tavo 
reikalas nenusileisti, ir liksi sausas. Kas be ko, visko 
gali būti, kodėl ne? Toks jau tas gyvenimas. Pabandyk pa
sakyti savo bobutei, ar kad ir mamai, kad velnių nėra ir 
kad tą sakė Baltušio piemuo. Ne tik kad gausi nuo jų rykš
čių, bet ko gero dar kunigėliui apskųs ir matysi, kas bus, 
kai ateis kalendra: už viską atsiimsi’. Va tau, ir nėra vel
nių, juokų nepa krės i. . . / bus daugiau /

GARDINO PHJS
Viena iš geriausiai ir sistematingiausiai ištirtų pilių 

yra GARDINO pilis. Ją nuo 1932 m. iki 1939 m. tyrinėjo 
lenkų archeologai. Tyrinėjimai pilies rajone atidengė į - 
vairių laikų ir kultūrų liekanų. Vieta piliai parinkta aukš
tame, dešiniajame Nemuno krante: Strateginiu atžvilgiu 
pilies kalnas yra puikiai pačios gamtos apsaugotas: iš 
pietų ir šiaurės Vakarų teka Nemunas, šiaurėje pilį supa 
Nemuno intakas Gardine, o nuo miesto pusės pilies kai - 
nas atskirtas giliu, greičiausiai natūraliu .grioviu.Kalno 
šlaitai statūs. Pilies kalno plotas anksčiau yra buvęs di
desnis, bet krantams nuolat begriūvant į Nemuną ir Gar
dinę, gerokai sumažėjo .

Kažin kodėl tie griūvantys krantai nėra apsaugojami 
ir sutvarkomi?

1983 metų
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ.

GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8 

14 DIENŲ 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.- Į

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

30 METU PATYRIMAS KELIONIŲ, PATARNAVIME ! 
TEL: (514) 844-5644

5 psi.
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Pirmutiniame ir didžiausiame Ag fg ją M JĮ M
TORONTO LIETUVIŲ rAK 
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

M 0 K A :
8 % už 90 dienu term, indei. 
8’4% už 6 .nėn. term, indėlius 
8'/z % už 1 metu term, indėlius
8 4 % už 2 metu term, indelius 
9'4% 
11 %
9 % 
7'/z %

7%
6 %

už 3 metu term, indėlius 
už pensiju plana 
už namu planą^ 
už specialia taup. s—(a 
už taupymo s—tas 
už čekių s—tas (dep )

AKTYVAI VIRŠ 33 MILIJONU DOLERIU

IMA:
už asm. paskolas nuo .14 %'
už nekilnojamo turto paskol.

(mortqaqes) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų  ............ 11’4 %
2 metų ......124%
3 metų 13
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ai 3 metu.. 11 /z% 
(variable rate)

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

toronto

Toronto Pensininkų Namų Statybos Komiteto p-kas H. Ado nonis 
(priekyje) su darbininkais ant balkono grindinio

Dailininkui
a + a

KAZIMIERUI VESELKAI 
mirus

įo žmonai ALDONAI, sūnums LINUI, dukrai RASAI, 
jo broliams JONUI ir VIKTORUI su šeimomis ir 
seserims Lietuvoje Elenai MACKELIENEI ir Jadvygai 
BALlSlENEI reiškiame nuoširdžiausia, užuojautą,— t

ANASTAZIJA IR ANTANAS TAMOŠAIČIAI

Reikia pažymėti, kad butų 
kainos yra nustatytos NE 
LIETUVIŲ STATYBOS KO
MITETO, bet tiesiog iš 
CMHC įstaigų, iš kur gauta 
paskola. Mes to pakeisti ne - 
galime. O vis dėl to, kai kas 
mus kaltina.

NAUJI LN VALDYBOS NARIAI
Kovo 20 d. į LN Valdybą 

buvo išrinkti -T. STANULIS, 
O. DELKUS, ir B. JACKUS . 
Kandidatas- S. KUZMAS.

Į Revizijos Komisiją pa - 
siūlytas tik vienas A. Jucys ,

/ bus daugiau/ kuris buvo automatiškai per- 
_____ rinktas.

