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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
GORBAČIOV'AS ŽAIDŽIA 
GUDRŲ ŽAIDIMĄ

Neseniai užėmęs postą 
Sovietų Sąjungos Generali
nis Sekretorius ir politbiu- 
ro viršininkas Michail Gor- 
bačiov’as š. m. balandžio 7 d. 
pranešė, kad Sovietų Sąjun
ga septynis mėnesius ne- 
bedėstys naujų vidutinio 
nuotolio branduolinių rake
tų, nukreiptų l Vakarų Euro
pos valstybes. Jis taip pat 
pareišKė, kad pritariąs pa
simatymui su JA V preziden
tu Ronald Reagan’u. Numa
toma, kad toks pasimatymas 
įvyks JAV teritorijoje se
kančių 10-12 mėnesių laiko
tarpyje.

JAV-ės greitai reagavo į 
NT. Gorbačiov’o pasiūlymą. 
Dėl susitikimo, kur| pasiūlė 
patys amerikiečiai, proble
mų nebus. Tačiau dėl bran
duolinių raketų problema y- 
ra daug painesnė. Pasirodo , 
Sovietų Sąjunga šiuo metu 
turi į Vakarų Europą nu
kreiptų ir išdėliotų visų sa
vo satelitų teritorijose/virš 
900 vidutinio nuotolio bran
duolinių raKetų. Tuo tarpu 
amerikiečiai teturi panašių 
raKetų vos virš 1OO. Ame
rikiečiai tad ir siūlo, kad 
Sovietai vieton užšaldymo 
pradėtų gerokai mažinti 
savųjų raketų skaičių .Prie
šingu atveju , sunku kalbėti 
apie taikias sovietų užma
čias. Beje, tasai sovietų pa
siūlymas nėra naujas-apie 
jį jau buvo užsiminta priva
čiai Ženevoje. Dabar jis pa
skelbtas viešai, norint pa- 
veiKti Olandiją, kad ji neįsi
leistų savo teritorijon JAV- 
ių branduolinių raketų bazių 
Žinoma, tasai neva taikin
gas žestas, skiriamas ir 
naiviems bei užangažuo - 
tiems vakariečiams. Neat
sitiktinai kaip tiktai kitą die
ną po šio M.Gorbačiov’o pa
reiškimo, Anglijoje įvyko 
didžiulės demonstracijos 
prieš JA V-bių 
raketų bazes Didžiojoje Bri
tanijoje.

VELYKINIS POPIEŽIAUS 
ŽODIS

Popiežius Jonas Paulius II 
- asis, sakydamas Velykinį 
žodį apie 250.000 miniai 
Š v.Petro aikštėje, prisiminė 
Antrojo Pasaulinio Karo pa
baigos 4O-ties metų sukaktį 
ir visus žuvusius, ginant 
žmogaus ir savo tautų lais - 
vę. Jis taip pat pasmerkė 
visus diktatūrinius režimus 
ir skatino nustoti ginkluotis 
bei ruoštis karui. Jis pa
smerkė tuos, kurie pažei
džia Žmogaus Teises. Pa
baigoje pasveikino viso pa

branduolinių reiškė,

saulio tikinčiuosius virš 40- 
čia kalbų.
PERVERSMAS SUDANE

Afrikos valstybių galvos 
turi labai atsargiai planuoti 
išvykas užsienin. Pasinaudo
dami tokia proga, režimo 
priešai įvykdo perversmus . 
Taip atsitiko Goafar Nimei- 
ry, Sudano prezidentui. Jis 
savaitę laiko lankėsi JA V-se 
ir susitiko su prez. Reagan’u, 
prašydamas dar pagalbos 
Sudanui. Jo lėktuvui skren - 
dant atgal, generolas Abdūl- 
Rahman Swareddahab užėmė 
valdžią. Buvusio vado lėktų - 
vas nusileido Kaire. Egipto 
prez. Mubarak’as jį priėmė , 
bet pareiškė, kad remsiąs 
Sudano žmonių valią,įspėda
mas 1 y bijos diktatorių nesi
kišti j Sudano vidaus reika - 
lūs. Kaip žinoma, Sudane 
ilgą laiką vyko vidiniai ne
ramumai, nes dalis sudanie- 
čių norėjo nuversti buvusį 
valstybės vadą /daugumos 
laikytą diktatoriumi/, Niwei- 
ry. Pastebėtina, kad pasta
rasis prieš 16 metų panašiu 
perversmu užėmė valdžią. 
IR GYDYTOJAI ĮKINKYTI 
I PROPAGANDOS" VEŽIMĄ

