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SAVAITINIAI
ARGENTINA IEŠKO
IŠEITIES

Karinė Argentinos vy
riausybė paskelbė, kad gra - 
žiną pilietines teises 19 žy
mių veikėjų, jų tarpe pasi - 
rinkusiai egzilę buv.prezi - 
dentienei Evitai Peron.

Šis vyriausybės gestas, 
vedantis į civilinę vyriausy
bę Argentinoje, gyventojų 
buvo palankiai sutiktas.

Buvusi prezidentė, nu - 
versta nuo valdžios karinio 
pučo 1976 m. .praleido 5 m, 
namų arešte. 1981 m. jai bu
vo duotas leidimas išvykti į 
Madridą. Pagal įstatymas, 
ji neturėtų dabar teisės kan
didatuoti į prezidentės vieta, 
nes ja būdama, ji pernaudojo 
valstybės iždą savo reika
lams.

Peronistų partija, stipriau 
besirūpinanti darbininkų rei
kalais yra dar neužmiršta ir 
šiuo metu vėl įgauna naujo 
populiarumo.

Karinė junta sutiko paleis
ti iš kalėjimo 49 politinius 
kalinius ir 25 kitus paleisti 
bandomam laikui.

Tačiau 400 politinių ka - 
linių, suimtų po pučo, pagal 
Sulaikytų ir Nežinomai Din - 
gūsių Asmenų Artimųjų Ko
misijos pranešimus,dar esą 
kalėjimuose. /

Ne tildai komunistų aršie
ji, bet ir karinės vyriausybės 
kareiviai pasižymi ypatingu 
brutalumu P.Amerikos vals
tybėse .

"MOLOTOVO KOKTEILIS” 
MONTREALYJE

Butelis, pripiltas gazolinu, 
su uždegtu knatu II-jo Pas . 
Karo metu buvo pakrikšty- 
tas"Molotovo kokteilio"var- 
du.Po karo, šiuo'Uidžiuoju " 
išradimu naudojasi teroris
tai, įvairaus plauko aršieji 
ir kt.-

Kažin kodėl šį kartą toks 
"kokteilis" buvo numestas į 
istorinį, žinomą pastatą , 
Grenadierių Sargybos Būs
tinę Montrealyje, Esplanade 
gatvėje.

Sprogimas buvo girdimas 
už kelių kvartalų. Pastatui 
padaryta 2000 dol. nuostolių.

Po dviejų dienų Irano/’./ 
grupė' prisipažino atlikusi šį 
"žygį". Keista, nes daugelis 
Irano studentų, užėmus val
džią Khomeini režimui, atsi
sakė grįžti į savo tėvynę ir 
gavo prieglobstį Kanadoje. 
Kodėl tokio "kokteilio" neį
meta ten, kur jis priklauso- 
pav. Sovietų Ambasadon?

BRAZILIJA NUTARĖ 
RŪPINTIS VARGŠAIS

Brazilijos vyriausybė pa
skelbė, kad šiais metais pa
skirs 1.15 bil. dolerių šelpti 
ir aprūpinti pačius vargin -

ĮVYKIAI
giausius krašto darbininkus.

Prezį. J. Figueiredo tvirti
na, kad pusė tos sumos bus 
panaudota maisto išdalini - 
m u i, namų ir mokyklų sta-; 
tybai, švietimui ir sveikatos 
priežiūros projektams bei 
smulkiųjų žemdirbių para- . 
mai.

Kita dalis pinigų bus nau
dojama vėliau šiais metais.

Ši programa, vadinama 
Finsocial buvo pradėta pra
ėjusį gegužį. Ją finansuoja 
nauji O. 5%mokesčiai, užde - 
darni įmonėms ir pardavimo 
kompanijoms, finansinėms 
institucijoms ir draudimo 
įstaigoms ir atskiras mo
kestis industriniam aptarna
vimui.

Prez. Figueiredo šį pra - 
nešimą padarė TV stotyje , 
žadėdamas, kad programa 
pagerins milijonų brazilie- 
čių gyvenimą ir sukels dau - 
giau darbų.

Apgailėtina, kad tokios prie 
monės ir tokie pažadai buvo 
patiekti po dvi dienas truku
sių neramumų Sao Paulo 
mieste.

Kraštutinis kapitalizmas , 
niekeno nekontroliuojamas - 
išsigimsta. Tai ypatingai a- 
kivaizdu P. Amerikos kraš - 
tuose. Reformos turi būti 
kuo skubiausiai suprastos ir 
pravestos, vien ginklai nieko 
nepakeis.

WALESA NUOLAT 
SEKAMAS POLICIJOS

Walesai vykstant iš 
Gdansko į Waršawą padėti 
vainiką minint geto sukilimo 
40 metų sukaktį, jo automo
bilis buvo sustabdytas ant 
greitkelio policijos pareigū
nų. Jis buvo suimtas ir ap - 
klausinėjamas. Paleistas, jis 
pareiškė, kad j policijos 
klausimus neatsakinėjo.

Artimas Walesos draugas 
ir patarėjas kleb. H. Jan
kowski, kartu su kitais dviem 
jį lydėjus Jais asmenimis taip 
pat buvo sulaikytas, važiuo - 
jant jiems automobiliu 
trumpai suimtas.

Jų visų suėmimai buvo 
paliudyti amerikiečių tele
vizijos darbuotojų, kurie vy
ko į Waršawą.

IŠDRĮSO siūlyti 
PAGERINIMUS

Maskvos burmistras iš
drįso viešai pakritikuoti šio 
didmiesčio aptarnavimų ir 
patogumų trūkumus. Paskel
bė vajų jiems sutvarkyti. Jis 
miesto tarybai, vadinamai 
sovietu , pranešė/lyg ji to 
nuo seno nežinotų/, kad 
dažnai, ypač vakarop, krau
tuvėse trūksta maisto pro
duktų. Viešai per spaudą bu
vo paskelbta rezoliucija : 
klaidos turi būti atitaisytos 
ir departamentų viršininkai 

yra už tai atsakingi.
Kaip žinoma, specialiose 

krautuvėse, skirtose tik par
tijos išrinktiesiems, tokio 
pagrindinių prekių ti Ikumo 
nepastebėta ir ten jokių klai
dų neįvyko.

QUEBEC’O BIUDŽETAS BUS 
PASKELBTAS VĖLIAU

NorsQuebec'o provincijos 
finansų ministeris J.Pari- 
zeau pažadėjo paskelbti biu
džetą šios savaitės pabai
goje, bet savo nuomonę pa - 
keitė. Nutarė laukti fede
ralinio biudžeto paskelbimo 
ir tik po to, turbūt gegužės 
mėnesį .paskelbti savąjį.

Spėjama,.kad Quebec’o vy
riausybės deficitas pasieks 
3. 5 bilijonų dolerių sumą 
šiais metais.

BALTIEČIAI IR VOKIETIJOS 
LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
ATSTOVAI PAGERBĖ

Dr. OTTO VON HABSBURG

Berods visuose lietuvis'— 
kuose laikraščiuose buvo ra
šyta, kad E P (Europos Parla
mentas) buvo įtraukęs į savo 
dienotvarkę ir Pabaltijo klau
simą.

Pagrindą šiam klausimui 
įnešti į dienotvarKę davė 45- 
rių pabaltiečių kreipimasis 
į viešąją pasaulio opiniją, 23 
-čio rugpiūčio 1979 metais , 
ryšium su gėdinga Molotovo 
— Ribbentropo pakto sukaK- 
tim — 40-mečio.

EP, susidomėjęs šiuo me-- 
morandumu (taip pavadintas 
minėtas kreipimasis), nagri
nėjo Pabaltijo klausimą. Bu
vo pasmerktas tuometinis Vo
kiečių Reicho ir Sov. Sąjun
gos gėdingas sandėris ir 
kreiptųsi į SNO Dekoloniza
cijos Komitetą.

Šio, pabaltiečiams drau
giško gesto organizatorius, 
įnešęs Pabaltijo klausimą į 
dienotvarKę, yra E P narys, 
dr. Otto von Habsburg. J's 
ir toliau rūpinasi, kad šis 
klausimas nebūtų pamirštas.

Europos parlamentarui Ot
to von Habsburg neseniai te-

ir ko kita garbė: kovo mėn. 18 d. 
Moenchengladbacho mieste , 
senojo benediktinų rūmuose , 
kur dabar talpinasi miesto 
rotušė, dr. von Habsburg'ui 
buvo Iškilmingai įteikta Be
nedikto premija. Šią premiją 
atžymimi žmonės ypatingai 
nusipelnę tradicijų ir papro
čių puoselėjime. Tarp kitko, 
dr. von Habsburg yra pareiš
kęs savo gilų susirūpinimą 
Pabaltijo kraštais, kur jam 
— šalia politinių motyvų —ne
rimą kel i a tų tautų rusi ni mas, 
ypač religinių - tautinių pa
pročių sistematiškas ardy
mas.

Už jo rūpestį ir dėmesį et
ninėms grupėms bei jų tra
dicijoms, jis ir buvo prista
tytas kandidatu šiai premijai 
gauti.
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P. Parfel ir p. R e i s enb erg' a s - estai; laureatas - dr. Otto von Habsburg as

'r lietuvaite — Aldono Gumuliauskas- Latviu atstovas I. Saberts dėl sveikatos negale — I ©
jo dalyvauti, todėl ju dovano iteike R. G ūmui i au sk as. Nuotr. Rimantė G'.*m u I i au s ko

Už jo aukščiau suminėtą 
iniciatyvą Europos Parlamen
te, pabaltiečių atstovai lietu
viai, latviai ir estai atsilan
kė šio jo apdovanojimo proga 
Lietuviai įteikė tautinę juos
tą, estai staltiesę o latviai — 
monetų kolekciją. Visiems 
šios šventės dalyviams buvo 
išdalinta "45-nų Memoran
dumo" kopija.

Auksinį Benedikto medalį 
su mėlynu kaspinu laureatas 
sakėsi supratęs ir kaip toli
mesnį įpareigojimą rūpintis 

II PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 
i983 m. birželio 26-liepos 2d.d.

Rengia PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
5620 S. Claremont Avenue, Chicago, IL 60636, U.S.A.

II-jų PLSŽ-nių LEDO RITULIO VARŽYBOS

II-jų tT*SŽ-nių Ledo Ritulio Varžybos įvyks 1983 m. gegužes mėn. 1*1-15 
£ d.d., Centennial Arena, Etobicoke, Ont. (Toronto priemiestis).
£ II-JU PLSŽ-nių Komiteto ir ŠALFASS-gos Ledo Ritulio Komiteto pavedimu

(jl varžybas vykdo Toronto Lietuvių Ledo Ritulio Klubas.
1 Varžybos vyks tik vienoje vyrų klasėje. Dalyvavimas yra atviras vi-
X sų kraštų lietuvių komandoms, atatinkančioms šių žaidynių nuostatų reika- 
5 lavinus ir atlikusioms dalyvių registraciją pagal nustatytą tvarką.

Pagal š. m. kovo 10 d. pasibaigusios preliminarinės registracijos duo- 
y menis, pageidavimą dalyvauti pareiškė šie vienetai; Toronto Lietuvių Ledo 
5 Ritulio Klubas,(2 komandos), Hamiltono LSK Kovas, Detroito LSK Kovas ( 2 
X komandos), Bostono LSK Grandis, Chicagos Ledo Ritulio Komanda Lituanica 

(Liths) ir Montrealio LSK Tauras.
Varžybų pravedimo būdas bus nustatytas po galutinės dalyvių registra- 

y eijos ir priklausys nuo komandų skaičiaus.
dl Pirmų trijų vietų laimėtojai bus apdovanoti II-jų PLSŽ-nių aukso, si
ll dabro ir bronzos medaliais ir diplomais.
H Galutinė dalyvių registracija atliekama iki 1983 m. balandžio 20 d.,
2£ pas varžybų vadovą Rimą Kuliavą, šiuo adresu;
W Rimas Kuliavas, 297 Kennedy, Toronto, Ont. M6P 304. Tei. (416)-766-2996*

Smulkios informacijos yra praneštos visiems preliminariną registraci
ni JU atlikusiems vienetams. Preliminarinės registracijos neatlikusios koman- 

dos, norinčios žaidynėse dalyvauti, turi neatidėliojant kreiptis į Rimą 
TJ Kuliavą.
S Tolimesnės informacijos, kaip varžybų pravedimo sistema, tvarkaraštis,

adresai ir t. t., bus pranešta po galutinės dalyvių registracijos visoms 
i užsiregistravusioms komandoms.

1 § II-jų PLSŽ-nių K-to
A LEDO RITULIO SEKCIJA

nacionaliniais papročiais ir 
tradicijų savitumu

Šventines kalbas sakė mies
to burmistras Balcenius ir 
E P viceprezidentas dr Kle- 
psch.

Po iškilmių, jau grįžęs į 
namus, dr.O.von Habsburg 
atsiuntė šių eilučių autoriui 
padėkos Laišką, kuriame jis 
tarp kitko rašo: . . . "aš esu 
Jums dėkingas už nepapras
tai prasmingą dovaną. Užtik
rinu Jus, kad ir toliau gali
te manimi pasikliauti, ir, jei 
nepailstamai reikalausime 

savo teisių—mūsų svajones 
išsipildys, ankščiau, ar vė
liau". Šventę aprašė ir vo
kiečių spauda.

Rimantas Gumuliauskas 
(VLJS- sekretorius).

PEN KLUBO SĄRAŠE 
SEPTYNI LIETUVIAI

PEN Klubas kalijamųjų 
rašytojų pasaylyje sąraše 
mini 7 sovietų suimtus lie- 
tuvius:G. Iešmantą, P. Peče - 
liūną, V. Petkų, V. Skuodį , A . 
Statkevičiu. A. Terlecką ii 
Julių Sasnauską.liekantį Ju-

1
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lz Lietuvos išlaisvinimą! Už iStikimybę. Kanadai !
Pour la liberation de la Liluanie! Loyoute au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

leidėjas nl spaudos bendrovė.
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P.S. Ecndradarbių_ar korespondentą spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, ^rąžimuni 
tik iš anksto susitarus, U i skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

PRISIMENANT „AUSZRA

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
75 METŲ SUKAKTIS

Šv. Kazimiero- seniausios 
lietuvių parapijos Kanadoje 
75 m. sukaktis buvo įspūdin - 
gai paminėta Montrealyje.