K ASOS V AL ANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien - 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieni ai s ir penktadien. - 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r iki 1 v.p.p.. 
(Liepus ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRŠ 20 MILIJONU

KASOS VALANDOS: MOKA UŽ;

E 90 dienu term, indelius... 8% 
= 180—185 d. term, ind....... 8 !4 %

Pirmadieniais 10-3 = Term. ind. 1 metu.............8'4%
Antradieni ais 10-3 = Term. ind. 2 metų.............8 J4 %
Trečiadieniais uždaryta = pensiju s-ta.............. . H %
Ketvirtadieniais 10-8 = Spec. taup. s-ta,........ 7'/a%
Penktadieniais 10-8 | Taupomųjų s-taj............ 7%
Šeštadieniais 9-1 E Depozitų-čekių*s-tq... 6 % 
Sekmadieniais 9:30-1 E. DUODA PASKOLAS:

E Asmenines nuo............14 '/z %
MortgiČius nuo .lV/2%- 13 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r,-1 v.r.

Duodame asm. paskolas įki $ 50,00Q jr, mortgičius iki 100,000 
(75% įkainctr 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 sąskaitas. MUSU TIKSLAS —

NE PELNAS., BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

■

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ NAMO STATYBA 

VYKSTA PILNU TEMPU
Mūsų žmonės moka dide - 

les nuomas apartamentuose 
ir kartais privačiuose na
muose, bet kai šavame, pen
sininkų name tokios kainos 
/visai panašios/paskelbtos , 
tai priekaištauja, kad per 
brangu. Atrodo, kad nepasi
tikima pastato kokybe/ tai 
klaida- nė vienas neapsivils/ 
Nežiūrint to, daugiau negu 
pusė butų jau išnūomuota 
Jei iki užbaigimo datos visi 
nebus išnuomuoti, vadovybė 
bus priversta butus nuomuo- 
ti svetimtaučiams.Tokia jau 
tvarka,toks įsakymas duotas 
iš "Canada Mortgage and 
Housing Corporation/CMHC/', 
iš kur gauta milijoninė pas
kola šiam pastatui. TUŠČIŲ 
BUTŲ negalima laiky
ti, ir skolą reikės tuoj pat 
mokėti. Jei didelė dalis nuo
mininkų susidarys iš sveti
mų tautų bei rasių- lietu - 
viams nebus jauku. Todėl vi
si turėtų tai atsiminti, kurie 
dar abejoja ir pasiskubinti 

ne- įki RUGSĖJO 20 d. APSIS - 
i nuomuotis 

gali lietuviai iš visos Kana
dos ir užsienio, kurie turi 
teisę Kanadoje apsigyventi . 
Užbaigus pastatą, jis tikrai 
bus tinkamas ištaigingam 
gyvenimui, nes jo vertė-6 ir 
pusė milijono dolerių.

Kas teiravosi pas staty - 
bos pirmininką H.Adomonį 
ar J. Pošką informacijų-turi 
sekti ir abu Kanados laik
raščius, nes bus ir toliau 
smulkiai informuojama sta - 
tybos eiga ir visa kita.Laiš - 
kais kiekvienam neįmanoma 
atsakyti.

Bloor- Keel gatvių šan
ki rtyje, Toronte matosi 
aukštas statybos kranas, pa
puoštas Kanados ir Lietuvos 
vėliavomis.Jau išlietos gelž
betoninės dalys- sienos iki 7 
aukšto /viso bus 9 aukštai/ . 
Tai Toronto Lietuvių Pensi
ninkų bendrabutis. Savaičių 
bėgyje vyks apiplytinimas, o 
tada jau prasidės vidaus į- 
rengimai, langų ir balkonų 
sudėjimas. Kai laikiną, plas
tikos stogą bus galima pri
tvirtinti, nekliudys oro pasi
keitimai ir statyba vyks 
sparčiai.

• "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" 
rengia savo metinį spaudos 
balių BALANDŽIO 9 d.,di
džiojoje Anapilio salėje. Ba
liaus pradžia 6:30 v. , me - 
nines dalies - 7 vai.

30 SIUNTINIU Į SUVALKŲ 
TRIKAMPĮ

Prisikėlimo Parapijos
Labdaros sekcija nusiuntė 
vėl 30 siuntinių lietuviams į
Suvalkų Trikampį.

S3 t jc W 4** v3

75 -TOJI SKAUTU JAMBORE 
ŠIĄ VASARĄ - KANADOJE

Calgary lietuvis skautų 
veikėjas Kęstutis DUBAUS
KAS su kitais Calgary skauti
ninkais rūpinasi šią vasarą 
vykstančios Jamborės-Sto - 
vykios parengimais.

Jamborė- pasaulio skautų 
suvažiavimas šiais metais 
Įvyks LIEPOS 4-16 d. d. .Al
bertos prov. .Kananaskis sri

tyje, apie 60 m. nuo Calgary 
miesto.

Kęstutis Dubauskas rašo ,

Tai bus jau 15-toji Jambo
rė. Pirmoji Jamborė įvyko 
1920 m. Anglijoje.