Naujasis Kremliaus val
dovas nesnaudžia. Jis taif 
pat, atrodo, skubiai panaudo
ja gana rafinuotus /sovietų 
išmone/jaukus, kuriais gali
ma meškerioti naivius vaka
riečius. Balandžio mėn. 8 d. 
Kanadon atskrido 1O Sovietų 
gydytojų, Kurie neva tai» at
stovauja Sovietų Sąjungos 
Priešbranduolinių Ginklų 
Susivienijimą. Toji eksKur- 
sija apkeliaus keliolika Ka
nados miestii ir žinoma, pa
skleis vėl nuolat jų kartoja
mą melą apie tai, kaip So
vietų Sąjunga myli taiką ir 
neapkenčia branduolinių 
ginklų, o Vakarai esą kursto 
karą ir nenustoja ga minti vis 
baisesnių branduolinių gink
lų. Ekskursijos vadovas Ka
nados žurnalistams netgi pa- 

Kad šis daktarų Tai
kos Susivienijimas neturįs 
jokio ryšio su sovietine val
džia/’./, tačiau čia pat sku - 
biai nepamiršo pagirti pa - 
skutinės M.Gorbačiov’o pa
sakytos kalbos apie tai, kad 
Sovietų Sąjunga nebedaugins 
išdėliotų pasieniuose ir 
skirtų Europai pulti branduo
linių raketų. Sovietiniai pa
siuntiniai žino, kad juos vi
sados ir visur seka Krem
liaus budri akis.

•KA NA DOS UžsieniųReika- 
lų ministeris Joe CLARK, 
lankydamasis Sov. Sąjungoje, 
pakartotinai kėlė Žmogaus 
Teisių klausimą, sukeldamas 
Sovietų vyriausybei nemalo
numą.

MIRE PLK. DR. VLADAS 
INGELEVIČIUS

New Yorke mirė buvęs 
nepriklausomos Lietuvos sa
vanoris, Karo Sanitarijos 
viršininko pavaduotojas, vie
nas iš Raudonojo Kryžiaus 
steigėjų Lietuvoje ir vyriau
sioje jos valdyboje narys,at
stovaudavo Lietuvai tarptau
tinės karo medicinos kong
resuose. Mirė sulaukęs 95 
metus amžiaus.

PRANEŠA PLB
LITUANISTIKOS KATEDROS AUKOTOJAI BUS PAGERBTI

PLB Fondo vadovybė nutarė, kad visi Lituanistikos 
Katedros aukotojai būtų tinkamai įvertinti ir pagerbti. 
Todėl Katedros steigimą pabaigus ir 600,000 dol. su
rinkus, visų aukotoju, paaukojusių 1 dol. ar daugiau, var
dai ir pavardės bei galutinės sumos bus įrašytos Į dvi 
spacialias Lituanistikos Katedros aukotojų knygas, kurių 
viena bus laikoma Illinois universitete Chicagoje, c ant - 
ra, PLB raštinėje Jaunimo Centre Chicagoje.

Paaukoję nuo 1 dol. iki 999 dol. bus vadinami rėmė
jai , nuo 1,000 iki 4, 999 dol. - mecenatai, nuo 5,000 
iki 9, 999 dol. - steigėjai, o nuo 10,000 dol. ar daugiau - 
garbės steigėjai.

50 dol. ar daugiau paaukoję rėmėjai, mecenatai, stei
gėjai ir garbės steigėjai gaus atitinkamus pažymėjimus —
diplomus.

500 dol. ar daugiau paaukojusių vardai ir pavardės 
bus įraštytos į dvi specialias gabės lentas, kurių viena 
bus pakabinta Illinois universitete Chicagoje, o antra — 
PLB raštinėje Jaunimo Centre.

Jei atsirastų asmuo, šeima ar organizacija, kurie 
paaukotų 250,000 dol. ar daugiau, tai jų vardu būtų gali
ma pavadinti ir pačią katedrą.