Iškilmės, koncertas ir ba - 
liūs sutraukė pilnas sales 
svečių, pagerbiant kelias 
kartas lietuvių globojusią pa
rapiją.

Sis minėjimas bus aprašy
tas ateinančiame "NL" nr.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS 1983 m.
Vidury iš kairės i dešinę: MDe. Genevieve Massicotte, vargonininkė, kun. Maurice Mi lox , vedė
jas — dirigentas, kleb. Stasys Šileika, Elena McNamara, oirmininkė- Nuotr. Tony's Photo Studio

Kadaise, dypukinėje gadynėje,juokdavomės,kai pa - 
skaitydavome amerikietiškus lietuvių laikraščius. Viso
kie pasikalbėjimai Maikio su Paikiu, skelbimai apie ren- 
tuojamus fletus su dubelrumais bei kičenais ir karpetais, 
arba apie plamberius, kurie sufiksina paipas ir dreinas.o 
taip pat gaunamas resytes ir mokamus didelius teksus , 
mus stebindavo. Kaip galima šitaip "lietuviškai" kalbėti?

Šiandien gal geriau prisimintina mūsų patarlė: "Juo
kiasi puodas, kad katilas juodas". Taigi. Mes:intejigentai, 
intelektualai, šviesuoliai,akademikai,baigę bent jau gim
nazijas, išprusę bei apsitrynę, vos po keliasdešimt išei - 
vijos metų, kalbame jau panašiai.

Kas gi atsitiko? Ir kas šiandien,AUŠROS metais, te
bevyksta? Pasirodo, tų mūsų apsišvietėlių būta tamsės - 
nių už paprastuosius mūsų seseris ir brolius,kurie daž - 
niausiai iš vargo atvyko į šias aukso lapų ir pieno upių 
šalis. Tiesą sakant, jie ilgiau ir atkakliau išlaikė kasdie
niniame gyvenime lietuvišką žodį ir dainą negu mes. Pa
sirodo, kad gana greitai mūsų švari lietuviška kalba iš - 
blėsta po visokių tosterių,fiurkotų,floridų ar bermiudų 
vakėšenų ir sočios kasdienybės steikų rūpesčių . "Brole
li, rėk kombiniuot, ketap nier gyvenimą," mane dar senais 
tremties ir išeivijos laikais Vokietijoje švietė žemaitis iš 
vidurio kaimo, bet - pirmaeilis spekuliantas.

Mes ir "tebekombinuojame", gerbiamas daktare Jo
nai Basanavičiau. Jei pakiltume!,Tamsta,dabar iš kapo 
ir pabūtumei valandėlę naujųjų lietuvių piniguočių bei po
litikierių tarpe, mirtumei vėl, kad galėtum kiek Įmanoma 
greičiau grįžti į savo svajonių Lietuvą ir kapą. Kažin ar 
benorėtume! leisti kažkokią AUSZRĄ , jeipabūvotum re
dakcijų patalpose, pasiklausytum spaudos "kritikų", ku - 
riems jau nebėra ko skaityti lietuviškuose laikraščiuose.

Atsimenu, lyg pro rūkus, kaip, būdamas pirmajame 
skyriuje, ėjau Vasario Šešioliktąją į Mažeikių parapijos 
bažnyčią mokyklos rikiuotėje, suspaudęs šąlančiais pirš
tais mažą tautinę vėliavėlę,perrištą juodu gedulo kaspinu. 
Tą dieną buvo miręs dr. Jonas Basanavičius, Lietuvos 
patriarchas, jos atgimimo tėvas ir AUŠROS leidėjas. Pri
simenu tą šaltą žiemos rytmetį ir mokytojos žodžius. . .

Kai šiandien girdim garsiai kalbančius apie taip la - 
bai mylimą lietuvišką žodį, o apsisukus vėl pasinerian - 
čius ligi viršugalvio į apartmenhauzus,fainus dylus,fiur- 
ničerius bei kitokias terminologijas ir labai skubiai ne - 
riančius lauk, kai pasirodo koks nors nelemtas spaudos 
platintojas arba aukų rinkėjas, nyku ir liūdna darosi šia
me plačių galimybių krašte.

Esama ir tokių,kurie pageidauja vis kažko nepaprasto 
lietuviškuose laikraščiuose,bet smulkiau užklausus, nuo
širdžiai pasisako, kad tik vietinės žinelės įdomu, o šiaip - 
tik pavadinimus paskaito. Tad kaip galima išlaikyti vi - 
siems čia esantiems turtingesnį žodyną ir švaresnę lietu
vių kalbą ir neapkrauti jos barbarizmais? Gal gi reikė
tų naujos aušros...

Henrikas N a g y s

IŠ
LIETUVOS POGRINDŽIO —

’’AUŠRA“ Nr. 9(69)
"AUŠROS” ŠlMTETį PASITINKANT

PRAETIES IR DABARTIES PRIEŠYBĖS 
POVEIKIS AUŠRININKŲ ISTORIOGRAFIJAI

DR. JUOZAS JAKŠTAS

Mūsų himno žodžius "Iš praeities tavo sūnūs te stip
rybę semia" galima laikyti aušrininkų moto. Jie labiau 
nei kiti jautė kontrastą tarp anų laikų Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos ir dabartinės tikrovės. Iš vienos pusės,to 
ji praeitis juos žavėjo, iš kitos - dabarties akivaizdoje 
juos slėgė kartėlio ir nusivylimo jausmas. Jie matė, kaip 
jų tautiečiai, tos garbingos tautos palikuonys, svetimųjų 
užgožti, pažeminti, išnaudojami,per nieką laikomi. O dar 
blogiau, - patys lietuviai nežinojo, kas jie buvo, kokia jų 
praeitis. Ją užklojo laiko dulkės, o dabar juos kultūriškai, 
politiškai ir ekonomiškai prispaudę rusai ir lenkai jos ne
atskleidė.

Lietuvos praeitį rusai pasiglemžė po paskutinio pasi
dalijimo, kai prisijungtą buvusią didžiąją kunigaikštiją ė- 
mė laikyti "iš seno rusišku kraštu". Nuo 184Om.net bu - 
vo uždrausta vartoti Lietuvos žodį kraštui vadinti/toks pat 
draudimas lietė ir Gudiją/. Panaikinus Lietuvos vardą , 
atsirado Šiaurės vakarų krašto pavadinimas. O kai būda- 
2 psl.

Dr. J onos Basanavičius

vo kalbama apie krašto praeitį, - vartotas Vakarų Rusi
jos terminas. Žinoma, Lietuvos ir Lietuvos didžiosios 
kunigaikštijos vardai išnyko politiniais sumetimais.

Kaip panašiai tokiais atvejais atsitinka, politikai į tal
ką atėjo istorijos mokslas. Net du žymūs Peterburgo is
torikai - N. G. Ustrialovas ir M.Kojalovičius - rašė to - 
kius veikalus, kuriais Lietuvos didžiąją kunigaikštiją sten
gėsi paversti Vakarų Rusija, įrodyti, kad ji iš pat pradžių 
buvo rusiška.

Mūsų aušrininkams labiau buvo.žinomi ir juos neigia
mai paveikė rusų istorikai, rašę Kijeve ir Vilniuje. Iš ki
jeviečių aušrininkams J. Šliūpui, Maironiui, daugiau buvo 
žinomas ir įtakos turėjo V. B. Antanovičius /sakoma, ki - 
lęs iš lenkų bajorų/. Jis 1878 m. išleido Lietuvos didžio
sios kunigaikštijos istoriją iki Algirdo mirties. Anais lai
kais tai buvo bene pirmoji moksliška istorija. Šis isto
rikas pirmiausia mokėjo kritiškai atrinkti rusiškus šal
tinius ir išvadas pagrįsti patikimais duomenimis, kiek ši
tai leido padaryti anuometinis šaltinių kritikos lygis. Ta
čiau nei jis neišvengė ano laiko bendros prorusiškos ten
dencijos galbūt ir todėl, kad disertaciją buvo apgynęs Ki
jevo universitete, 
mę senoje Lietuvos valstybėje.

Į šilto klimato, amžinai 
žaliuojantį kraštą ir lietu
viai, daugiausia pensininkai , 
traukia, gabenasi, kaip iš 
JAV, taip ir Kanados šaltes
nio klimato, sunkių žemių 
provincijų. Taip čia Flori - 
doje nuo amžiaus sušalusius 
Kaulus šildo karštoje saulėje, 

- visur pabrėžė pirmaujančią rusų reikš- maudosi sūriame vandenyje 
ir lietuviai. Abu Floridos pu
siasalio pakraščiai jais už
pildyti. Beveik kiekvienoje 
Floridos vasarvietėje iš Ry
tų i.rVakarųrasi įsikūrusius 
i ■ ^tuvius, kur; ° jau nebenori 
grįžti į sniego karalystes. 
"Bijo" šaltos, snieguotos 
žiemos-

Didžiosios JAV lietuvių 
kolonijos nustojo nemažai 
buv. žymiųvisuomenės veikė
jų ir sąžiningų aukotojų pa
rapijoms, lietuviškai veiklai 
Vist nori ilgiau, patogiau gy
venti. Nemažas skaičius iš 
"šaltųkrašt-"atvyksta } Flo
ridos vasarvietes per žiemą 
pasišildyti saulėje, pasimau
dyti sūriame vandenyje. Gal 
tai ir išeina į s veikatą, pail
gina amžių. Kas žino ? Gal 
ir taip, gal ir ne ?. . . .

Miami ir St. Petersburgo 
vasarvietėse daugiausia gy
venama lietuvių. Sakoma, jau

Vilniuje prorusišką istoriografiją puoselėjo 1864 m . 
įkurta Archeologijos komisija. Ji turėjo tikslą leisti ir 
tirti senovės aktus. Jos leidiniai - diletantiškai spaudai 
parengti, aiškios prorusiškos tendencijos daugiausia ru - 
siškų įstaigų, cerkvių, stačiatikių vienuolynų aktai. Toje 
komisijoje dirbęs vilnietis rusas Batiuškovas išleido vei
kalą "Bielorussija i Litva", kur Lietuvos didžiąją kuni - 
gaikštiją pavertė rusiška valstybe.

Kaip ta prorusiška istorija lietuviams buvo brukama 
net iki I Pasaulinio karo, esu pats patyręs. Rusų istori
jos vadovėlis, kuriuo buvo naudotasi mūsų vidurinėje mo
kykloje, buvo parašytas vieno Vilniaus rusų gimnazijos 
mokytojo Turcevičiaus. Vadovėlis skirtas Šiaurės vaka
rų krašto mokykloms, tad apie to krašto praeitį daugiau
sia ir kalbėta. Tik jis taip gudriai buvo parašytas, kad net 
išvengta paminėti tame krašte kadaise buvusią Lietuvos 
didžiąją kunigaikštiją,kur viešpatavę lietuviai valdovai. 
Taip uoliai ir sąžiningai klastota visa praeitis ir "įrody
ta", kad čia nuo senų laikų buvęs "rusiškas kraštas -va - 
karų Rusija". Šitaip mes buvome įtikinti. Aš iš tos is
torijos nieko nesužinojau apie Lietuvos praeitį.

Štai su kokia rusiška istoriografija susidūrė mūsų 
aušrininkai.

Kitas ir dar didesnis iššūkis mūsų istorikams aušri
ninkams buvo susipynusi Lietuvos- Lenkijos praeitis. 
Jiems reikėjo pasipriešint’ lenkams apskritai ir ypač jų 
istorijoje įsigalėjusiai krypčiai, kur Lietuva laikyta bent 

politiškai Lenkijos dalimi ir įtraukta į Lenkijos istoriją. 
Bendra Lietuvos- Lenkijos praeitis, kai Lietuva krikštu 
ir visokiomis unijomis iš dalies buvo įjungta į Lenkijos 
istoriją, buvo pagrindas lenkams Lietuvos istoriją suly - 
dinti su savąja.

Tiesa, politiškai Lietuva nebuvo visai įsijungusi į 
Lenkiją. Iki pat padalijimų sujungta su Lenkija ji išliko 
atskiras politinis vienetas. Abi sudarė politinį junginį - 
Žečpospolitą, taigi - bendrą respubliką. Per politinį bend-, 
ravimą lenkų ir lietuvių tautos neišvengiamai artėjo kul
tūriškai ir visuomeniškai. Šitaip vakarietiška kultūra per 
Lenkiją smelkėsi į Lietuvą. Buvusi pagoniškoji Lietuva 
buvo tabula rasa tai krikščioniškai Vakarų kultūrai, todėl 
ji be kliūčių galėjo leisti vis gilesnes šaknis Lietuvoje . 
Kadangi ta vakarietiška kultūra ėjo iš Lenkijos ir lenkų 
dvasiškių ir šiaip kolonistų nešama, krikščipninama Lie
tuva lenkėjo. / bus daugiau /

IŠ MŪSŲ ISTORIJOS
LIETUVOS EKSPANSIJA į rytus jau buvo prasidėjusi 

dar prieš Mindaugą. Naudodamiesi artimųjų Rusijos že - 
mių susilpnėjimu, dar keliasdešimt metų prieš totorių 
pasirodymą, lietuviai buvo pradėję pastoviai veržtis ry
tų link. Gardino žemė su artimiausiomis pilimis buvo 
pradinis laimikis. Užimdamas Nemuno kairėje porą Lie
tuvą! ąj-įimiausių krjvąjčių sričių ^jtųę keliu ėjo Mindau
gas.

Savo palikuoniams jis nurodė ekspansijos kryptį, ku
ri pastoviai buvo palaikoma du šimtmečius. Iš Juodojoje 
Rusijoje užimtų sričių Mindaugas pasilaikė Slanimą ir 
Valkaviską, o sūnui Vaišvilkui atidavė Naugarduką. Esą 
dėl pralieto kraujo sąžinės kamuojamas, Vaišvilkas pri
ėmė graikišką krikštą, prie Nemuno "tarp Lietuvos ir 
Naugarduko" pasistatė vienuolyną ir ten atgailavo.

/Prof. Br. Ivinskis-L. K. M. A.
Met. 1 t/

LIETUVIAI GERAI TVARKOSI FLORIDOJE

ten eąą po porą ar daugiau 
tūkstančių. Statistika nesu -< 
vesta.