Kęstutis Dubauskas rašo, 
kad bestovyklaudamas yra 
išmainęs savo lietuviškuo
sius skautiškus ženklus. No
rėtų jų gauti arba nusipirkti 
Broliai skautai- painformuo
kite.

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

ATEIK Į LIETUVIU A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS 1 
GRUPĖS SUSIRINKAMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ 119 Ml Ml CQ AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE. 7.30 v.Y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psL

sudbu

Rugsėjo 20 diena yra ga - 
lutino užbaigimo data. Staty
bos kompanija "Rampart" tą 
datą patvirtino, taipgi lietu
viai, kurie ten išsinuomavo 
butus, -galės tuojau apsigy
venti.

Saulėtą popietę,kovo 13 d., 
būrys pensininkų ir svečių 
nuvyko apžiūrėti pastato.At- 
rodo, kad nepatenkintų bei 
kritikuojančių kaip ir • ___
liko, kai patys pamatė, kaip PRgSTI. Butus 
puikiai ir patogiai mūsų pas 
tatas suprojektuotas. Buvo 
įdomu stebėti, kai lankytojai 
/ dauguma senyvo amžiaus/ 
lipo kopėčiomis iki šeštojo 
aukšto. Atrodo, kad visiems 
buvo žingeidupamatyti netik 
butų išplanavimą, bet ir 
vaizdą iš viršaus. Nė vienas 
nenusivylė- matosi Visa a- 
pylinkė su parku, o kai galu
tinai užbaigs ir 9—tąjį aukš
tą, gal ir ežeras geriau ma
tysis. Dalis lankytojų tuoj 
pat ir užsisakė čia butus. 
Matyt, viskas patiko.

NETEKOME VEIKLAUS
TAUTIEČIO

Stasys Krivickas

nės. Iš Šventovės buvo per
vežtas Į krematoriumą ir kū
nas sudegintas, o pelenai per
siųsti į Panevėžį - Lietuvoje , 
jo artimiesiems. Rodos, dar 
vis nesinori tikėti, kad Sta
sio jau nebėra... negailes
tinga mirtis atliko savo. .. 
skaudu rašyti. Liūdi visa 
Sudbury Lietuvių Bendruo ~ 
menė.

Simon’s
TRAVEL

KVIEČIA JAV IR KANADOS 

LIETUVIUS KELIAUTI
I LIETUVA KARTU H!

LIETUVOJE I
RUGPJŪČIO 6-RUGPJŪČIO 20

LIEPOS 
LIEPOS 
LIEPOS

1
14
21

RUGSĖJO 1
RUGSĖJO 9
SPALIO., 6 
GRUODŽIO 19

1O DIENU
SIŪLOME JAUNIMUI

1 3 DIENŲ SU
GEGUŽĖS 12
GEGUŽĖS 19
GEGUŽĖS 26
BIRŽELIO 23

Skelbiamos išvykimo datos. Kelionės yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu — V i Inius arba Vilnius ir kiti Europos miestai. Visos 

kelionės lydimos savininkų arba patyrusiu vadovu.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI 1
Kovo mėnesi bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai)

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

giminėms Lietuvoje
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas
Smulkesnių žinių teiraukitės Toronto skyriuje, kuriame sąžiningai 

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

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

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

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Stasys KRIVICKAS, 67 m. , 
m. kovo 15 d. rytą mirė 

Sudburio General ligoninėje. 
Gimęs aukštaitijoje — Pane
vėžyje. 1951 m. atvyko į Ka
nadą — Sudburio miestą ir 
visą laiką, 27 metus dirbo 
INCO darbovietėje , iki pen
sijos. Čia gyvendamas vedė 
Anna Janie. Gyvenęs gražia
me Lietuvos kampelyje labai 
mylėjo gamtą, gėles, augme
niją. Nuoširdus, linksmas, 
draugiškas ir tautiniai susi
pratęs, veiklus ir aktyvus 
lietuviškame gyvenime, savo 
darbu ir parama daug prisi
dėjo bendruomeninėje veik
loje. Yra buvęs KLB Apyl. 
v-bos p-kas, "Geležinio Vil
ko" klubo pirmininkas.