Visos aukos JAV ir Kanadoje gali būti nurašomos nuo 
mokesčių. Čekius ir testamentinius palikimus rašyti : 
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION vardu 
ir siųsti 5620 So. Claremonte Ave. , Chicago, IL.60636

Šiais metais visame pasaulyje vyksta vajus Lituanis
tikos katedrai surinkti likusią 240,000 dol. sumą. ,* Iki 
šiol jau gauta 360,000 dol. iš dosnių lietuvių, jų draugų 
ir organizacijų. Lituanistikos katedra jau veikia nuo pra
ėjusių metų rugsėjo mėnesio, jai vadovauja prof, dr .Bro
nius Vaškelis.

DĖMESIO !

SKAUTIŠKOS SUTIKTU - 
VĖS DAINAVOS STOVYK - 
LOJĘ ruošiamos GEGUŽJĖS 
25-27 d.d.

Dalyvaus prityrę skautai 
ir jūrų skautai nuo 17 metų, 
prityrusios skautės ir jūrų 
skautės nuo 16 metų. Pilna 
kaina - $35, išskyrus Kelio
nę. REGISTRUOTIS PAS 
TUNTININKUS iki GEGUŽĖS 
3 d.

PLB VALDYBA SIEKIA VEIKSNIU KONFERENCIJOS
PLB seimas 1983 metais nutarė, kad dėl skirtingos 

atskirų veiksnių kilmės bei prigimties šiuo metu tinka - 
miausia koordinacijos forma yra atnaujintos periodinės 
veiksnių konferencijos , kurias , paskutinės 1974 m.White 
Plains konferencijos pavyzdžiu kviestų PLB ir VLlKo val
dybos. Atnaujintas konferencijas sudarytų White Plains 
dalyvavę veiksniai, ir jos vyktų ta pačia tvarka, kol ji 
nebūtų pakeista bendru susitarimu.

PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas praė
jusių metų rugsėjo mėnesį žodžiu pasiūlė VLlKo Valdy - 
bos pirmininkui dr. K. Bobeliui, kad abi valdybos /PLB 
ir VLlKo/ sekančią veiksnių konferenciją šauktų 1985 
metų rudenį. Šį siūlymą PLB pirmininkas pakartojo VLl
Ko pirmininkui kovo 17 d. , pasiūlydamas veiksnių konfe
renciją sušaukti 1985 m. spalio mėnesio pabaigoje Daina
vos stovyklavietėje, Michiga 10 valstybėje. VLlKo pirmi - 
nin.sas pažadėjo šį klausimą iškelti sekančiame VLlKo 
valdybos posėdyje.

PLB VALDYBOS NARIAI AKTYVIAI DIRBA
• Kovo 9 d. PLB vicepirmininkas Algimantas Gečys 
buvo Toronte ir tarėsi su Kanados Lietuvių Bendruome
nės ir VLIK’o atstovais apie tinkamą lietuvių pasiruošimą 
Žmogaus Teisių ekspertų Konferencijai, kuri vyks gegužės 
9-birželio 17 Ottawoje, Kanadoje, kaip Madrido Konferenci
jos išdava ir pasiruošimas Vienos Konferencijai 1986 me
tais.
• Kovo 15-18 dienomis PLB pirmininkas Vytautas Ka - 
mantas lankėsi St. Petersburge Floridoje,ten davė prane
šimą lietuvių visuomenei apie PLB veiklą,Australijos Lie
tuvių Dienas, kalbėjosi su LB darbuotojais apie Litua
nistikos Katedros aukų vajaus sustiprinimą,OSI proble - 
mas ir ateinančius JAV LB Tarybos rinkimus. Su ten gy
venančiu VLIK’o pirmininku dr.K. Bobeliu pasitarė apie 
bendrą veiksnių konferencijos šaukimą šių metų rudenį.
• Kovo 23 d. PLB vicepirmininkas Mykolas Drunga da
lyvavo Baltų Laisvės Lygos suruoštoje Žmogaus Teisių 
Konferencijoje Los Angeles mieste ir kalbėjo apie PLB 
darbus bei planus Žmogaus Teisių gynime.
• Balandžio- gegužės mėnesiais PLB vicepirmininkė 
Birutė Jasaitienė vyks aplankyti Pietų A merikos lietuvius 
ir ten sustiprinti lituanistinio švietimo reikalus.

PRANEŠA ELTA:
NAUJA AKCIJA PABALTIJO KLAUSIMU EUROPOS 
PARLAMENTE

Sausio mėnesį Vakarų Vokietijos krikščionių demok
ratų atstovas Europos Parlamente,Klaus JMger’is,3O-ties 
Vakarų Europos parlamentarų vardu pasiūlė Europos Ta
rybai pravesti pasikeitimą nuomonėmis apie Pabaltijo 
valstybių teisių padėtį. Bendrame parlamentarų pareiški
me, JHger’ is ragino Europos Tarybą pasmerkti sovietinį 
kolonializmą Pabaltyjė,o Jungtines Tautas- paremti Pa - 
baltijo šalių laisvą apsisprendimą.