Abi vasarvietės turi lietu
viškus klubus, kur kas sek
madienį vietiniai ir svečiai 
susirenka, pavalgo, pasikal
ba, pašoka, menines progra
mas suruošia. Išmesti iš 
gimtiĮjų namų, ten pasijunta 
lyg namie, lyg Lietuvoje. Su
sitinka su seniai matytais pa
žįstamais. Savi savais lieka. 
Lietuviai kritiški, bettai yra 
nesvarbu. Dauguma virš -5 
- 70 metų, tai visko gerai ir 
neatsimena iš praeities laikų. 
Visų visos kalbos sukasi tik 
apie praeitį, "kaip ten buvo 
Lietuvoje", . . . Kaip dabar 
yra ....

Miami klubui šįmet vado
vauja buv. mokytoja Sofija 
MarKevičiūtė-Šeputi enė.vyr. 
direktoriumi yra žurnalistas 
Paulius Leonas. Ten sezo
no metu kas sekmadienį 
vyksta pobūviai, kartais bū
na įdomios meninės progra
mos, metinės šventės, minė
jimai, būna ir šokiai. Pen
sininkams ir svečiams ma
lonu ten dalyvauti. Pavalgo 
gerus pietus, susitinka pa
žįstamus, tuo ir lietuvybei 
pasitarnauja. J. K.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU Ll AUDI ES P AŠAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO. JUMORO. IR IŠMINTIES!

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LAIŠKAS DRAUGUI STALINUI
PRIERAŠAS PRIE "VSIO TECIOT”

Vienas Dievas težino, kiek buvo Stalinui gyvam esant 
ir tuoj pat po jo mirties prirašyta jam visokių liaupsių - 
eilėraščių, odžių, giesmių ir kitokios rašliavos, dažnai 
pavadintos "laišku draugui Stalinui" vardu. Yra tikriau - 
šiai visa tai sužymėta bibliografijose, sąrašuose, antolo
gijose.

Kažin,tačiau, ar žmonėms pažįstami kitokio pobūdžic 
laiškai diktatoriui - būtent tie,kuriuose žmonės prašė gel
bėti artimuosius ar pagerinti jų klaikią padėtį. Atsitik
tinumo dėka, vienas tokių laiškų mums žinomas. Jį ap
tiko Smolensko partijos archyve. Kažkokiu stebuklu,ar - 
tinantis vokiečiams, to archyvo nespėjo sudeginti. Vokie
čiai atsirinko apie 500 bylų /arti 200.000 puslapių/ ir 
juos pasiuntė tyrinėjimams Vokietijon. Čia 1945 m . tie 
dokumentai pateko į amerikiečių rankas ir šiuo metu ran
dasi JAV-se^ Federal Archives Center. Tai turbūt vienin 
tėliai autentiški dokumentai apie sovietinę buitį, prieina - 
mi vakariečiams.

/laiškas/ -
Drauge Stalinai,
Aš noriu tau rašyti apie klaidas, kuriomis mes, pa - 

prasti žmonės vadinam tavo manifestus. Mes sodiečiai - 
viso trylika šeimų - įstojom į kolchozą statyti socializ
mo mūsų šalyje. Kai mes stojom kolchozan, mes priėmėm 
visą tvarką ir visą kitą, ir taip gyvenom kurį laiką,bet , 
va, tu mums siunti kitą įsaką. Žinai, mes kaimiečiai nie 
ko nesumetam. Naujam įsake pasakyta, kad jei viena šei
ma turi dvi karves, tai ji turi vieną kolektyvizuoti, o kitą 
pasilaikyti. Vadinasi tu, kuris parašei šį įsaką, turėjai pa 
galvoti minutę, ką rašai. Kolchozuose yra dviejų asmenų 
šeimos, kitos - aštuonių, vadinasi, jei viena karvė šei - 
mai, tu pats matai, kuri šeima turės viską, ko jai reikia 
ir kuri bus bėdoje. Įsake pasakyta paskui, kad reikia vi - 
są žemę sudėt krūvon, čia irgi klaustukas,kaip reikės pa
dalinti pašarą tarp tų, kurie turi vieną karvę ir tų, kurie 
neturi; kaip bebūtų, niekad nebus pakankamai pašaro, apie 
tai įsake irgi nepagalvota. Paskui pasakyta įsake duoti 
kiekvieham asmeniui penkiolika arų daržui. Aštuonių žmo
nių šeimai tai pusantro hektaro, ji negalės iš viso to ploto 
pasidaryti daržo; ji augins bulves, o tam reikia mėšlo,tuo 
tarpu, kai mėšlas bus daržams ir jo neliks kolektyvinei 
žemei, vadinasi, šis klausimas taip pat nesutvarkytas.

Pats, kuris neturi ką veikti Kremliuje, varai tuos ma
nifestus nepagalvojęs kaip reikiant apie dalykus. Užuot ra
šęs tuos manifestus, geriau įstotumei į kolchozą ir pats 
ten pagyventum, ir gautum kiek supratimo,tada ir galėtum 
varyti tuos savo manifestus. Kitaip nuo to, kurį pavarei 
Viazmos rajone, jau dešimt kolchozų nuėjo niekais. Vadi
nasi, drauge Stalinai, jei neturi ką veikti, sėdėk savo fo - 
telyje, valgyk, kadangi tave maitina, bet nevaryk kas sa - 
vaitę po manifestą.

Draugai, duokit paskaityti šį laišką Stalinui pačiam’. 
1930 m. kovo m. 2d. A. M, Stroganov,

komunistas.
/ Vertė A. Ž./.

PIRMASIS DISIDENTAS - VIKTORAS KRAVČENKO
Tuo metu,kai "Nepriklausomoj Lietuvoj" buvo spaus

dinamas V. Grossman "Viskas praeina" teksto vertimas , 
angliškoji spauda paskelbė, jog ukrainiečiai prisiminė sa
vo tautos genocidą. Kodėl taip vėlai? Nejaugi Vakarai 
nieko apie tai nežinojo? Būtų juokinga galvoti, kad ne. Dip
lomatai, mokslininkai, žurnalistai žinojo, bet tylėjo. 
Tačiau 1946 metais pasirodo Viktoro Kravčenko 
knyga AŠ PASIRINKAU LAISVĘ, nuskambėjusi per visą 
pasaulį. Joje poroje skyrelių kalbama apie Ukrainos badą

Komunistų agentams ir salioniniams bolševikams pri
reikė tą knygą apšmeižti. Kaip paprastai šaukiamasi ar
gumentų, kad aprašyti faktai nėra "autentiški". Čia pat 
buvo prikišamas kitas prasimanymas. Būtent - kad Krav
čenko knygą suredagavo amerikiečių kontražvalgyba. Iš
kyla vadinamoji Kravčenkos byla Paryžiuje. Šaukiami liu
dininkai, kurie bematant visaip čia pat sudirbami. Visa 
tai tik sumaišo visuomenės nuomonę. Pamažėli knyga pa
mirštama. Nusivylęs Kravčenko nusižudo po 20 metų - 
į966 m.) VISKAS PRAEINA. A.Z.

• ••••
DIDŽIAUSIAS XX AMŽIAUS IŠRADIMAS - KOMPIUTERIS

P. Indreika
Pažvelgus Į įvairių išradimų istoriją, dažnai surasime 

nusiskundimų, kad tariamieji išradėjai nevisada buvo pa
gerbti ir jiems suteikta priklausanti garbė. Ryškų pavyz
dį turime iš italų mokslininko gyvenimo Galileo, kuris pir
masis nukreipė teleskopą t planetas ir užtiko Jupiterio pla
netos palydovus mėnulius. Galileo sudarė metodą gamtos 
reiškinių geresniam pažinimui, atlikdamas nevien astro
nominius tyrimus ir stebėjimus, bet kartu padėjo pama
tus mechanikai ir kitoms mokslo šakoms. Už laikymąsi 
Koperniko pažiūrų, kad žemė sukasi apie saulę (kas tuo
laikiniams Europos valdovams ir Katalikų Bažnyčios va
dovybei atrodė priešinga nusistovėjusiam mokymui, re
miantis senovės gudriaisiais filosofais, ypač graikųAris- 
toteliu ir kt.), Galileo buvo apskųstas inkvizici jos teismui, 
jo raštai indeksuoti, o jis pats popiežiaus Povilo V izoliuo
tas nuo visuomenės. Todėl prieš mirtį jis su karteliu ne
veltui išsireiškė: "Kiti mane apiplėšė ir pasisavino ne 
jiems priklausančią garbę".

Maždaug tokia padėtis yra ir dėl kompiuterio — skaity
tuvo, kuris laikomas XX amžiaus didžiausiu išradimu. Kom
piuteris yra ne kas kitas, kaip eleKtroninis instrumentas, 
kuris mechaniškai gali atlikti sudėtingas kalkuliacijas ir 
per trumpą laiką duoti atsakymą Į komp! ikuotas prob - 
lemas. Dėl greito ir tikslaus atsakymo J ' jam pateiktą 
1983. IV. 21

PAVASARIS - Medžio plėtinys , Juozo Siouciulio

KINIJOJE PASTEBIMA PAŽANGA
Kad Kinijoje gyvenimas iš lėto kinta -galima paste - 

bėti iš tokių paprastų reiškinių, kaip kad dekoratyvinių 
vitrinų atsiradimas, kurios reklamuoja prekes’. Pekinge , 
Wangfuging gatvė pajsižymi vitrina, kurioje iškabinti ma
dingi drabužiai, sukurti madų piešėjų. Dar prieš 1O metų 
toks vitrinos langas būtų sudaužytas Mao kultūrinės revo
liucijos pasekėjų per kelias minutes. . . Po maoistinio lai
kotarpio, gyventojai po truputį atgauna teisę ir šiokias to
kias galimybes įsigyti kad ir laikrodėlį. Didelės žmonių 
eilės matomos nuolat stovinėjančios prie krautuvių, kur 
galima nusipirkti laikroduką.

1982 m. netgi 4 milijonai šeimų galėjo įsigyti tele
vizijos aparatą ir skalbimo mašinas įsigijo apie 1 mil. šei 
mų /Kinijoje yra 200 milijonų šeimų’./. Trys labiausiai 
trokštami daiktai prieš Mao buvo -laikrodis, radijas ir 
siuvimo mašina. Dabar-televizija, šaldytuvas ir miega
mojo kambario baldai. Kiniečiai naudojasi įvairiomis su
sisiekimo priemonėmis. Populiariausia - ir reikia pri - 
pažinti .sveikiausia- yra dviratis, kurį daugumas gali į - 
sigyti. Automobilio privatus asmuo neturi ir nępajėgtų , 
jeigu ir būtų galima, įsigyti. Krašte trūksta labai paste
bimai mėsos, cukraus ir medvilnės.

Gyventojų apsipirkimas irgi sumodernėjo. Jau atsi - 
randa krautuvės, kuriose galima gauti iki 256 rūšių pro - 
dūktų. Tai didelė pažanga, nes iki dabar vidutinis kinietis 
turėjo valandas prastovėti vienoje vietoje, kad gautų ko

pūstų, kitoje - ropių, ir pan.

Reklama Pekingo gatvėje

Klausimą, kompiuteris tapo nepamainomu įrankiu pramo
nėje, prekyboje, moksle, aviacijoje ir kitose gyvenimo sri
tyse. Kompiuteris negali galvoti, bet jis elektroniniais im 
pulsais atlieka mechaninius veiksmus daug greičiau, negu 
protingasis žmogus.

Įvairių mokslininkų ir matematikų idėjos ir jų užsispy
rimas, kad palengvinus sau darbą privedė prie mechaninio 
aparato išradimo. Jau 1642 m. prancūzų filosofas ir mate 
matikas Blaise Pascal (1623-1662) sukonstruktavo mecha
ninį aparatą kuris galėjo atlikti aritmetinius veiksmus daug 
greičiau negu žmogus. Anglų matematikas Ch. Babbage 
(1792-1871) sudarė logaritmų lenteles ir parašė veikalą 
— "Economy of manufactures and Machinery", kuris po
puliariau žinomas "Himnas mašinai", iškeliant reikšmę, 
kurios pakeičia žmonių darbą perdirbdamos žaliavą Į ga
lutinį produktą. Žinome, kad didžiausią akstiną produkci
jos padidėjimui ir davė visa eilė naujų techniškų išradimų 
Tačiau Ch.Babbage gyventam laikotarpyje technologija dar 
nebuvo tiek pažengusi, kad būtų galėjusi suteikti precizi
nes dalis jo idėjų realizavimui.

Suradus elektromagnetinę indukciją, prasideda elektros 
pritaikymas gyvenimui ir eleKtrotechnikos mokslo raida: 
elektros jėga varomos mašinos ir kt. , kas sudarė pagrin 
dą ir kompiuterio išradimui.

Dvidešimtame amžiuje, mokslui pažengus, pasikeitė 
mokslininkų pažiūra Į medžiagos prigimtį. Žinomi 92 ele
mentai, mokslininkų nuomone, tapo panašūs viens Į kitą) 
tik skyrėsi elektronų skaičiumi, kurie skrieja apie ele
mento branduolį — atomą panašiai, kaip planetos apie sau 
lę. Elektronų atradimas vedė tiesioginiai ir prie kompiu
terio išradimo.

PASIJUOKIME KARTU

Dėl Barboros Radvilaitės žemiškųjų palaikų likimo, 
kolkas ramiai /norėtųsi tuo tikėti / besiilsinčių Vilniaus 
Katedros rūsyje, kilo toks lyg ir sąmyšis išeivijoje, ku - 
ris neliko nepastebėtas ir sovietinamos Lietuvos spaudo
je. Vadinasi,tegu ir siaurokoje plotmėje,bet lyg ir vyks
ta šioks toks žodinis "bendravirm.s" tarp abiejų pusių. . .

Laiku ar ne laiku, vietoje ar visai ne vietoje, Pran - 
cūzijos lenkų leidžiamas žurnalas "Kultūra" prabilo apie 
lenkų patriotų pastangas /faktinai, kaip ir tikrą reiklią/ 
Barboros Radvilaitės sarkofagą perkelti iš Vilniaus Kro
kuvon, reiškia, tenai amžinybėje bemiegančio jos vyro 
pašonėje.