Nenuostabu, kad jam mi
rus, Lougheed laidotuvių na
muose lankytojai nesutilpo, 
karstas skendo gėlėse, o 
Christ the King šventovėje 
dalyvavo visi lietuviai ir 
daug jo draugų ir pažįstamų 
kitų tautybių asmenų. Mišias 
laikė kun. J. Staškus, Lietu - 
vių Kankinių parapijos klebo
nas iš Mississsauga, Ont. , 
giedojo lietuvių choras, vado
vaujamas Danguolės Rotkie-

š

• Kun. J. STASKUS, Lietu - 
vių Kankinių parapijos kle
bonas, kovo 19-20 dienomis 
Christ the King parapijos 
šventovėje pravedė prieš ve
lykinį susikaupimą— pamal
das. Sudbury lietuviai labai 
dėkingi ir laukia kadKunigų 
Vienybė Kanadoje nepamirštų 
dažniau pasiųsti lietuvį kuni
gą rūpintis religiniais reika
lais savąja kalba.

• "Geležinis Vilkas" — Me
džiotojų ir Žū id auto jų klubas, 
įkurtas 1963 m., turintis Onta
rio valdžios leidimą (Charter) 
savo nariams .ir svečiams su
ruošė pobūvį ir vakarienę. 
Klubo valdybos nariai J.Stan
kus, I,. Baltutis įteikė 
žymenis klubo nariams už 
sumeškeriotas didžiausias 
žuvis per 1982 metus:didžiau
sią upėtakį (trout)— J. Stan - 
kūtė, didžiausią lydeką— E. 
Paulauskas. Vakarienę pa
ruošė Klubo narės — Birutė 
Stankienė ir Audra A1 - 
brechtienė; joms talkino 
jaunimas — J. D. V. Stanku
tės. Veikė turtinga loterija 
ir baras.

Po dviejų dienų, pobūviui 
praėjus, vėžio liga, mirė 
"Geležinio Vilko" Klubo pir
mininkas S. Krivickas.

• Magdutė Stepšytė-REMEI- 
KIENĖ, baigusi Nursing Scho
ol, buvo pakviesta į Cambri
ge College, kaip tos rūšies 
specialistė, mokytoja.

HDFCUFD INSURANCES.U H L O H Es H REAL ESTATE BROKERS

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

Narys of "Better Business" Būro

' ■ J * Namų— Gyvybės
f J * Automcbilių

------  L ** * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto

MSUMNC

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

Ontario

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

Tai. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

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

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ;
deposltus (P.C.A.)................. 6 %
santaupas.....................7.75 %
kasdienines palūkanas
už santaupas...................... 7 %
•arm. depoz. 1 m..........9.5 0 %
term, depoz. 3 m...........  10%
reg pensijų tnndo......... 9*į %
90 dienų depozitus ......9.25%

IMAME UŽ:
nekiln. turto peek.   11%% 
asmenines paskolas  14 %

Nemokama 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- penktadieniais
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

tas ir kitos staigmenos. Visi 
Kviečiami prisidėti savo dar
bu bei auka. Smulkios loteri
jos laimikius bei piniginę au
ką bus galima įteikti BALAN- 
ŽIO 17 d. ir BALANDŽIO 21d. 
— sekmadieniais po pamaldų, 
kavutės metu Jaunimo Centre. 
Visi kviečiami paaukoti lai
mikių loterijai arba paremti 
loteriją pinigine auka. "Ai - 
das" visiems bus 'dėkingas. 
Jau gauta auka $50 laimės 
staliukui iš geraširdžio rėmė
jo J. B u t k e v i č i a u s i r lo - 
terijai didesnė auka $12 iš 
naolatinės"Aido"romėjos M. 
Borusienės. Abi em auko
tojams "Aidas" taria lietu
višką ačiū. Rengėjai tikisi , 
kad atsiras ir daugiau rėmė
jų, kurie parems "Aidą"ir jo 
pastangas lietuviškos dainos 
veikloje.

vakare programą, o Š.m. sau
sio 29 d. kartu su sol. V. Ve- 
rikaičiu atliko programą Me - 
džiotojų Klubo baliuje, vasa — 
rio 18 d. - atliko gražią pro — 
■gramą KLB Krašto Vaidybos 
ruoštame Vasario 16 priėmi
me Toronte kitataučiams. Be 
to, "Aidas" dalyvavo bendra - 
me chore vasario 20 d. Ana
pilio salėje Vasario 16 minė
jime. Kelis sekmadienius "Ai
das" giedojo pamaldų metu 
Hamiltone Aušros Vartų baž
nyčioje, o kovo 6 d. seKma- 
dienį kartu su sol. V. Verikai- 
čiu dalyvavo Hamiltono Atei - 
tininkų ruoštame religiniame 
Koncerte. Šiuo metu "Aidas" 
ruošiasi savo metiniam kon
certui ir dainų šventei Čika - 
goję liepos 3 d. "Aidas" vi
siems šiems pasirodymams 
skyrė ir dar skirs dauglaiko,