Parlamentarų pareiškime rašoma ,kad Estija, Latvi
ja ir Lietuva turi teisę būti nepriklausomos pagal daugelį 
Sovietų Sąjungos pasirašytų sutarčių. Apžvelgiama nese
na Pabaltijo tautų istorija: HITLERIO-STA LINO PAKTAS. 
baltiečių laisvės kova, masiniai išvežimai, Žmogaus Tel - 
siu pažeidinėjimai. Sovietų Sąjunga smerkiama dėl Pabal 
tijo valstybių okupacijos ir vis intensyvesnio rusinimo.

Parlamentarų grupė reikalauja, kad Sovietų Sąjunga 
sugrąžintų lietuviams,latviams ir estams laisvę ir apsi
sprendimą. Europos Tarybai priklausančių valstybių'vy - 
riausybės prašomos aktyviai remti baltiečių apsisprendi
mo klausimą Europos Saugumo ir bendradarbiavimo pasi
tarimo eigoje, ypač Vienos konferencijoje,ir tuo klausi - 
mu kreiptis į Sovietų Sąjungos vyriausybę.Europos Tary
bai priklausančių valstybių vyriausybės raginamos at - 
kreipti Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitari
mo žinovų, kurie posėdžiaus gegužės 7 d. Ottawoje,dėmesį 
į Žmogaus Teisių pažeidimus Pabaltyje ir siekti padėties 
pagerinimo.

j Europos Tarybos ministerių komisiją parlamentarų 
grupė kreipiasi su trimis prašymais: 1. Derinti valstybių 
delegacijų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasita
rimuose nusistatymą; 2. Bendru pareiškimu pasmerkti 
Sovietų Sąjungos kolonializmą; 3. Prašyti Europos Taryba 
bai priklausančių valstybių vyriausybes informuoti Jung
tines Tautas apie nuolatinius laisvo apsisprendimo teisės 
ir Žmogaus Teisių pažeidinėjimus Pabaltijo šalyse.
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Nep’iiHaotia jįtkoa
Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our Id liberation de la Lituanie ! Loyąutž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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ADDRESS AT THE 
COMMEMORATION OF LITHUANIAN 

INDEPENDENCE
ROMO VASTOKO ŽODIS VASARIO 16-TOS PROGA 

TORONTE VASARIO 77, 7985.

...'Today we are not only remembering the decla
ration of independence of Lithuania, we are also honou
ring the man and women who gave th°ir lives in the 
cause of freedom, who sacrifised their present for 
a better tomorow.

We are also remembering our brothers and sis
ters behind the walls of prisons in Valdimir and Cisto- 
pol, the prisoners of consience in psychiatric wards, 
and all those who, enslaved in body, do not lose their 
hope, and in a dehumanized system do not lose their 
humanity.

We are also honouring the older generations 
in th& free world, who, during the last forty years 
have worked so hard to preserve and pass on the spi- 
ritualand cultural legacy of our forefathers.

But it is not enough to -remember and to ho
nour - we must seek a deeper meaning in the fate 
of Lithuanian nation and find, in its history, resolve 
for the future.

We are all the inheritors of many years of sacri
fice and our struggle today for an independent Lithu
ania is a part of that history.

Therefore, the meaning of today's commemora
tion is two-fold. It is a day of sorrow and ho-e. A 
day of sorrow that after so many sacrifices, after 
so many years, after so many honourable declarations 
by the powerful of this world, Lithuania is stil| en 
slaved, its resourses exploited, its language endange
red, its cultural and spiritual life suppressed.

It is also a day of sorrow because history re
peats itself, and that the long oppression of the czars, 
under another name, but with a more determined face 
once again is over the land.

The aims of the new dictatorship are the same, 
the goals are identical, and even the means do not 
differ. But now the oppression is more thorough, the 
interrogations more subtle, the propaganda more refined.

But today is also a day of hope. During those 
years under imperial Russia, the Lithuanian nation 
did not meekly bow its head in submission, did not 
break under the oppressors.

They fought back with the only means available 
to them - their unshakeable faith, their moral integrity, 
and the utter conviction in the justnessof their cause.