Turbūt visai normalu laukti, kad išeivių širdys ir pro
tai beveik visada yra ypatingai jautrūs įvairiems simbo - 
liams, surištiems su patriotizmu. Panašiai nutiko ir su 
Barboros Radvilaitės misterija. Kažkaip labai lengvai 
buvo patikėta lenkiškąją informacija /ar tai pirmas kar - 
tas, kai lenkai sąmoningai ar ne, suklaidina lietuvius?/ ir 
sukeltas toks lyg ir graudus,beveik širdį veriąs triuke - 
mėlis, sutikęs gal net ir nuoširdžios šypsenos Vilniaus 
įstaigų autoritetiniuose sluogsniuose. Apie tai, su tam tik 
ru pasiskaninimu mus informavo "Gimtasis Kraštas", ku
ris šiaip jau skirtas daugiau nostalgijai, nepaliekant, aiš - 
ku, ir visų rūšių propagandinių motyvų nuošaliai.

Tiesa, lenkiškoji "Kultūra" nekartą gyrėsi ir tvirti
no, kad turi rimtus ir patikimus informatorius Lenkijoje, 
bet ir tie šaltiniai, atrodo, kai kada būna apdžiuvę ar net 
ir visiškai sausi. Turbūt ir Barboros Radvilaitės palaikų 
"repatriacija" ar išvietinimas ir priklausytų tai katego - 
rijai - gal sujaudinti jautresniuosius, gal sukelti mažą są
myšį tiek lenkiškoje, tiek ir lietuviškoje opinijoje. Žino
ma, žaidimas patriotinių motyvų skalėje įprastų normų 
ribose nėra nei padorus, nei sveikintinas veiksmas. To - 
kia medžiaga gal labiau tinka "prima apriliaus" šposams. 
Kalbant apie juos, tenka prisipažinti, kad išeivija jau kar
tą buvo pagauta ant tos meškerėlės, nors jumoro kabliu
kas tuo kart ten buvo skirtas be jokių piktų intencijų sa - 
vai, vidaus rinkai. Prieš keletą metų, balandžio 1 d.pro
ga "Literatūra ir Menas" buvo paskelbęs, kad anykštėnų 
Puntukas bus perkeltas kiton vieton. Žinia buvo įdėta ne 
kur juokų skyriuje, bet normalioje ir reguliarioje laik - 
raščio skiltyje. Sako,Lietuvoje skaitytojai tik nusišypso
ję perskaitę apie tokį sumanymą. Išeivijoje, kur jumoras 
dar ne taip dažnai laikomas rimta dorybe,anoji žinia bu
vo sutikta kaip tikras faktas, su pasipiktinimu. Šiemeti - 
nė balandžio pirmoji jau praėjo. Ar anos pusės " šposi r- 
ninkai" vėl paruošė ką nors ne vien tik savųjų, bet ir iš - 
eivijos vartojimui - konsumpcijai?

Na, geriau būti atsargiems.

APIE BARBORĄ RADVILAITĘ

Barbora Radvilaitė buvo Žygimanto Augusto antroji 
žmona/pirmoji buvo mirusi/. 1538 m. ji buvo ištekėjusi 
už Trakų vaivados Stanislovo Goštauto,bet 1542 m. jis mi
rė, nepalikęs palikuonių.

Žygimantas Augustas Barborą Radvilaitę vedė slapta, 
nes toms vedybos labai priešinosi karalienė Bona, jo mo
tina ir ypatingai Lenkijos didikai ir dvasiškija, nesutikda
mi jos karūnuoti. Po ilgus metus trukusių politinių dery
bų, Barborai Radvilaitei susirgus,galų gale Įvyko persi - 
laužimas ir 1550 m. Lietuvos Didžioji Kunigaikštienė ga
vo ir Lenkijos karūną.

Dėl jos ligos sklido įvairūs spėliojimai. Vieni tvirti
no, kad serganti vėžiu, kiti, kad pavydi karalienė Bona ją 
nunuodijusi. Prieš mirtį,pakėlusi didelių nemalonumų 
Lenkijoje, Barbora Radvilaitė pareiškė, kad nenorinti 
būti palaidota Lenkijoje, bet Lietuvoje. Žygimantas Augus
tas ją palaidojo Vilniaus katedros koplyčioje. Jos palaikai 
buvo surasti šios katedros požemiuose 1931 m.

1930 m. Amerikos inžinier. Vannevar Bush sukonstru- 
avo "elektroninę" mašiną, bet prie kompiuterio išradimo 
tebuvo pažengta tik 1939 metais.

Kitas Amerikos matematikas — John V. Atanasoff — 
jau prasidėjus II Pasauliniam Karui, buvo išradęs elek - 
troniniais impulsais paremta mašiną, kuri labai daug pa 
dėjo teisingai apskaičiuoti mėtomų bombų ir artileri
jos sviedinių trajektoriją ir išspręsti ištisą eilę kitų ka
riškų problemų. Karui pasibaigus, jo išradimas buvolyį 
primirštas, nes jis buvo mažai išpopuliarintas, kaip jis 
pats sako: "Norint išgarsėti reikalingas nemažas triukš
mas,© Į tai aš mažiausiai kreipiau dėmesio". Atanasoff 
kaltina, kad jo idėjomis pasinaudojo du Pensylvanijos uni
versiteto mokslininkai: dr. John W. Mauchly ir dr. J. Pre 
sper Eckert, kurie padarė mašiną "Eniac" (Electronic Nv 
merical Intergrator and Computer),sveriančią net 30 to
nų ir sunaudojančią tokį elektros kiesį, kad ją įjungus vi-1 
sada pritempdavo Philadelphijos miesto vakarinė dalie 
Eniac konstrukciją finansavo kariuomenės štabas, nes ji 
padėjo pirmosios hydrogeninės bombos išradimų apskai 
čiavime.

Eniac 1964 m. buvo suteiktas patentas, bet 1971 m. iš
kilus ginčui ir Atanasoff užprotestavus, kad aukščiau mi
nėti mokslininkai pasinaudojo joidėjomisir išradimu,1973 
metais teismas pripažino, kad KOMPIUTERĮ IŠRADO DK 
JOHN VINCENT ATANASOFF.

Ištobulinus "Eniac", rinkoje pasirodė įvairių kompiu
terio modelių žinomų vardais"Univac" ir kitais, kurie bu
vo pradėti masiniai gaminti ir greitai prigijo komercijoj 
je, moksle, pramonėje ir tapo neatskiriama gyvenimo da
lis, kaip TV, radijo ar telefono.
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DARIAUS IR GIRĖNO ALBUMAS
Albuma-s A VOICELESS SONG"- "UN CHANT MUET" - lietuviškai -"NEBYLI DAINA" 

yra puikių nuotraukų knyga. Jų išleido ir atspausdino Nationa Film Board .
Autorius John Paskievich, ukrainiečių kilmės, aplankė slavų kraštus 1980 m. ir paruošė jaudinantį .lyrišką nuotraukų 
rinkinį iš Jugoslavijos, Čekoslovakijos, Ukrainos, Rusijos Lenkijos, Bulgarijos, Serbijos gyvenimo nuotrupų. Tai tyliai 
išreikšta meilė tiems žmonėms, kurie ten kantriai gyvena kasdieninį gyvenimą. Autorius užaugo Winnipeg’e.

_ __ ~ ~ ___ .

A VOICELESS SONG UN CHANT MŪET..............
KAUNO AERODROME: Iš Soldino lėktuvu atgabenami j Kauna 

Da r i au s ir Girėno karstai , aerodrome lauki ant minioms žmoni įj.

l'l lOlOGRAl’l 1II.S DU MONDE SLAVE 

JOE JOHN PASKIEVICH
l’l IO I OGKAl’i IS OF 11 IE SLA\ !C LANDS 

BY JOHN PASKIEVICH
Šiemet sukanka lygiai 50 metų nuo mūsų tautos did - 

; vyrių DARIAUS ir GIRĖNO transatlantinio žygio. Šiai su
kakčiai tinkamai atžymėti jau yra baigiamas spaudai pa - 

j ruošti specialus albumas, kurį leidžia Chicagoje tam tiks
lui sudarytas komitetas.

Albumas bus didelio 22 ir 1/2 cm 28 ir 1/2 cm /8 ir 
1/2 " 11"/ formato, spausdintas ant geresnės rūšies po - 
pieriaus. Albumo viršelis bus kietas, oranžinės spalvos 
/"Lituanicos" lėktuvo spalva/. Į viršelį bus įspaustas al
bumo pavadinimas ir prasmingas piešinys. Paįvairinimui 
numatoma albumą papuošti mūsų dailininkų grafikos dar- 

įl bais.
Kad šis istorinės vertės albumas būtų naudingas tiek 

į! lietuviams, tiek ir kitataučiams, tekstas bus lietuvių ir 
;( anglų kalbomis. Numatoma, kad tekstas apims apie 4Opsl. 
| o nuotraukos, kurių bus apie 200- dar apie 80-120 pus
lapių. Taigi, iš viso susidarys apie 120-160 psl. Paaiš - 

į kinimai po nuotraukomis bus taip pat abiejomis kalbomis.
Albumą redaguoja E.Jasiūnas, praeityje para - 

šęs daugelį aviacinėmis temomis straipsnių. Visa albume 
panaudosima medžiaga yra paimta’ iš jo priyataus archy
vo, sukaupto per paskutiniuosius 30 metų. Albumo papil
dymui dar ypač trūksta geresnės kokybės fotografijų iš 
1932 metais lietuviškose kolonijose surengtų aviacijos die
nų. Jei kas tokių, ar šiaip istoriniai svarbesnių Dariaus- 

: Girėno veiklos fotografijų turėtų, prašome nedelsiant 
kontaktuoti r e d . E . J a s i ū ną adresu ; 3704 W. 
7Oth Place, CHICAGO, IL 60629, tel/312/ 581 3163. Pada
rius kopijas, originalai bus grąžinti savininkams ir albu
me bus išreikšta jiems padėka.

Numatyta išleisti apie 500 egz. Galutinai su spaus - 
tuve susitarus, spaudoje bus paskelbta albumo užsisaky - 
mo tvarka ir kaina.

A INTRODUCTION BY JOSEF SKVORECKY INTRODUCTION DE JOSEF SKVORECKY I

T'T~rTn~CTTTT~I~rTU~i'T~T~T~TT'TT TLTlTElZZETTTirTJriTT T J. T‘L.JjrJJ/LXLTTlJllTinJ.Tl±l.LEL.J 
•R & ORPEN DENNYS/NATIONAL FILM HOARD OF CANADA BOOK UN .LIVRE DEJLESTER & ORPEN DENNYS ET DE I. OFFICE NATIONAL DU FILM DI DARIAUS- GIRĖNO ALBUMUI 

LEISTI KOMITETAS

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 
Antroji Dalis 

/tęsinys/
13/71/ Tolu
moje , pro miško tarpus, mus jau pasitinka mėlynas Bal
tijos jūros veidas, Krūtinėse pajuntam jos gaivalingą al
savimą. Prieš akis kairėje kelio pusėje, lygumos platu - 
moję išnyra didžiulis į Egypto piraminę panašus, buvęs 
lenkų tvirtovės fortas, gelžbetono,plytų ir supiltų žemių 
masyvas. Aplink fortą didelis plotas , išraustas, išraity
tas įvairiais apkasais, stipriai įtvirtintais kulkosvaidžių 
lizdais, požeminiais, gerai užmaskuotais bunkeriais,pla
čiais dviejų eilių prieštankiniais grioviais. Forto viršū - 
nėję kyšo keliolikos priešlėktuvinių pabūklų vamzdžiai , 
pi'o šonuose juoduojančias siauras šaudymo angas graso 
prieštankiniai ginklai. Visas plotas apjuostas kelių eilių 
spygliuotų vielų užtvarom. Forto artumoje budi keliolika 
sunkiųjų tankų. Tai vienas iš stipriausių vokiečių apsigy
nimo punktų pajūrio įtvirtinimų linijoje, saugantis pa - 
grindinį nuo Dancigo, Gdynės į pajūrio tvirtovę Hexengrvn- 
dą vedantį kelią.

Mažu kelio posūkiu apėję "piramidę"- taip mes ją sa
vaip pavadinom -įeinam į giliais grioviais išraižytą, miš
keliais išdabintą, aukštam pajūrio krante esančią, vokie - 
čių įstiprintą buvusio lenkų pajūrio tvirtovę - Hexengrun— 
dą.

įvairūs tvirtovės pastatai, didžiulės kareivinės, dirb 
tuvės, ligoninės, ginklų, kuro sandėliai,didelės požeminės 
slėptuvės. Visa tai užmaskuotai,gilių daubų atšlaitėse 
išdėstyta, iš tolo visai nematoma. Tik šalimais esančio 
didžiulio aerodromo keli aukšti angarai ryškiai išsiski - 
ria iš visos plokštumos, mesdami mažą įtarimą. Tvirtovė 
saugoja Dancigo ir Pucko įlankų vakarinį krantą bei Pa - 
mario pusiasalyje esantį Helos uostą.

Plačioje Dancigo įlankoje plūduriuoja daugybė vokie
čių karo ir kitokių laivų. Apsistojam mediniuose, aukštoje 
juros pakrantėje esančiuose barakuose. Pro juos dengian
čius pušų vainikus matyti banguojanti jūros įlanka ir už 
jos- medžiais apaugusi Helos pusiasalio žemės juosta, 
baltuojantis uosto švyturys ir jį supančių namų kontūrai .

Visą kuopą išmėto į du perpildytus barakus. Mūsų 14 
žmonių grupė gaunam nedidelį, nepilnų 15 kvadratinių me
trų ploto kambarėlį. Tenka jame labai susispausti. Nuo 
Rachmelio esame atsitolinę už 7 kilometrų. Varnagė per
spėja, kad gulant nenusiautumėm batų ir būtume pasiruo
šę, nes kiekvieną momentą gręsia oro puolimo pavojus.

Pasistiprinam rizikingai gautomis gėrybėmis ir kren
tam ant sutrintų šiaudų ilgesniam poilsiui. Dvi paskutinės 
nemigo naktys ir pavojinga atsitraukimo kelionė pakirto 
mūsų jėgas.