Mirus Mylimai Motinai

AtA
MAGDALENAI DANILIAUSKIENEI,

Juru Kuopos šaulį , ink. J. DAN[ ir artimuosius 
broliškai užjaučiame —

L.K. MINDAUGO s. kp. VALDYBA

'.■■■MeeaaMBiMeMMeeeeamveeeMe

AtA

MAGDALENAI DANILIAUSKIENEI 
mirus,

sūnums JUOZUI, VYTAUTUI, dukteriai VALERIJAI, 
giminėms bei artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia —

GINA ir MORIS ČAPKAUSKAI
---- —8

Hamilton
i

METINIS AIDO KONCERTAS

"Aidas" vadovaujamas jau
nos muzikės D. DeKsnytės — 
Povėli ruošia savo metinį 
koncertą — šokius BALAN
DŽIO 30 d. Jaunimo Centre. 
Šio metinio koncerto piogra- 
mą išpildyti yra pakviestas 
MontreaiioMergaičių choras 
"Pavasaris", vad. energingo 
jauno muziko AleKs andro Stan
kevičiaus. Abu chorai "Pava
saris "ir "Aidas"kartu ir at
skirai duos tam vakarui skir
tą programą. Rengėjai, "Ai - 
do" rėmėjų komitetas kviečia 
visus hamiltoniečius ir apy
linkių lietuvius skaitlingai dar 
lyvauti šiame jaunimo vaka
ro. Tai bus tikra jaunimo 
pavasario šventė. Vien pro
gramos dalyvių scenoje ma
tysime virš keturiasdešimt . 
Rengėjai tikisi, kad vyresnie
ji supras jaunimo pastangas 
lietuviškoje veikloje ir savo 
gausiu dalyvavimu parems jų 
darbą, o jaunimas irgi škait-

tingai rinksis į šį vakarą,ku
rį norės praleisti savo vien - 
amžių tarpe.

Rengėjai posėdžiauja, pla
nuoja visus priimti su lietu
višku vaišingumu Tam tiks
lui yra organizuojama lote —

"Aidas” šio sezono metu 
išvystė gana plačią veiklą. 
Choras savo veiklą pradėjo 
su pirmu pasirodymu 1982 m. 
lapkričio pradžioje, su nauja 
vadove išpildė Šalpos Fondo

energijos ir pasiaukojimo lie
tuviškai dainai. Todėl rengė
jai prašo šį. jaunimo darbą bei 
jų pastangas lietuviškoje veik
loje įvertinti ir gausiai daly — 
vauti jų metinėje šventėje — 
BALANDŽIO 30 d. J. P.

Mirus profesoriui kun
AtA

STASIUI YLAI,

nuoširdžia^ užuojautą reiškiame jo broliams
JONUI Ylai ir DONATUI Ylai su jų šeimomis 
ir artimaisiais —

Marta ir Viktoras RAGUOLIAI

montreal
SV. KAZIMIERO PARAPIJOS KOMITETAS, 1983 . Is dešinės sėdi: Petros BUNYS, pirmininkas, kleb. 
Stasys ŠIL EIK A, Elenn KURYLO (Kuklieriutė). Stovi : Antanas YAUNISH. Gerald Me NAMARA,
Ričardas MARTELL, L eo Ši M 0 N Ė L I S

J. Pa r O j U S
IŠ MONTREAL! EČlO PRISIMINIMŲ

KAIP KANADOJE KŪRĖSI LIETUVIAI

Kun. Siamas pasitraukė nežinia kur. . .Išsinuomojam 
vėl rūsį bažnyčiai Fullum Stf. ir gavom kun. Stanislovą 
Skučą, iš Šiaulių.

tačiau tik jie nepaisomi, nebesaistomi.
Kai ji sugrius ir mes sugriūsim, jaunoji lietuviška 

Įtarta, turinti jėgos, turi kovoti su žemaitiška užsispyri
mu, kad amžiais ji liktų lietuvių, o toje vietoje turi išaug
ti nauja lietuviška bažnyčia. . .Jei jos neleistų, toje vie
toje turi išdygti lietuviški namhi. ..

- Ar nerūpėjo spauda? - užklausiau vis nebaigiantį 
pilną atsiminimų žemaitį.

- Taip . klubo konstitucijoje buvo apie tai apšviesta, 
bet tuo laiku mums rūpėjo pirmiausia bažnyčia, darbas , 
gyvenimas.

- Ką jūs palinkėtumėt lietuviams ir seniau ir dalijai 
atvykusioms ?

- Vienybės, vienybės ir dar kartą vienybės’.. . .Jeigu 
mes, nemokyti susiradom ją tada, jūs turit rast ją dabar, 
o jai vietos yra užtenkamai.