Against an enemy many times their size, their 
weapons were ideas, history, and their own language.

In the end, on February 16, 1918, they won. But 
their victory, was painful and costly, and meant the 
sacrifice of many lives.

But today is a day of renewet hope because 
the faith of our ancestors gives us hope, their struggle 
for freedom gives us inspiration.

Indeed, the Lithuanian nation under Sovie cont
rol, the dissidents, the spiritual leaders, the under
ground press derive the same strength from history 
and the many years of unremitting quest for freedom, 
decency and humanity.

They also hope, of course, that their endurance 
will be justified and free world will hear their cries.

Remembering our past, therefore, let us revew 
our own efforts, our own goals to help Lithuania re
store its independence.

Many changes have taken place since we left 
our land forty years ago. We are dispersed all over 
the globe, we have become citizens of many free count
ries of the world, we have learned new cultures and 
speak new languages, but we have not forgotten Li
thuania's hope for freedom, we have not laid aside 
our continuing task.

SUNKIAI SUPRANTAMOS MĮSLĖS
j. v.

Mūsų kaimo žmonių mįs
lės- tai lyg kokia užslėpta 
išmintis. Mįslė- tai perkel
tiną prasme sakinys, kurį 
reikia atspėti, pav., ’’Kas 
ryte vaikščioja keturiomis 
kojomis,per pietus dviem,o. 
vakare trim kojom?’’/žmo
gus nuo kūdikystės iki se
natvės/. Lietuviškųjų mįslių 
yra užrašyta tūkstančiai, 
kaip ir patarlių, padavimų, 
pasakų, dainų. Vis tai kaimo 
žmonių kūryba.
2 psl.

Mįslės mus nuveda į prie
žastingumą. Štai mįslė: gi
męs lietuviu, užauga ameri
konu. Vaiko motina privers
ta dirbti ir jiebeturi laiko 
supažindinti savo vaiką su 
gausiomis lietuvių kalboje 
mįslėmis, patarlėmis, daino
mis, pasakomis. Be to,dar 
dažnas vaikas neturi tėviš
kės, kurią mylėtų, nes tėvai 
keičia gyvenvietes. Todėl 
vaikas nejučiomis, paveik - 
tas aplinkos, išverčia savo

Let us resolve today to work together in this 
task, and united among ourselves, and with those thati 
share our fate r Latvians, Estonians and all eastern 
europeans who are now an unwilling part of the Soviet 
empire.

I have three suggestions, that I would like to 
put before you. These are means by which we can 
bring our cause to the attention of the world and speak 
for those that have been silenced.

First, I Would urge that we all become more 
involved in the political process of the land. It is not 
enough for us to ask for declarations of support and 
for commemorative days of mourning.

As Canadian citizens we have the right and 
the obligation to take an active role in political activi
ty. Not only we can helps, our cause, but we can make 
a meaningful and significant contribution to the demo
cratic process. No one knows better than the political 
exile, that freedom, that .equality under law, that de
cency and humanity are a legacy that can not be taken 
for granted, they are the treasure, that must be guar* 
ded.

By means of political process, we can also ensure 
that one of the streangthsof Canadian nationhood, its 
manycultured background f is preserved and that the 
Canadian public is reminded of the ultimate goals and 
aims of che Soviet empire.

It is especially important for the younger genera
tion that has now established itself firmly in Canada, 
that they join the political party of their choice and 
continue the democratic ideals of their forfathers, 
whom Soviet invaders have suppressed.

Secondly, remember' that on May 7-th in Ottawa, 
the signatories of the Helsinki Accord will reconvene 
to review the Helsinki Act.

This is a historic /opportunity for us to bring 
before the attention of the world the injustices commi
tted by the Soviet Union in the Baltic states.

Let us ask the Soviet delegation, why the baisic 
human .rights and freedoms, freely agreed to by the 
soviets in Helsinki, have all been transgressed in Lithu
ania.

Let us ask, on behalf of the’ Lithuanian Helsin
ki Group, why the rights to self determination and 
sovereignity, rights guaranteed by the soviet constitu
tion, underlined by the Lenin Peace Decree, rights, 
that have been repeated in the declaration of the War
saw Pact on November 23, 1978, why all these rights 
have been broken, transgressed and debased.

Let us ask on behalflof dissident Viktoras Petkus, 
why those, that demand their legal rights to freedom 
are taken to court, put into prisons, sent to psychiatric 
hospitals and into exile to distant parts of the Soviet 
Union.