Kurtus, žemę drebinantis tebevykstančių kovų dunde
sys ir netoliese mūsų barakų jūros pakrantėje esančių ar- 
4 psl.
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džia užmerkti dūmų išgraužtas akis. Jose slenka paskuti
nieji dienos vaizdai: saulę dengiantieji dūmų debesys, stip 
rūs, į dangų kylantieji sprogimų smūgiai,pavojingi rusų 
artilerijos sviedinių dūžiai,patrankų kulkosvaidžių skar- 
denimas, puolančių lėktuvų kaukimas, paskutinis Rachme
lio bažnytėlės švytis, rūsyje palikta mergaitė, šimtai su - 
žeistųjų, belais vių numėsinėti arklio kaulai, tarpukalnėje 
paliktieji barakai , kryžiais paženklinti tankai ir didingai 
alsuojantis Baltijos veidas. Viskas lyg ekrano juostoj pra
slenka pro besimerkiančias akis.

HEXENGRUND’O PRAGARE
Po atmintinos pasitraukimo iš Rachmelio dienos, nau

joje vietoje slenka antroji poilsio diena. Baigiame apsi
prasti su mus gaubiančių medžių ir jūros bangų ošimu . 
Jeigu ne nuolatinė pakrančių artilerijos ugnis,apšaudant! 
netolimas rusų pozicijas, jei ne nuolatiniai vokiečių ir ru
sų lėktuvų užskridimai bei slegianti apsupimo nuotaika , 
naujoje vietoje jaustumėmės visai neblogai. Maistas, pa
lyginus su buvusiu miško stovykloje- žymiai geresnis. Vii? 
tuvėje nesunkiai iškombinuojame ir po antrą samtį sriu - 
bos. Be to, kiekvienas daugiau ar mažiau turime atsi - 
nešę iš Rachmelio. Deja, jis tirpsta labai greitai, be jo - 
kių perspektyvų :š kur nors vėl jo pasipildyti.

Saulėtos dienos dvelkia jauna pavasario gaiva. Sau
lės ir vėjo nubučiuotose griovių atšlaitėse šypsosi pilka 
pernykščios žolės žaluma. Nors miško medžių tankmėse 
ir griovių dugnuose dar tebesilaiko pajuodusio sniego li
kučiai, bet jie kasdien vis mažėją. Medžių ošimas ir mo
notoniškas jūros bangų šniokštimas veikia raminančiai. 
Mintys klysta į praėjusius pavasarius po gimtuoju dangum 
kurie ateidavo su patvinusiomis upėmis, išplaukiančiais 
ledais, paukščių balsais, su pašlaičių žibutė mis, su gel
tonom pienėm pievose, su baltais kvepiančiais jievos žie
dais, su sužydusiais sodais, su naujais pasėto grūdo die
gais. Jis ateidavo ir nuplaukdavo su senkančiom upėm, su 
besimezgančiom kviečių varpom. . .

Nuostabiai gražus vaizdas nuo aukšto, pušimis nuda
binto pajūrio kranto. Prieš akis-vilnyjanti Baltija. Tolu - 
moję švyti geltono smėlio, žaliom medžio puokštėm ataus
ta Pamario pusiasalio juosta. Iki jos yra virš dvidešimt 
kilometrų, o atrodo taip arti. Smėliu nupilta, vandens ban
gų skalaujama pakrantė mums primena Lietuvos gintari - 
nę Palangą,Nidą ir kitas puikias mūsų pajūrio vietas.Bal
tų žuvėdrų pulkai, nebodami lėktuvų, klykaudami dideliais 
ratais suka virš grėsmingai vilnyjančių bangų, virš įlan - 
kos tolumoje plūduriuojančių karo laivų. Jų pilna ir mūsų 
pakrantės medžiuose. Jų klyksmas maišosi kartu su stip
riais patrankų dūžiais.

Mūsų barakus, kuriuose esame apsistoję, nuo aerod
romo skiria gilus, platus, krūmokšniais apaugęs griovys. 
Jo atšlaitėse ir paliai vidurį einantį kelią prismaigstyta 
daugybė plieninių apsaugos bokštelių, kulkosvaidžių lizdų. 
Kaikuriuose jų visą laiką budi kareivių sargybos. Prie 
į griovį nusileidžiančių takų ir keliukų griovio kauburiuo
se kyšo stiprūs gelžbetono bunkeriai .apjuosti spygliuotų 
vielų užtvaromis. Šlaitų pakraščiuose pro medžių viršū - 
nes išsišauna mediniai stebėjimo bokštai ir ilgi priešlėk

tuvinių pabūklų vamzdžiai. Dešinėje griovio atšlaitėj šlie
jasi didžiuliai virtuvės pastatai,už jo į pajūrį kasamo tu
nelio anga. Griovys savo baigmėje susijungia su dar vie
nu iš kaires ateinančiu gyioviu ir abu,prasirhuš^'pra^t&kš 
tą, medžiais apaugusią pakrantę, atsiremia į nedidelį, ge- 
gerai užmaskuotą Hexengrund’o uostą, su giliai į vandenis 
išsišaunančiu mediniu prieplaukos tiltu.

Griovio pradžioje, prie iš Dancigo, Rachmelio atei - 
nančio kelio, boluoja keli dideli mūriniai užsieniečių dar
bininkams skirti pastatai. Jie apjuosti spygliuotų vielų tvo
ra . Piatūs sargybų saugomi vartai. Kelių tūkstančių dar
bininkų tarpe yra ir apie 1OO lietuvių. Šalia keliuko, ve
dančio į mūsų barakus miško pradžioje- sodintų pušaičių 
jaunuolynai, po atviru dangum su vieninteliu nedideliu vo
kiečių sargybai skirtu namuku poros hektarų plote randasi 
didelė rusų belaisvių stovykla.

Kaip ir užsieniečių darbininkų vietovė, apjuosta kelių 
eilių spygliuotų vielų tvora. Jie neturi jokių pastogių. Nuo 
sniego, lietaus, šalčio ir vėjų jie slepiasi savo jėgomis iš
sikapstytose žieminėse bei iš šakų ir skudurų suremtose 
būdose. Jų išbadėję, paliegę, žmogaus šešėlį primeną vei
dai nesiskiria spalva nuo į purvą sumintos žemės. . . Jų 
pašonėje, tvoros pakraštyje geltonuoja kasdieną naujais 
žemės kauburėliais besiplečiančios jų kapinės.

Jokių tikresnių fronto eigos žinių neturime. Iš kas va
landa naujai atvykstančių vokiečių kareivių tesužinome , 
kad prie Rachmelio vis dar tebekovojama, nors rusai ke - 
liais atvejais jau buvo į jį įsiveržę. Dabar jis esąs nieke- 
no žemėje. Tačiau prie Dancigo ir Gdynės nesiliauja gau- 
dusios patrankos ir nespėja užgesti gaisrai. Karo laivai 
plūduriuoja įlankoje,galinga ugnimi remia ten vykstančias 
kovas. Mūsų pakrantėje įsitvirtinusi tolimo šaudymo arti
lerija eu mažomis pertraukomis dirba dieną i?_- naktį. At
skiri rusų artilerijos sviediniai siekia ir mūsų vietovę,bet 
jie kol kas dar mažai pavojingi. Rusų lėktuvai staigiais 
skrydžiais atakuoja karo laivus, kurie juos nuveja savo 
stipria priešlėktuvine ugnimi. Jie nepamiršta ir mūsų 
.toste atplaukiančių mažų laivukų, kurie nebodami oro ata
kų, palaiko ryšį tarp Hexengrund’o ir Helos. Savo pačių 
apsaugai , šalia barakų išsikasame apkasus, kuriuose pa - 
vojaus metu galėtumėm pasislėpti.

Kambaryje esame beveik visi buvusieji Jurgaičiuose. 
Visi jaučiamės kaip viena šeima. Tik visa bėda, kad vos 
telpam nakties poilsio metu: kada sugulam^ norint persi - 
versti ant kito šono, tenka tai daryti viešiems iš karto . 
Sutrintus šiaudus išmetėm.nes nuo jų vėl užsikrėtėme u- 
telėmis. Laimei, kad barake dar veikia kanalizacija ir 
vandentiekis, kur galime šiek tiek apsišvarinti. . .

Esame kaimynai su antroje koridoriaus pusėje esan
čiais "gimnazistais". Jie pas mus ir mes pas juos nuola
tiniai svečiai. Tai viena iš jaunesniųjų mūsų kuopos vyrų 
grupė, pasižyminti judrumu ir savitarpio gražiu sugyve
nimu.

Mūsų darbą veik kas pusvalandį nutraukia ru
sų artilerijos sviediniai, kurie sproginėja visame griovio 
rajone, neaplenkdami ir musų. Dalis jų nušniokščia virš 
mūsų galvų ir nukrenta į jūrą. Jiems nustojus kristi, jų 
pakaitai,, nežiūrint uraganiškos vokiečių priešlėktuvinės 
ugnies,atakuoja rusų naikintuvai. / bus daugiau /

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

MIRĖ PASIŽYMĖJĘS 
ŽURNALISTAS VINCAS 
UŽDAVINYS

Kovo mėn. mirė daugiausia 
pasižymėjęs žurnalistas ne - 
priklausomos Lietuvos gyva
vimo metu- Vincas Uždavi
nys .veikdamas Vilniui Va - 
duoti Sąjungoje.

Nuo 1919 m.jis mokėsi Vil
niaus lietuvių gimnazijoje . 
Ją baigė 1925 m. , bet dėl 
lenkų valdžios persekiojimo 
1925 m. persikėlė į nepri - 
klausomą Lietuvą. Įstojęs 
į universitetą,pradėjo dirbti 
Vilniui Vaduoti Sąjungoje, 
centro komitete. Redagavo 
’’Mūsų Vilnių", važinėjo po

GUDIJOJE Sovietu valdžia naikina lietuviškus kaimus.

Nuotrauka i§ Broniau* Kviklio archyvo

NEVA HUMANIŠKUMASLietuvą, skaitydamas pas
kaitas.

Sovietams okupavus Lie
tuvą, 1945 m. rudenį buvo 
išvežtas į Sibirą. Iš jo su
grįžus, jam buvo leista dirb
ti žurnalistinį darbą.

Jis parašė kelias knygas 
nepriklausomybės laikotar
pyje daugiausiai apie Vilnių, 
o po karo, Vilniuje 1958 m. 
buvo išleistos jo dvi knygos 
- "Po Vilniaus apylinkes" ir 
"Pirčiupio kaimo tragedija". 
1989 m. buvo išleista dar 
viena knyga-"Pirčiupis".Vi
sos yra išverstos ir į rusų

Vilniaus rajono prokuroro
pavaduotoja R. Juciūtė tardė 
Joną Sadūną Geležinkeliečių 
ligoninėje Vilniuje, kurioje 
jam bus padaryta trūkio ope
racija. Tardė vasario 16 ir 
17 d. d. ,kad greičiau užbaig
tų bylą. Pasakė, kad rodanti 
"didelį humanizmą, nes ne
paima jo į kalėjimą, o lei
džia padaryti operaciją". Ją 
reikėjo atidėti iš vasario 14 
į 21 d. dėl tardymo. Kai pa
sveiks- bus teismas.

LAUKŲ, DOBILAS

Parke Ant Suoliuko
/tęsinys/

- Dabar čia užlipk ant šita stulpą, žinau tu moki kars
tytis, matai, aš negaliu - parodė į jo nusmukusią pilvo dalį. 
- Va, aš tau apnersiu šitų pančiu,a kai užsikarsi, apvy - 
niok apie liulką, ta kur balta ceplinė ir čia su šituo napil- 
niku nubrūžink tų apatinį dratų.

Kartoti nereikėjo, bematant buvau ant palinkusio stul
po. Tik jau pradėjus trinti vielą, pokštelėjo pora šūvių, ir 
aš kaip pelų maišas, nuslydau žemyn. Tai padariau visai 
negalvodamas, matyt apsaugos instinkto vedamas. Apsi - 
žiūrėjus kas skauda, pamiklinus sąnarius ar viskas tvar -

>

lenkdami šaukti. Tuojau prisidėjo lodami nepririšti šu- 
nes, prie jų prisijungė Blūdžiaus ir Motuzo kalakutai.Su
judintos pririštų prie lenciūgų šunų vištos pakėlė irgi bai
sų triukšmą. Jeigu gyvenai kada nors ulyčioje, tai nerei
kia ir sakyti, kad toks triukšmas susikėlė, kaip prieš sūd- 
ną dięną. Žmonės metė ką kas dirbęs ir atbėgo žiūrėti, 
kas atsitiko: gal gaisras,gal kitokios nelaimės ir jau ant
rą kartą mums bėgant, nebeiškentę pastojo mums kelią, 
šaukdami:

kalbą..

Vilniaus kolūkinėje turgavietėje kovo pradžioje tris dienas 
veikė namų verslų gaminiu mugė, tradiciniai vadinama Kaziuko 
turgumi. Nuotr. K. Jankausko

"LITERATŪRINIS" 
KONKURSAS

Primestinai ir neteisėtai 
paskelbtos "tarybine"Lie - 
tuvos Kultūros ministerija 
ir Rašytojų Sąjunga paskelbė 
dramos konkursą. Jo tikslas 
- sukurti naują komunisti - 
nės ideologijos žmogų. Štai 
taisyklės:"

"Konkursui priimami nau
jai sukurti įvairių dramos 
žanrų kūriniai, meniškai į- 
taigiai atskleidžiantys tary
binio žmogaus, mūsų amži - 
ninko idėjinę brandą, dvasinį 
tobulėjimą, žmonių santykių 
esminius socialinius poslin
kius socialistinės visuome
nės sąlygomis, svarbius ta
rybinės gyvensenos reiški
nius, reikšmingas morali - 
nes problemas įvairiose ta
rybinių žmonių veiklos sfe - 
rose, tarybinio patriotizmo,

socialistinio internacionaliz
mo, tautų draugystės idėjas".

Visi tie tarptautiniai im
pozantiškai skambantieji žo
džiai verti esminio per
svarstymo- ką jie iš tikrųjų 
mūsų realybėje reiškia.