Maloniai pasivaišinę, pasikalbėję su Liudviku Tyle - 
niu ir jo žmona Karolina Daukšaite /abu iš Kuršėnų -Že-

„Aš esu žemaitis...“ 
/pabaiga/

Sunkūs buvo laikai, - atsikvepia senyvas žemaitis Ty
lenis, — tačiau žmogus gali viską pernešti, o ypač žemai - 
tis, - Nusišypsojo pilnas optimizmo, gražių 3 aukštų na
mų dabartinis savininkas, išugdęs dukrą Adelę ir apves
dinęs su Antanu Linartu, ir tris sūnus, kaip ąžuolus: Jo
ną, Vincą , jau vedusius ir Liudą, tvarkantį puikų biznį 
Julien St.

Bet su tuo kunigu vėl bėdos, vėl visokie gandai ir 
viešam susirinkime mes, parapijonai, nutarėm jį atsta - 
tyti iš savos parapijos po 2 metų.

i

maitijos/, leidaus namų link vis galvodamas: jie vargo 
tikrai daug ir labai, jie padarė lietuviškumui daug, o ką 
gi mes padarysim, papildę jų kartas ir eiles?’.

— Juk jūs statėte istorinę pirmąją lietuvių bažnyčią 
Kanadoje, šv. Kazimiero ?

—Palauk, leisk nuo pradžios, - vėl sulaiko mėgstąs 
nuoseklumą žemaitis.

— 1907 m. lietuviai, susitarę su lenkais, išnuomavo 
šv. Vincento bažnyčios rūsį Fullum ir St. Catherine gat
vių kampe. Ten meldėmės su lenkiis ir turėjom kun. Šla
mą. Tačiau lietuviai su lenkais amžinai pešasi, ir čia 
susimušė. . .

Kun. Siamas išstumia lietuvius. . .

Senieji lietuviai religingi — jie turi turėt sau vietą .
Prieš Velykas nueini velykinės išpažįnties kortelės : 

mokėk 5 dolerius , parapijos knygutę gausi. . . Ir įspėjo : 
jeigu neisi išpažinties, šeimininkės nelaikys, nes tada 
mes nebuvom tokie "smart", kaip dabar jūs; gyvent tu
rėjom pas svetimus. . .

Atvažiuoja misijonierius Kudirka, bet jis, kaip misi- 
jonierius, išvyksta su misijom. . . Vėl liekam be kunigo. 
"Kai ieškai tai randi", anot patarlės. Atsikviečiam kun. 
Vyšniauską ir išsinuomojam bažnyčios rūsį Dorchester 
St. , o vėliau Ontario-Papineau kampe. Ir iš čia, kai 
nusibodo nuomot tuos rūsius, pradėjom organizuot savo 
parapiją - bažnyčią, dabartinę šv. Kazimiero.

Iš karto dejom auką po 25 doelerius, kai dar trūko, 
padauginom iki 35 dolerių. Už sklypą sumokėjom 15. 500 
dol. Kun. Vyšniauskas buvo darbštus , energingas, ne
turėjo nei automobilio, nei arklio — jis pėsčias apeidavo 
parapijonius ir psatatė šv. Kazimiero bažnyčią 1915 m.
Mes, senieji, dejom tai bažnyčiai kruviną paskutinį centą 
ir savo jėgas josios statybai, kad ji amžiams būtų ir lik
tų lietuviams, ir lietuviška. . .

- Ir ką Jūs manot dabar, kai prancūzai nori paimti ?
Mačiau to 70 m. žemaičio Tylenio akyse skausmą , 

me.čiau tą norą, kad ji liktų amžiams lietuviams.
-Mūsų jėgos pasibaigė. . . - pakėlęs ranką greitai nu' 

leido senatvės prislėgtas. - Mes čia radom "dampą", iš- 
lyginom duobes. . .Ji yra mūsų. Senoji konstitucija yra 
klebonijoje, jos įstatymai yra mūsų statytojų surašyti. . .

VERDUN SHELL
5660 AVE. VERDUN

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

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

!L'eti‘i:i:usis speciali nuolaidaJ.
(Atidaryta Šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

$ 1.50
our

Service

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

SKAMBINKIT- °

NETTOYEURS CLEANERS 
365-7146 HIM CMTMLt

365-1143 
49S-N* ZM. įleidę 

766-2667

1 S
1983.III. 31

GUY >
RICHARD
ROOFBR COU VREUR

7725 George LaSalle

52? u t czAĄfcj. d.
1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI . $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄ! BEI PERSIUVIMAI.