Let us ask, with the dissident Antanas Terleckas, 
why religious oppression has increased, why those, who 
profess their faith are persecuted, why priests have 
to seek permits, if they .want to administer the Last 
Rights to the dying.

Let us ask with the dissident Ona Lukauskaite- 
Poskiene why the Lithuanian laguage is being replaced 
in schools by Russian, whip citizens havo no freedom 
of movement in ’ their ownyTand or beyond its borders.

Why are the Soviet authorities distributing "Re
port Cards" to the population asking them to spy upon 
and to anonymously denounce their neighbours for any 
suspicious activity. ’/'/■ .

Together with our Latvian, Estonian friends and 
all those that understand and support our cause, let 
us stage a demonstration in Ottawa whose voice will 
be heard not only in Canada and the free world, but 
also in the prisons of Cistopol and Valdimir filled with 
prisoners of concience.

My last suggestion coincides with the 40-th an
niversary of Yalta and it calls upon all eastern Euro
peans in the free world to reveal the true face 
of Soviet imperializm and the diabolical means it uses 
to achieve its goals.

The Kremlin wants to consolidate and justify 
its empire and it is our duty, it is a responsibility 
we' have inherited, not toa remain silent about what 
we have seen and what we know.

This year, as every year, the Lithuanian people, 
all over the world, will be commemorating one of 
the most tragic events iri their history - the 44-th 
anniversary of the "Black Days of June", the beginning 
of the purges, when 34,000 men, women and children 
from all walks of life, were arrested in their homes 
before down, loaded onto freight cars and shipped to 
forced labour camps in Siberia. Most of them were 
never seen again. That was only the beginning. During 
the second Soviet occupation - thirteen waves of mass 
deportations were carried out between 1945 and 1950.

These mass arrests and purges were carried 
out by the "People's Commisariat of State Security", 
the NKGB, under instructions issued in Moskow by 
Ivan Serov, the Deputy Peoples . Commisar of State 
Security on June 4, 1941.

Direct liquidation of į| political prisoners began 
on the night of July 11, 1940, when some 2000 

men and women disappeared behind the walls of NKVD 
prisons- /to be continued/
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lietuviams charakteringą bū
dą į amerikoniškąjį.

Didelė mįsle yra, kaip ga
lėjo senovė^ lietuvis karys , 
apsiginklavęs vien buože, 
kirviu ir jietimi, nuversti 
nuo arklio sunkiais šarvais 
apsirengusį kryžiuotį. Kaip 
net 200 metų galėjo atsilai
kyti lietuviai prieš kryžiuo
čių neperstojamus puoli
mus? Tuos puolimus atlaikė 
kariai, apie kuriuos sužino
me tik iš padavimų bei pa
sakojimų apie anuometinius 
milžinus* kurie,, matomai, 
supylė tuos gausingus Lietu
voje piliakalnius.

Radau aprašymą senovės 
milžinų Tenerife,vienoje iš 
Kanarų salų į vakarus nuo 
pietinio Maroko Afrikoje. 15- 
tojo šimtmečio pabaigoje is
panai nusiuntė su laivais 14 . 
OOO karių dalinį, norėdami 
užkariauti Kanarų salas. Ten 
juos pasitiko 300 iš miško 
išėję nuogi vietiniai gyve n - 
tojai: mėlynakiai, šviesia
plaukiai, 8 pėdų aukščio mil
žinai. Ispanai paleido į juos 
gausybę strėlių. Tada tie 
milžinai sugriebė didelius 
apskritus akmenis, paleido 
juos į ispanus tokia didele 
jėga, kad iš 14.000 karių

Buvusiam PLB Seimo ir Valdybos nariui, 
Kanados LB Krašto Valdybos pirmininkui 
ir lituanistinio Švietimo bei visuomenės 
darbuotojui

A + A

ANTANUI RINKŪNUI 
mirus ,

gilių užuojautų, žmonai, dukrai, Šeimai , 
giminėms bei artimiesiems reiškia ir kartu 
liūdi —

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

beliko gyvų tik 500.Tuomet 
tų milžinų karalius su savo 
kariais apsupo išlikusius gy
vus ispanus.Šie nebesiprie
šino. Liepė jiems išsineš - 
dinti su laivais į ten, iš kur 
jie buvo atvykę. (

Bet ispanai grįžo vėliau 
antrą sykį ir užkariavo Te- 
nerifo salą, išžudydami tuos 
milžinus, kurie dalinai iš
mirė nuo žaizdų ir nuo po 
to kilusių ligų/’’Spotlight” - 
14, 5/14/84/. Yra ir šian
dien 8 pėdų milžinų- negrų 
gentis Vakarų Afrikos vals
tybėje Nigerijoje,bet jie,at
rodo, nepasižymi tokia mil
žiniška jėga, kokią turėjo a- 
nie Tenerifos baltieji milži
nai.