Pav.: kas yra tarybiniai 
/kitaip sakant, komunistiniai, 
suprastas "dvasinis tobulė
jimas"? Kokios yra "reikš
mingos moralinės proble - 
mos"?,juk komunizmo ide- 
ologija iš esmės yra nemo
rali, nes remiasi prievarta, 
ir jos tikslai pateisina visas 
priemones, įskaitant žudy
mą, klastojimus ir inetole - 
ranciją kitaip jaučiantiems , 
ar galvojantiems. Galų gale- 
kas tai yra "tarybinis pa
triotizmas"?-Ar ne laisvos 
rankos/reikia pridėti ir ko
jos/ rusinimui ? Geriau tiktų 
pavadinti"Melo Konkursu".

koje, prie mūsų zovada prijojo du kareiviai ir suriko pa
kelti rankas aukštyn. Nespėjus mums ir susigaudyti,bu - 
vome paversti ant žemės ir pradėti aštriai kamantinėti . 
Pirmiausia užsipuolė ant Jagariuko, o mane paliko gulintį 
ant žemės:

-Kas tu esi, ir kas tau liepė tą telefoną ardyti?
Kavolis tylėjo. Dar kelis kartus jam tai pakartojo. Ga 

lų gale jis pratarė:
- Nebežinau, Žalnieriai, mažir aš sublūdau, pasigirdo, 

kad esu klausiamas lietuviškai.
- Tai kaip nori, kad aš kalbėčiau? - atšovė kareivis.
- Jeigu mūsiškai kalbintai kuriam karaliui slūžiji?
- Neklausk kuriam karaliui, mes lietuviškas vaiskus 

ir jokiam karaliui nepriklausom. Patys savo kraštą atsta
tom, bet tii, seniuk, laimingas esi, kad sergi,-parodė į jo 
kylą, - kitaip mes tau būtume parodę, kaip gadinti telefoną, 
kai jis mums daugiausia reikalingas’. Daug vietų jau turė
jome jį sutaisyti. Kas tau liepė tai daryti?

- Niekas mani neprašė,ale matai, kai slūžijau ruskiui 
ir vajavojaa su samurajais, gi žinai, japonskoj vainoj 
kai buvau,tai tų tiliponų nebuvai,tinai kaip jūs su arkliais, 
razvietkaibūdavam. Gi čia vamačiau dvi dratas. Viena mis- 
lijau, zopastui. Nuimsva jų, viena liks,pakaks,taip man 
nusakė Kriaučius, anas visa žiną. Nu, kai mylistas lietuviš
kas vaiskas, tai supranti,kad pas mum ne viena čvieka ne
bėra. Tai va, tik taip , mes mislijam.

- Mes taip pat iš tų pačių gaspadorių kaip ir tu, irgi 
neturime čviekų, bet jei kas gadins telefonus, tai reiškia , 
tas nenori, kad būtų sava valdžia ir savas vaiskas, toks lau
kia vėl germano, bolševiko ir ko nors kito. Su tokiais gali 
būti trumpa kalba, tik špijonai ir neprieteliai taip daro, 
ką tu galvoji, seni?

- Labai jau atsiprašau tamstelas. Ale aš visai gal 
sublūdau, savas vaiskas. Gal tadu jūs ir katalikai?

- Kaipgi kitaip, katalikai esam.
- Taigi braliukai mana mieli, da ir katalikai, savas 

vaiskas, - puolė prie kareivių Kavolis ir pradėjo juos bu
čiuoti. -Dieve, Dieve, savas vaiskas, a aš kur buvau par 
pinkiolika metų, savas kalbas negirdėjau nei žodžia, ir rus- 
kis skaitė mus blogiau kaip šunis. Va,tuoj lekiu narna ir 
paėmis pamačių, atversiu tų stulpų, geriau bus kaip bū
va. Žiūrėk man, savas vaiskas, ku tu besakysi'.

- Tą stulpą sutaisysim patys, rytoj ateis daugiau čia 
kareivių, o dabar tikiu, kad sakai teisybę, tai nelaukiant 
pasakyk parėjęs į kaimą Storastai, kad sušauktų skodą, ge
riausia visus žmones,kas gali ateiti. Turim daug ką pa-

- Ei, jūs, pramuštgalviai, kas nutiko, koks paibelis 
jus dabar drasko?

Vienas kitą pralenkdami pradėjome sakyti, ir galų ga
le išėjo toks maždaug turinys: greitai žmonės bėkit pas 
Storastą, visi, ba tuoj bus lietuviškas vaiskas, savi, visi 
katalikai, kalba poterius, rąžančius, žegnojas, su ilgom 
šoblėm, strielbam ir vintofkom, nieko neima ir pinigų duo 
da. Vienu žodžiu, ant galo buvo pridėta, kad ir iš " anas 
puses pasaulia ataji". Užtruko, kol galutinai buvom iš
klausinėti ir sužinojus, kad tai pasakyta paties kalvio Jaga 
riuko - nebebuvo abejonės ir visi metėsi prie Motuzo kie
mo, nes jis buvo Storasta.

Savaime suprantama, tai nepaprasta naujiena ir kai
me sujudimas nepaprastas. Jau buvo girdėti ir pranešimų 
atgarsis, kad milijonai lietuviško vaisko ateina, visi gieda 
rakančius, nieko neima, bet duoda, ar ne stebuklai? Kal- 
čekas sudaužytas, balševikams, nėra nė kalbos- visai blo
gai, ir visokių kitokių cūdų atsirado. Svarbi pradžia nau
jienų ir įvairumų ištroškusiam kaimui. Bematant prie sto 
rastos namų buvo spūstis. Žmonės susiskirstė į tris bū - 
rius: vyrai prie pat durų, dešinėje pusėje jaunimas, kuris 
netik buvo žingeidus kas vyksta, bet savaime ieškojo pro; 
gos kiek pakirkinti mergičkas; moterys tolėliau gale ap - 
tarė reikalus apie artėjantį pavojų nuo lietuviško vaisko 
dukterims, Jos kėlė nemažą triukšmą. Kiekviena, norėda
ma pasakyti priėjo iki to, kad atkreipė ir vyrų dėmesį. Ta
da, daugumoje Vyresnio amžiaus moterys ir motinos paė
jo būreliu toliau. Ėmėsi vadovauti Motuzienė, Storastos- 
žmona. Ją ir pravadino Storastiene. Ir be to vardo ji bu
vo šio to verta, kaip sakoma "nepėsčia", arba kaip vyrai 
ją vadino- boba su kelnėmis. Pastaroji nemėgo daug taukš 
ti, tai ir dabar greitai visoms susigūžus, išnešė rimtą re
zoliuciją:

-Žinau,mieląsias, reikalas labai uvožnas ir svarbus, 
bet matat pa mana išrakavimu, kitaip negalima, kaip tik 
tokias kuriom jau kakelas išdygi, jug nereikia visa nusa - 
kyt, pačias žinat,ale tokias vakarais, pakol tas praais.kur 
į kamarėlas uždaryt ir va iš lauka puses jas. velke užšaut. 
Nežinat, mieląsias, kas takiom durnelam an protą užeis. 
Kai va būva germanai ar ruskiai nebūva bedas, je ne kata
likai , jas jų bijoja, tik prieis artyn jau rėkia, gi jagut jau 
savas vaiskas, mūsiškai kalba, čia jau bloga rakunda, tik 
žiūrėti ir gerai apsaugat, neduok tu, Viešpatie, viskas ga
li atsitikt, - pabaigė su didžiausiu autoritetu. /b. d. /.

sakyti. Tarp kitko - pasakau, kad lietuviškas vaiskas nea 
tima, kaip kad germanas. Jei jam ko reikia - jis už tai 
užmoka. Lietuviai saviems žmonėms blogumo nepadarys

-Labai gerai, čia va aš tuoj pasiunčiu tų berniokų, su

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
VIENA GRAŽIAUSIŲ. IR SENIAUSIU, KALBŲ-LIETUVISKAI

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

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

S

šauks visus. Ale man dyvai iš kuria pašviečia jūs, kaip 
saka, būsit?

- Iš anos pusės Nemuno, apie tai vėliau pasikalbę 
sim. Dabar laikas ir su japonskos vainos Žalnieriumi pa
pypkiuoti.

To tik man ir reikėjo: kaip iš šautuvo iššautas, už 
kelių minučių jau buvau kaime. Žinoma, ką gi tu manai , 
iš pat pradžios pradėjau kaip skerdžiamas šaukti:" Žmo
nes, žmones, klausykit'. Lietuviškas vaiskas ateina, visi 
katalikai,poterius kalba, nieko neima ir moka'."

Prie manęs tuojau atsirado dar keletas tokių pat dy
kūnų, kaip ir aš, ir visi pradėjome tą patį, vienas kitą pra-

C F MB LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

c

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

Donaldui D.: 661 — 1733.

t RADIO 1410 MONTREAL

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

1983 metų 
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ.

GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8 

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU *.
- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

TAIPGI MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS !v

KELIONĖS LĖKTUVU į MIAMI TIKS 239.-

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

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

1983. IV.21 5 psl.
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Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

8 % už 90 dienu term, indei. 
8'4% už 6 ;nėn. term, indėlius 
8'4% už 1 metų term, indėlius
8 }4 % už 2 metu term, indelius 
94% už 3 metu term, indėlius 
11 % už pensijų planų
9 % už namų plana^
7/2% už specialia taup. s—ta 

7% už taupymo s—tas
6 % už čekiu s—tas (dep )

AKTYVAI VIRS 33 MILIJONŲ DOLERIU 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visu 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 adien - 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien. - 
nuo 10 v.r. iki 8 V. v.; šeštadieniai 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:
Pirmadieniais 10—3
Antradieniais 10 — 3

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo.............14 /t %
Mortgičius nuo .114%- 13 %

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgfčtus iki 100,000 
(75%jkainctc 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 
(travelers cheques). Neimame mokesčio užjšrašytus čekius 
bei apmokamas Įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS •A •

toronto
SĖKMINGAS BALTIEČIŲ 
VETERANŲ LYGOS 
ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyko š. m. 
kovo 19 d. Prisikėlimo pa
rapijos Parodų salėje, 999 
College St. Toronto, Ont.

Į šią "Baltic Veterans Le
ague in Canada "yra įsijungę 
netik kariai veteranai, bet 
ir kitos giminingos organ! - 
zacijos: Lietuvos šauliai, 
Latvijos "Vanagai "i r kt. Jau 
paskutiniais metais į šios 
lygos suvažiavimus vis dau
gi au suvažiuoja atstovų. Pra
dėjo atkreipti daugiau dėme
sio netik Kanados Apsaugos 
Ministerija, bet ir civilinės 
valdžios pelitinės partijos,ir 
jei yra politinių partijų atsto
vai pakviesti, visuomet at
silanko, pasako kalbas ir 
susipažįsta su Sovietų žiau
na okupacija Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje.

Suvažiavimą pradėjo Bal
tic Veterans League in Ca — 
nada pirm. A. JURS ir pa
prašė sustoti, pagerbti vė
liavų įnešimą, kurių buvo 12. 
Po Kanados himno, invokaet- 
ją perskaitė Tėv. Augustinas

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK t LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKAMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 
TREČIADIENI 119 MlMICO AVE. (Royal York Rd. ir ‘

kampas) TORONTE. 7.30 v. y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psL

IMA:
E už asm. paskolas nuo 13%
E už nekilnojamo turto paskol. 

(mortqaqes) :
~ su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų................. 11 '4%
: 2 metų.12 %

3 metų....... ........13 %
( fixed rate)

■■ — ■ - ■ -■ ' . ■ ■■■1 - — ——— ——

E su keičiamu nuošimčiu
- 1 , 2 ai 3 metu.. 11 %

(variable rate)

- MOKA UŽ:

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

Term. ind. 1 metų............8/2%
= Term. ind. 2 metų........... . 8 4 %
= Term ind. 3 metų ....... 9’4% 
E Pensijų s—ta~................... %
E Spec. taup. s—ta<.......  7/2%
= Taupomąją s—tae...........  7%
E Depozitų—čekių s—tą ... 6 %

SIMANAVIČIUS, OFM. A. 
Jurs po įžanginės kalbos to
limesnei programai praves
ti pakvietė St. JOKŪBAITĮ. 
St. Jokūbaitis supažindino at
stovus su atvykusiu pagrin - 
diniu kalbėtoju — Kanados 
Karinio — Strateginio Insti
tuto pirmininku gen. George 
G. BELL ir pakvietė jį kal
bėti. Generolas kalbėjo 30 
min. , paliesdamas Kanados 
kariuomenės pajėgas ir rei
kalingumą pagal krašto dydį 
bent 30, 000 kariuomenę pa
didinti.

Palietė Sovietų Sąjungą, į- 
jungdamas ir Varšuvos paxto 
apsiginįavimą ir Alijantų pa
jėgų klausimus. Gana palan
kiai atsiliepė apie JAV Pre
zidentą ir jo vedamą politi - 
ką. Gen. G. G. Bell pareiškė: 
'Reaganui tapus JAV prezi
dentu, Eurojjos valstybės į- 
gavo didesnį pasitikėjimą pa
žadais ir pasidarė viltinges
nės tarp savęs ir drąsesnės 
prieš Varšuvos pakto komu
nistų pajėgas". Taip pat iš
reiškė, kad esant Carieriul 
prezidentu, juo Europos vals
tybės nepasitikėjo.

Gen. G. Bell, dalyvaudamas 
Baltiečių VeteranųLygos at
stovų suvažiavime buvo gero

je nuotaikoje ir šnekus. Jis 
susipažinęs su Baltiečių ka
rių veteranų siekiais ir dar
bais, privačiai pareiškė: "Aš 
jaučiuos esąs tarp geriausių 
savo draugų. Jam baigus kal
bą, organizacijų atstovai ir 
svečiai už pasakytą reikšmin
gą žodį audringai plojo. Dar 
kalbėjo Estijos gen. konsu
las J. HEINSOO ir D. BLACK- 
BURLI. Pastarasis perskai
tė Kanados Apsaugos Ministe- 
rio, Etninių Grupių mini s te- 
nų bei parlamentarų raštiš
kus sveikinimus.