Tel. 845 -2912 embassy fur

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai I ietuvi am s patam auj a. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui’ar taisymui skambinkite : 364-1470

7 psi.

7

7
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SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS

SPAUDOS BALIUS
š. m. balandžio 30 d. šeštadienį, 7 v.v.,

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

PROGRAMOJE: Montrealio Vyrų Oktetas

Dir. ir akompanuoja : M—me M. ROCH

ĮĖJIMAS $ 10.00
JAUNIMUI : $6.00

SŪKIAMS GROJA :
J. RIMEIKIO orkestras

VISI MALONIAI KVIEČIAMI

VALSO IR DISKO ŠOKIU. PREMIJAVIMAS, 
z

• Šilta vakarienė • Baras • Loterija

SPAUDOS BENDROVE

PARENGIMŲ KALENDORIUS 
BALANDŽIO 16-17 d. d. ŠV. 
KA Z IMTE RO "PA RA PI JOS 7 5 
m. SUKAKTUVĖS.
-AKTAS-KONCERTAS, ba__ 
landžio 16 d. ,_4_ vai, p. p.
Marguerite de la Jemmerais 
Gimnazijos Salėje, 5555 
SHERBROOKE St. EAST, prie 
1’Assomption Metro.
-BALIUS 7 vai, v. ,Šv.KAZI- 
MIE RO PA RA PUOŠ SALĖJE.
- IŠKILMINGOS PAMALDOS 
balandžio 17 d. ,12 vai. ,Šv ; 
Kazimiero Parapijos baž - 
nyčioje.

BALANDŽIO 24 d, , "AUŠROS' 
sTmTMECIO MINĖJIMAS, A V 
Parapijos Salėje, po 11 vai ■ 
pamaldų. Paskaitininkas- 
dr. Henrikas Nagys. Rengia 
KLK Moterų D-jos Montrea
lio Skyrius.
BATANDŽIO 30 d. , 7 v. v. 
"NL" TRADICINIS SPAUDOS 
RA LIUS, A V Parapijos Sa - 
Įėję.
GĘ GU Ž ĖS 1 d. -VIS UO TINA S 
■'Nl''”?£rININKU SUSIRIN -

• REKOLEKCIJOS A V para
pijos salėje prasidės Didžio - 
sios Savaitės pirmadienj ir 
baigsis Velykų rytą, 6:30 v . 
r. Prisikėlimo pamaldomis 
ir Agapės vaišėmis salėje.

Didžiosios Savaitės vaka
rais 7 vai. bus Mišios; išpa
žintys klausomos prieš ir po 
pamaldų.

• REKOLEKCIJOS ŠV. . KA
ZIMIERO PARAPIJOJE vyks

kovo 28, 29, 30, 31 d. d. , 7:3O 
v. v. Didįjį Ketvirtadieni bus 
rekolekcijų užbaigimas su a- 
gape parapijos salėje.

Prisikėlimo pamaldos - 
6:30 v. r. , suma - 11 vai.

• "NL" primena mieliems 
skaitytojams, dar neužsimo
kėjusiems prenumeratą už 
šiuos motus, tai nedelsiant 
padaryti. Kaip jau buvo ra - 
šyta,paštas už ilgesni uždel
simą, kaip 3 mėn., skaito,kad 
skaitytojas yra nereguliarus, 
ir todėl ima iš laikraščio di-

MIELI MONTREALIEČIAI !
”NL” savaitraščio leidėjai savo veikloje kasmet surengia ,mūsu 
montrcaliečių vadinamą, Spaudos Baltą. Pagal tradicija.— vis 
pakeičiant vietovę tarp sv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijų 
salių.
Šiais metais šis balius bus Aušros Vartų parapijos salėje. Ren
gėjai iš anksto kviečia visus lietuvius atvykti. Patogus METRO 
susisiekimas iki Aušros Vartų, nežiūrint kokioje Montrealio mies
to dalyje kas gyventų. '
Prašome loterijai laimikių—fantų, kuriuos galima anksčiau įteikti 
laikraščio redakcijai, A.V. kioske arba vėliausiai, atvykusį balių. 
Taipgi ieškome mecenatų šokių premijoms. Jos būtų Reiktos lai
mėjusiems valso, tango ir disko konkursus.
Tikimės, kajf atsiras lietuvių, kurie savo dovana paįvairins vakaro 
programa. Šiuo reikalu prašome skambinti i redakcija arba Bend
roves Valdybos nariams —

« “NL" SPAUDOS B-VĖS VALDYBA

MIRUSIEJI

• Kazys VESELKA, buvęs 
montrealietis, daug prisidėjęs 
prie lietuvių teatro veiklos 
kaip aktorius ir dailininkas , 
priklausęs Lietuvių Akade - 
minio Sambūrio Montrealio 
Skyriui, staiga mirė Chica - 
goję, kur gyveno ilgesni lai
ką.