"Baltic Veterans League in 
Canada" metiniame suvažia
vime buvo perskaityta rezo - 
liucija ir vienbalsiai priimta. 
Ji lietė So z. Sąjungos pasira
šytas taikos sutartis su Lie
tuva, Latvija ir Estija, pa
cituojant ir sutarčių pasira - 
šymo datas. Taip pat pabrėž
ta, kad 1940 metais pagal Mo
lotovo — Ribbentropo Paktą 
tos trys neutralios Pa
baltijo valstybės sovietų bu
vo okupuotos ir ta sovietų o- 
kupacija tebesitęsia iki dabar. 
Rezoliucijoje buvo prašoma 
Užsienio Reikalų Ministerio 
paremti Europos Parlamento 
priimtą rezoliuciją,kad Pa
baltijo valstybių klausimas 
būtų perduotas Jungtinių Tau
tų Dekolonizacijos Pakomi -

SAVAITGALIS TORONTE

Ne be reikalo yra pasaky
ta, kad Torontas tai yra Ka
nados lietuvių sostinė. Pa
mėginkite tik praleisti vie
ną savaitgalį Toronte ir pa
jusite mažąją Lietuvą išeivi
joje. Vienas tokių savaitga
lių praleistų Toronte balan
džio 9-10 dienomis kaip tik 
tai ir įrodė. Pirmiausia — 
didžiulis "Tėviškės Žibu
riams" remti balius balan
džio 9 d. Anapilio salėje. 
Milžiniška salė, masė žmo
nių, dvi turtingos loterijos, 
svečiai iš tolimesniųkoloni- 
jų, patrauk] i programa — ne
eilinis įvykis atsilankiusiam 
svečiui, o tačiau įprastas į- 
vykis Toronto lietuviškame 
gyvenime.

Minėtas spaudos balius su
traukė daugiau kaip 500 žmo
nių. Mes, montreališkiai, 
na ir kitos kolonijos neatsi- 
likdamos nuo mūsų, tokį ar di 
dėsnį skaičių žmonių jau be- 
matome tik kas ketvirtus me
tus — per surengtas savo ko
lonijose Lietuvių Dienas. ..

Nežiūrint didelio susido - 
mėjimo loterijoms, dėmesio 
centre buvo neilgas koncer
tas (ir tikrai gaila, kad neil
gas), kur programą atliko 
Toronto "Gintaro" Ansamb 
lio dainos ir muzikos viene
tas, allikdamas dainų pynę. 
Vienete dainuoja 9 mergai - 
tės su sol. Rimu Paulioniu 
(Šis vienetas Montrealiui jau 
pažįstamas per Lietuvių Die
nas, nes čia buvo atlikęs pro
gramą). Jie padainavo 8 dai
nas ir vieną bisui. Tenka ap
gailestauti, kad Torontas, bū
dama tokia pajėgi lietuvių ko - 
lonija, nenori ar negali šio 
savo puikaus vieneto atlieka
mas dainas įamžinti plokšte
lėje. Sodrus ir romantiškas 
R. Paulionio balsas, prita
riant gerai susidainavusiam 
mergaičių vienetui, žavėjo 
publiką. Ypač žavingai buvo 
atliktos dainos "Jūros šauks
mas", "Oi mergužėld'ir kitos.

Mes, lietuviai turime daug 
plokštelių, įrašytų įvairių 
mūsų chorų, ansamblių, solis
tų ir 1.1. Mes mėgstame sa
vo liaudies dainas, šokius, — 
turime pakankamai plokšte
lių šioje srityje, bet kodęl 
taip . yra apleista estradinės 
muzikos sritis ? Šokiams skir
tų plokštelių beveik nėra. Da
bar gi Torontas turi viską : 
paikų solistą, gerai paruoš
tą mergaičių vienetą ir savo 
muzikantus. Belieka tik noro, 
nes tikrai būtų gaila šį puikų

1983 m. kovo 19 d. įvykusio BALTIEČIŲ VETERANŲ LYGOS SUVAŽIAVIMO ATSTOVAI. Sėdi i> kairės 
(.dešine: 6-tas A. Mylė, lg. Petrauskas, St. Jokūbaitis, Strateginio Instituto pirm. gen. G. Bell ir 1.1.

sijai svarstyti.
Šiais metais lietuvių, lat

vių ir estų karinių organiza
cijų atstovų suvažiavime da
lyvavo virš 70 delegatų. Lie
tuvių atstovų skaičius buvo 
gausiausias. Paminėsiu tik 
tų lietuvių karinių organiza
cijų dalinių vienetus, kurie 
dalyvavo su vėliavomis: Iš 
St. Catharines — LKVS "Ra
movė" skyrius; iš Montrea — 
lio — Kanados Vilniaus Šau
lių Rinktinė ir L.K. Mindau
go ^aul'ų Kuopa: Delhi —
DLK Ged> ml no Sau’ i ų Kuopa: 
iš Hamiltono — DLK Algirdo 
Šaulių Kuopa; iš Toronto — 

estradinės dainos vienetą pa
likti tik Toronto lietuviams - 
jį norėtų girdėti ir Kanados 
ir Amerikos lietuviai. Šio 
vieneto vadovės — Giedrė 
Paulionienė ir Žibutė Šilins- 
kaitė.

Kitą dieną, seKmadienį To
ronte vėl didelis įvykis —Ve
lykų Stalas Lietuvių Namuo - 
se. Atrodo, po Spaudos Ba
liaus čia bus galima laisviau 
laiką praleisti. Tačiau ne — 
bilietai Į šį parengimą jau se
niai išparduoti .’ Kadangi Mon- 
treaiis savo laiku taip pat tu
rėdavo Velykinius stalus, to
dėl labai norėjosi pasižiūrėti, 
kaip jie yra rengiami kitur. 
Kadangi bilietųnebegalėjome 
gauti, tai pasisakę, kad esame 
iŠ Montrealio, per nemažą 
vargą buvome įleisti į salę 
tik apžiūrėti patį Stalą. Pasi
rodė, kad torontiškiai Vely
kų Stalą ir paruošė ir prave
da gana skirtingai nuo mūsų. 
Metus pirmą žvilgsnį į jų Sta
lą, pastarasis atrodė kukles
nis ir mažesnis. Pasirodo, 
jie ant nedidelio stalo sudeda 
tik pačius geriausius irorgi- 
naliausius savo kepinius ir 
paršiukus. Buvo parodyti ke
li "Nepol eonai" įdomiau pa
puošti, beržo šakos ir ežiu - 
kai. Tačiau tiek mūsų, tieK 
jų Velykinis stalas turėjo po 
Šedevrą". Mūsų stalo pasi
didžiavimas buvo "kaxtusas" 
(iš dalies ir raguolis, kurio 
Toronte nebuvo), o Toronto 
Velykų stalą puošė nepapras
tai didelis ir meniškai iš
puoštas kepsnys "gulbė". Tai 
tikrai buvo į ką pasižiūrėti ' 
Taip pat negalima buvo nepa
stebėti ir A. Gataveckienės 
padarytos gėlių puokštės iŠ., 
daržovių. Pirmą kartą teko 
matyti tokį originalų irlabai 
kruopštaus darbo kūrinį.

Skirtingai nuo mūsų Vely
kinio stalo, dalyviams buvo 
duodamas maistas į stalus - 
kaip per eilinius pietus, taip 
pat ir pyragai su kava. Daug 
vėliau visi buvo pavaišinti ir 
"parodomaisiais"stalo pyra
gais. Tokiu būdu, aišku, bu
vo išvengta, labai nemalo - 
naus susigrūdimo prie pa
grindinio stalo. Stalai daly
viams buvo papuošti velykai
čiais. Kitame kambaryje bu
vo galima pasigrožėti į di
džiulius krepšius sudėtais 
meniškai margintais margu
čiais.

Ir taip atrodo, kad Toron
tu! per vieną savaitgalį su

Vlado Pūtvio Šaulių Kuopa ir 
Jūrų Šaulių Kuopa "Baltija". 
Tolimiausi atstovai buvo su 
vėliavomis: Ignas PETRAUS
KAS ir Augustinas MYLĖ iš 
Moatrealio.

Programos vadovas St. 
Jokūbaitis anglų kalba per 
suvažiavimą perskaitė visų 
trijų Baltiečių karinių orga
nizacijų suvažiavime dalyva
vusių vienetus, pacituodamas 
ir atstovų pavardes, viene-

Šį suvažiavimą organizuo
jant, didžioji darbo našta ati- 
teko visuomenės veikėjui St. 
Jokūbaičiui su šeima. Atsto
vų suvažiavimo svečiams 

rengti tokio didžiulio masto 
parengimus — dar nieko ne
reiškia ■ Publikos galima 
buvo matyti visokio amžiaus, 
nors stebint,Spaudos Baliaus 
publiką, susidarė vaizdas , 
kad jaunimo buvo lyg ir ma
žoka. Dominavo vidutinis 
amžius. Ir čia, ir ten jauni
mas pasirenka savo skonio

’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’’ SPAUDOS
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKŲ 

SUSIRINKIMAS
"Nepriklausomos Lietuvos'* spaudos bendro/ės visuo
tinis akcininkų -šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
19 83 m. gegužės 1 d. 1 vai. p. p. redakcijos patalpo- 
se, 7722 George Street, LaSalle, P. Q H8P IC4.

D' e no t v a rk ė:
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. Vaidybos 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.

ĮGALIOJIMAS 
e

Aš, .....................................

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

šiuo Įgalioju .................................................................................................

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos” spaudos bendrovės 
1983 metu akcininku (šėrininkų ) susirinkime.

T uriu akcijas • šėrus.

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

DRESHER
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

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P 1A5

Nuotr. S. Dabkous 

vaišes paruošė Marija Jokū
bai tienė, padedant D. Jokubai- 
tytei ir A. Stoškienei.

Buvęs "Baltic Veterans Lea
gue in Canada”pirmininku A. 
JURS kadenciją baigė ir da
bar šios organizacijos pirmi
ninko pareigas perėmė St. 
Jokūbaitis iš Toronto. Jis 
suvažiavimui labai sumaniai 
pirmininkavo ir visą progra
mą pravedė valandą trum - 
p!au negu buvo numatyta.

Baigus suvažiavimą, vė
liavoms saliutuojant, buvo 
sugrota Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos himnai.

J. Ša r a pni c kas

parengimus.
Už poros mėnesių Toron

tas turės savo metinį Kara
vaną, kurio valdovai s bus jau 
jaunoji atžala. Iš kitos pu
sės nebesvarbu kur kas da
lyvauja — svarbu, kad tų da
lyvių dar užtenka visur — 
bent Toronte .

Nijolė Bagdžiūnienė

Vai dyba

INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

Namų— Gyvybės 
Autame biliu. 
Komerciniai

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO 

KOOPERATYVAS

TALKA
83U Main St. E.
L8M 1L6 
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME už.
deposltus (P C A.)............ %
santaupas.................... 7.75 %
kasdienines palūkanas 
už santaupas................... 7 %
term depoz 1 m. 9-•> %
term, depoz. 3 m........... 10 %
reg pensijų fondo......... 9.5 %
90 dienų depozitus ..... 9.25%

IMAME UŽ: 
neklln. turto peek. 1L5%
asmeninas paskolas..... 14 %

Nemok ano gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemokamas pilnas čekiu 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.

hamilton
SLA 72 KUOPA RUOŠIA 
PR ASMING Ą, G EG U ŽlN Ę

SLA 72-ros Kuopos gegu
žinė įvyks liepos 24 d. Anta
no PADOLSKIO sodyboje Pa
ris, Ont. Gegužinės loterijai 
leidimas gautas, bilietai jau 
atspausdinti ir platinami . 
Šios gegužinės tikslas - įam
žinti Robertą GRIGĄ Kana
dos Lietuvių Fonde,kuri s 1982 
m. gegužės mėn 13 d. buvo 
paimtas į sovietinę armiją, 
bet atsisakė duoti priesaiką, 
pareikšdamas: "Aš, Lietuvos 
pilietis Robertas Grigas, pa
reiškiu, kad atsisakau pri - 
imti priesaiką, kaip prieš-

taraujančią mano religiniams 
įsitikinimams". R. Grigasuž 
atsisakymą priesaikos buvo 
kankinamas, mušamas ir 1.t. 
Apie jo kančias sovietinėje 
kariuomenėje dus parašyta 
vėliau

R. Grigas yra užsitarna
vęs didvyrio vardo ir SLA 
72-ra Kuopa šiais metais per 
narių visuotiną susirinkimą 
vienbalsiai nutarė įamžinti 
jo /ardą.

SLA 72-ros Kuopos vardu 
Kreipiuosi į geros valios lie
tuvius-ves, kviesdamas pa — 
remti šį kilnų darbą.

J.Šarapnickas 
SLA 72-ros Kuopos 

pirmininkas .

Šimai priimti be komentarų, 
pasidžiaugta gyva praeitų me
tų kuopos veikla.

Šaudymo sporte pasižymė
jusiems buvo įteiktos taurės 
-trofėjos: A. Mylei I-mą, B. 
Kasperavičiui II-rą, Ig- Pet
rauskui III-čią ir A. Žiukui 
IV-tą.

Išrinkti atstovai į Vilniaus 
Šaulių Rinktinės atsto vų su
važiavimą, kuris įvyks gegu
žės mėn. 21-22 d. d. Montrea- 
lyje, globojant Mindaugo Šau
lių kuopai.

Per praėjusius metus kuo
pa paaugo narių skaičiumi , 
padaugėjo ir iždo santaupos. 
Žymiai pagyvėjo biblioteKOs 
veikla, paaugo skaitytojų skai
čius. Biblioteką nuoširdžiai 
tvarko Aid. Sutkaitienė. Bib
liotekoje yra per 1500 įvairių 
knygų.

Talkos būdu atnaujinta kuo
pos būstinė. Kuopa aktyviai 
prisidėjo prie praėjusios Lie
tuvių Dienos parengimo >r ki
tų bendruomeninių j vylei ų. Su
rengė Tautos šventės minėji
mą, visą pelną paskirdami 
Tautos Fondui.

Kuopos p-kas A. Mylė pri
statė šių merų veiklos planą, 
kurį susirinkimas priėmė ir 
iš kurio matėsi, kad šiais 
netais kuopos veikla nesu
mažės Susirinkimo dienot
varkei išsisėmus, susirinki-

Gegužės 21 d. vakare ren
giamas atstovų ir svečių 
priėmimas-BA NKETAS, ku
riame meninę programą iš
pildys Montrealio Lietuvių 
Vyrų Choras, vad.muz. A . 
Stankevičiaus.

Suvažiavimą globoja ir 
Banketą rengia L. K. Mindau- 
gošaulių Kuopa, talkininkau - 
jant Jūrų Šaulių Kuopai "Ne-

PADĖKA

Mirus Mylimai Motinai a.a. Elzbietai 
DAUGĖLIENEI, nuoširdžiai dėkojame vi — 
siems, kurie pareiškė mums užuojautą, , 
atvyko į Laidotuvių Namus ir dalyvavo 
Sv. Kazimiero bažnyčioje gedulingose pa
maldose ir laidotuvėse.

Irene ir Donald DAUGĖLA

MONTREALIO VYRŲ OKTETAS ATLIEKA PROGRAMĄ,,. "Alučio” doinų qzvaidina : V. Murauskas, 
H. Celtorius, D. Maliska, A. Mickus; stovi : A. Gudas, R. Bulota, A. Urbonas ir A. Rusinąs.

Nuotr. Tony s Photo Studio

mas buvo baigtas Tautos Him- V—TOJO PASAULIO LIETUVIŲ
nu ir vėliavų išnešimu

Vėliau vyko bendros, kartu 
su neringiečiais vaišės, ku
rias paruošė Šaulė M. Kaspe
ravičienė su talkininkėms

JAUNIMO KONGRESO
PROGRAMAI PRAŠOME

REGISTRUOTIS PAS 
INĄ LUKOŠEVlČlUTĘ,

PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO TAUTOS FONDUI
A. a. Jonui MIKŠIUI - visuomenininkui, ilgamečiui Ha

miltono Lietuvių Šeštadieninės Mokyklos vedėjui, šauliui , 
iškeliavus į amžinojo poilsio vietą, giminės bei prieteliai 
Jo atminimui aukojo Tautos Fondui:

Žmona Antanina - $50, brolis Kazys Mikšys - $50 ; 
po $20, - K. Mileris,dr. B. Vidugiris, J. J. Sakalauskai, K. 
M. Kvedarai, B. D. Mačiai; po $15, - A . D. Jankūnai, A. F. 
Povilauskai; po $1O, - J. E. Bajoraičiai, D. Guta skienė.A. 
M. Garkūnai, J. O. Deveikiai; $ 5,-G. B. Juodelė.

Liūdesio valandoje mirusiojo žmonai Antaninai Mik
šienei, broliui Kaziui Mikšiui, seseriai Onutei Mikšytei 
ir visiems giminėms bei prieteliams reiškiame širdin - 
glaustą užuojautą, netekus mylimo žmogaus.

Visiems aukotojams Hamiltono Apyl. Tautos Fondo 
Atstovybė nuoširdžiai dėkoja.

J. Ši auč i ui i s
ARTĖJA ŠAULIU, SUVAŽIAVIMAS

Vilniaus Saulių Rinktinės 
Atstovų Suvažiavimas šau
kiamas š. m. GEGUŽĖS mėn 
21-22 d.d.,AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE, Mon
realyje.

tel 366-1210

• NAGIENĖ Birutė buvo pa
kviesta dalyvauti su savo ver
bomis La Salle Kolegijos pa
rodoje, kur ji dėsto išraiškos 
šokį ir ritmiką.

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI
A. a. Jonui MIKŠIUI iškeliavus į amžinojo poilsio vie

tą, Jo atminimui prieteliai aukojo Kanados Lietuvių Fon - 
dui: po $20, - J. E. Bersėnai, Pr. St. Ročiai, J. O. Steibliai; 
$15,-A. A . Patamsiai; po $1O, - Z. A. Pulianauskai, Pr. Z. 
Sakalai; $ 6, - A . M. Garkūnai.

Užuojauta artimiesiems.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. KLF VAI V0 R Y K ŠT IN IN K Ė S prie.Verbiį ir Margučiu stalo, knygos "LITHUA- 

NIAN EASTER EGGS” sutiktuvėse Montrealyje. Is kairės : Aldono

NORMALĖJA DRAUDIMŲ 

PADĖTIS

DRAUDIMO KAINOS JAU NEKYLA

DAUGELYJE DRAUDIMO SRIČIŲ PASTEBIMAS 

KAINŲ MAŽĖJIMAS.

Patirtis parode, kad bendrovės, ėmusios aukštesnės 
kainas, turėjo nusileisti, o bendrovės, ėmusios 
žemesnes kainas, neturi kitos išeities, kaip tik 
pakelti. >

KAIP YRA JŪSŲ DRAUDIMO REIKALAI ŠIANDIEN ?

Verta pasitikrinti draudimo sąlygas ir kainas . I

Adamonis Insurance Agency Ine.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel. : 722-3545

PASTABA: Si informacija apima Quebeco provincija.

L.K.MINDAUGO ŠAULIU, KUOPOS 
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

lė, o suglaustą, dienai skir
tą apžvalgą skaitė J. Šiaučiu- 
lis.

Į susirinkimo darbo prezi
diumą buvo pakviesti V. Su -

Nagiene, Gabija Bendziute, ir Kristina Mėkauskienė.
Nuotr. L. Staskevičiaus

Metinis, visuotinas L- K 
Mindaugo Šaulių Kuopos n ar 
rių susirinkimas įvykęs ko
vo 6 d. Aušros Variti para
pijos salėje, praėjo darbin
goje ir darnioje nuotaikoje. 
Po pamaldų susirinkime da
lyvavo ir "Neringos" Jūros 
šaulių kuopos nariai, kurie 
vėliau savo susirinkimą tu
rėjo Mindaugo Šaulių būsti
nėje. Susirinkimą atidarė 
Kuopos V-bos p-kas A. My-

šinskas pirmininkauti ir P. 
Gabrys sekretoriauti bei kuo
pos garbės šauliai — Ig- Pet
rauskas, J- Šiaučlulis ir K. 
Sitkauskas.

Kuopos praeitų metų prane
šimus padarė: pirm. A. Mylė, 
ižd. A. Žiūkas, sporto-šaudy- 
mo vad. B. Kasperavičius , 
kontrolės komisijos- A. Ru
činskas, Garbės Teismo- J. 
Šiaučiulis ir turto globėjas 
Ig. Petrauskas. Visi prane -

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
• Mirus seseriai Br. VAITKEVIČIENEI Lietuvoje, jos
atminimui H. Be r n o t i enė paaukojo Kanados Lietu
vių Fo.idui $ 1OO.

• Z. VALINSKO, mirusio š. m. vasario 7 d. , atminimui 
bičiuliai aukojo Kanados Lietuvių Fondui: $20,- P. Luko
ševičius; po $ 1O, - J. Valiulis, J. Piečaitis, V. Piečaitis , 
J. Mališka, J.Naruševičius, A. Jonelis, Br. Staškevičius ir 
R. Staškevičius.

Užuojauta mirusiųjų artimiesiems.
Dėkojame visiems aukojusiems. KLF

• Pranas JUODKOJIS įstojo pilnateisiu nariu j Kanados 
Lietuvių Fondą.

1983. IV. 21

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryto nuo 7 vol.ryto iki II vai,vok oro.

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

t Liet>‘i i.vns speciali nuolaida J
( A tidarvta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)_____

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

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psi.
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SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

rengiamas

VALSO IR DISKO ŠOKIU PREMIJAVIMAS

SPAUDOS BENDROVE

ŠOKIAMS GROJA :
J. RIMEIKIO orkestras

VISI MALONIAI KVIEČIAMI

PROGRAMOJE: Montreal io Vyrų Oktetas

Dir. ir akomponuoja : M—me M. ROCH

ĮĖJIMAS $ 10.00
JAUNIMUI : $6.00

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

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

PARENGIMU KALENDORIUS

BALANDŽIO 24 d. ."AUŠROS 
-IMTME^IO MINĖJIMĄ S, A V 
Parapijos Salėje, po 11 vai . 
pamaldų. Paskaitininkas- 
d r . Henrikas Nagys. Rengia 
KLK Moterų D-jos Montrea
lio Skyrius.
3;\1\AND?IO 30.d. , 7 v. y. M / R U S I E J C

DĖMESIO LITO NARIAMS
Ryšium su remontu gegužės ir birželio mėnesiais 
"LITAS” persikelia i pirmoji Klebonijos aukšta. 
Adresas ir telefonas palieka toks pat.

Nuo gegužės 1 d. : sekmadieniais nedirbsim .

VEDĖJAS

• Sol. Ginos ČAPKAUSKIE- 
NĖS dainų ir arijų plokštelė 
su orkestro palyda jau įrašy
ta ir technikinis darbas 
baigtas.

Spausdinimas užtruks ke - 
lėtą savaičių.

Plokštelė pirmiausia bus 
išsiuntinėjama ją užsisakiu - 
siems iš anksto.

NI " TRADICINIS SPAUDOS 
RALIUS, AV Parapijos Sa - 
tėję.
GEGUŽĖS 1 d. -VISUOTINAS 
"NL" ŠĖRINTNKŲ SUSIRJN - 
K IMA S Redakcijos patalpose.

GEGUŽĖS 8 d. - MOTINOS 
DIENOS MINĖJIMAS po 11 v. 
pamaldų AUŠROS VARTŲ, 
PARAPIJOS SALĖJE. Ren
gia KLB Montrealio A-kės 
Valdyba.
GEGUŽĖS 15 d.. 12 vai.-NIDOS 
Klubo narių SUSIRINKIMAS 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje.
GEGUŽĖS 21-22 d.d-"VIL - 
NIAUS"ŠAULIU RINKTINĖS 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS, 
KONCERTAS-BANKETAS.

• Antanas ŠMITAS, 78 m. 
mirė ligoninėje. Palaidotas 
per Šv.Kazimiero parapiją .

Liko žmona, dvi dukterys 
su šeimomis.
• MA RTUSEVIČIENĖ Olim
pija, 85 m. m irė, palikdama 
vyrą ir dukterį.

Užuojauta artimiesiems.

• Balandžio 18 d. , pirmadie
nį, Šv.Kazimiero Parapijos 
patalpose, po iškilmingai pa
minėto savaitgalyje 75 metų 
jubiliejaus, įvyko Kanados 
Lietuvių Kunigų Vienybės 
suvažiavimas.
• ADOMAITIS Jonas buvo 
operuotas Royal Victoria li
goninėje. Sveiksta,ir netru
kus galės grįžti namo.

GEGUŽES 8 d., SEKMADIENĮ P° H vai. pamaldų 

RUOŠIAMAS

MOTINOS DIENOS

rtfflejimi
A. V PARAPIJOS SALĖJE

1465 rue de Seve, Montreal.

PROGRAMOJE
• Rūtos ŠIULYTĖS paskaita
• Ottawos dainos vienetas "RAMUNĖLĖS 
e Po minėjimo — kavutė

OR. J. MALI SKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

1 4 4 0 st. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235

Narnu.'. 4 88 — 85 2 8

DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ h 

1410 (iii y st.
Suite 11 — 12 Mo n t r e a 1 P. Q.
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

ĮĖJIMAS : laisva auka 
t,

RENGIA: K.L.B. MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

A t i d or y t a kasdien nuo 9 o. m iki 10 p. m. 
Scstodiuniais: nuo 9 o, m. iki 9:30 p. m.

KLB MONTREALIO 
APYLINKES VEIKLA

Balandžio 14 d. , KLB 
Montrealio A-kės Valdyba 
susirinko posėdžiui ir apta
rė bendruosius savo veiklos 
reikalus.

Artimiausias parengimas-

SUSIZIEDAVO
Teresė KERŠYTĖ ir An

tanas MICKUS susižiedavo.
Abu jaunieji yra gražia - 

balsiai ir aktyviai dalyvau
ja choruose bei lietuviškoje 
veikloje.
PASIŽYMĖJO JAUNOS 
LIETUVAITĖS MUZIKOS

Sekmoditnloi-s : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p.ni. 
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

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

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

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
, 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

NOTARAS

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

NOTARE

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

MOTINOS DIENA, kuris į- 
vyks GEGUŽĖS 8 d.,AUŠ
ROS VARTŲ PA RAPIJOS sa
lėje. Po to-SIBlRlNIŲ. TRĖ - 
MIMŲ. MINĖJIMAS. Jam 
šiais metais vadovauja lat
viai. Kitais metais bus lietu
vių eilė.

Rudenį numatoma su
šaukti Montrealio lietuvių 
organizacijų BENDRĄ SUSI
RINKIMĄ aktualiems bend - 
ruomeniniams reikalams ap
tarti.

Ieškoma būdų suinten
syvinti SOLIDARUMO MO - 
KESČIO įsipareigojimus.

Rengiamasi aktyviai pri
sidėti prie IV-tojo PASAU
LIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO eigos.

Kitas posėdis numatytas 
gegužės 26 d. , 7;3O v. v. , 
Aušros Vartų klebonijos pa
talpose.

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos Informacija

VARŽYBOSE
Milda RUFFO kas metai 

organizuoja Marianapolio 
Kolegijoje pianino muzikos 
varžybas.

Šiemet iš' 120 studentų - 
2 pirmąsias premijas lai
mėjo lietuvaitės: I-ą- Daiva 
BARŠAUSKAITĖ /llm./, II- 
ą-Kristina BARŠAUSKAITĖ. 
Balandžio 17 d. vakare,kon - 
certo metu ir tos dvi lietu
vaitės buvo pakviestos pa
groti, kur jų klausėsi ne tik 
Marianapolio, bet ir McGill 
muzikos profesoriai.

Reikėtų suorganizuoti ir 
daugiau gabių lietuvaičių pa
našioms varžyboms.
• Astai KLIČIUTEI buvo su
rengtas įspūdingas Mergva ■ 
karis Seselių Namų salėje , 
Ir.Lukoševičienės iniciatyva.
• Vincas LUKA USKA S, pa- 
gerbdamas a. a. Antaną ŠMI- 
TĄ, paaukojo "NL" 1O dol.

f TRANS QUEBEC SIDINGS LTD i
1 ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, į
1 APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE f

MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR
'i APDRAUSTAS f
1 SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

8 psl.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 Nzmų 3 76 - 3 78 1

Albertas NORKELiŪ N AS, B.A. C.S£., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r a__v e j. kj_a__RJL——1.^——Ci—,

Montreal west

LEONAS GURECKAS
SALES MENAGER

automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIUI

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI

• UŽEIKITE : ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

MIC PASIKALBĖKITE SU 
Menuget'iu L eo GURECK AS

mu/ montrea! watt automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the etid ot Sherbrooke Street West). 489*5391
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