• Į VAIVORYKŠTĖS rengtą 
dail. Antano TAMOŠAIČIO 
knygos LITHUANIAN EAS-. 
TER EGGS pristatymą ir 
tautodailės filmos"Lietuvių 
Audinių Menas" rodymą at
silankė didelis būrys svečių 
Buvo atvykę ir abu dail. A . 
ir A. Tamošaičiai.

Vyko ir spalvinga margu
čių '.r verbų paroda.

KIMAS Redakcijos patalpose. dėsnį siuntimo mokesti.

DR. J. M ALISKA
DANTŲ, GYDYTOJAS 

1440 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu: 488—8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ
D ANTI, GYDYTOJ 4 

1410 G u y St.
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Narna.: 73 7-96 8 1

• LINKONIENĖS Elenos se - 
suo Veronika Mikalaitienė , 
mirė Lietuvoje.

Užuojauta mirusiųjų arti
miesiems

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

A f i d o f y f a kasdien nuo 9 a. m iki 10 p. m. 
Scsfodiėniais: nuo 9 a * m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieni o»’-s : nuo 10 a. m. iki 9; 30 p . m«
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle, P.Q. 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

NETIKĖTA VAGYSTĖ
Po šeštadienio 5 vai. pa - 

maldų be jokios gėdos pasi
slėpę vagys nakties metu iš
laužė duris, ieškodami turto. 
Iš parapijos virtuvės.išsine
šė maistą ir gėrimus, kurie 
buvo ruošti sekmadienio pie
tums. Pakviesta policija su
rašė protokolą apie padary - 
tus nuostolius.

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

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

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAIT IS
B. A., B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M Eng., L.L.B.. B.C.L.

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NOTAKAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871- 1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, Hie Perrot, P.Q. H7V 5V6 
Res. TEL.: 453-9142

———------
8 psi.

RUOŠIAMASI VASAROS 
EKSKURSIJAI

Aušros Vartų Parapijos 
Komitetas organizuoja 3-jų 
dienų ekskursiją įPutnam'ą .

Norintieji važiuoti, prašo
mi pranešti Komiteto pirmi
ninkui A. * e p u 1 i u i tel: 

, 365 - 0251 arba klebonijoje- 
766- 5755.

LIETUVOS PAŠTO ŽENLKŲ j 
1918- 1939 IŠPARDAVIMAS j

LEONAS MARKAUSKAS į 
7085 MARQUETTE H2E 2C6 į 

TEL: 374 - 6077

LEONAS MARKAUSKAS 
yra grižes į Montreal!

‘ ‘ 1982
INCOME TAX PILDYMAS

• Sol. Gina ČAPKAUS- 
KIENĖ grįžo iš gastrolių 
Kolumbijoje, kur davė 2 
koncertus Medeline ir 2 
Bogotoje.

Hartforde, balandž io 1O 
d. LB A-kės iniciatyva 
suruoštame Parapijos 
4<netų šventės minėjime 
solistė dainuos religinia
me koncerte. Jai akom- 
ponuos muz. dr. Saulius 
Cibas.

• Muz. Jonas GO VEDAS 
atvyko kelioms dienoms
į Montrealį sol.Ginos čap- 
kauskienės'dainų plokšte
lės reikalasi ir apsilankė 
ta proga "NL" redakci - 
joje.

Chicagos orkestrui pake - 
lūs kainas ir nesurinkus pa
kankamai lėšų su juo dirbti , 
nutarta plokštelę įrašyti su 
Montrealio orkestro muz i - 
kais.

TRIJŲ DIENŲ BAZARAS
Šv. Kazimiero parapijos 

salėje gegužės 6,7 ir 8 d d. 
vyks bazaras

RENKU

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

P. ADAMONIS
Tel: 722-3545

FRANS QUEBEC SIDINGS LTD |
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 1

APGALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS f

SAVININKAS: John OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 J

Telefonas: 721—9496 šį

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Namų 3 76 -3 78 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , BiA. C.S£., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_a^_v e _į kjj?___njų_o__Į_945^(n,_ t

montreal west

LEONAS GURECKAS
SALES MENAGER

automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIŲ!

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR
SU IŠIMTIMI JUMS. PASITARNAUSI

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

MIC PASIKALBĖKITE SU 
Menuger'iu Leo GURECKAS

muu montreal west automobile 

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