13-14 a. lietuviai turėjo 
būti pajėgūs milžinai, jeigu 
atsilaikė ne tik prieš vo
kiečius, kryžiuočius bei len
kus, bet dargi užkariavo di
džiulius Gudijos, Ukrainos ir 
net Rusijos plotus. Vytautas 
Didysis išleido savo dukterį 
Sofiją už rusų didžiojo kuni
gaikščio Vosyliaus Maskvoje 
siekdamas sustiprinti taiką. 
Bet kaip suprasti tokią mįs
lę, kad po tokios didžiulės 
lietuvių ekspansijos įvyko 
smukimas. Nagi karai, ir vėl 
karai.Karuose,kad ir laimi
ma, bet daug karių žūva. Pri
siminkime tik Prancūzijos 
Verduną, kur besikaudami 
vokiečiai su prancūzais pa - 
guldė kiekvieni jų po ketvirtį 
milijono karių. Mūsų mažai 
tautai buvo ypač pragaištin- ' 
gi Vytauto laikų dažni karai. 
Prie upės Vorkslos/Ukrai - 
nos stepėse/ buvo pralaimė
tas mūšis su totoriais. Jame 
žuvo visas mūsų anuometi
nis kariuomenės jaunimas. 
Prie Žalgirio mūšis buvo 
laimėtas,bet irgi labai di
dele mūsų neskaitlingos tau
tos kraujo kaina. Dargi vėl 
įvyko pragaištinga su lenkais 
unija,kuriai Įsiteisėjus, mū
sų bajorai sulenkėjo, o mūsų 
kaimas palaipsniui tapo, 
Lenkijos pavyzdžiu, paverg
tas baudžiavinės santvarkos. 
Čia tai ir pasibaigė lietuvių 
tautos milžinų gadynė.

O kaip reikia suprasti nū
dienę Sovietų Sąjungą?' Tai

irgi savotiška mįslė. Pažvel
kime atgal į 1917-19 metus 
/’’Spotlight 47.19/H/84/- ten 
yra paminėta Bernšteino 
knyga, kurioje rašoma, kad 
minėtais metais 25. OOO žy
dų tautybės asmenų iš New 
Yorko ir kitų JAV miestų 
nuvyko Į Rusiją ir jie Įkūrė 
/founded/Sov. Sąjungą.Apie 
tai rašė ir, ” New York 
Times” laikraštis vasario 
ir kovo mėn.,1919m. Kas 
gali suskaičiuoti, kiek dole - 
rių nusekė paskui tuos 25 
tūkstančius emigrantų, nes 
juk revoliucijos be piniginės 
pagalbos ne Įmanoma Įvykdy
ti. Todėl tenka paabejoti to
kiomis paskalomis /lyg ko - 
kiai mįsleiz, kad žydų tauty
bės asmenys neteko įtakos 
Sov. Sąjungoje ir kad jie yra 
dėl tautybės persekiojami.

Kaip reikia suprasti/tai 
irgi didelė mįslė/ rabiną 
Meir Kahan’ą, kuris yra 
dviejų valstybių pilietis ir 
kuris yra išrinktas į Izrae
lio valstybės Knessetą-par
lamentą /"Spotlight”-8/13/ 
84/. Jis sako, kad jei jis tap
tų Izraelio min. pirmininku, 
tai joks arabas nebūtų nužu
dytas dėl tos paprastos prie
žasties- jų nė vieno nebūtų 
likę Izraelio valstybėje./Ar 
ne "hitleriška ideologija” ?Ą g 
Atrodo, jis norėtų išvary
ti visus arabus iš Galilėjos, 
S amari jos, Judėjos, Jeruza- 
lės, Gazos srities, Golano 
aukštumų ir net iš pietinio 
Lebanono, nes tos visos že
mės esančios žydų tėvynė.

Didelė mįslė .kad ir tas 
faktas, kad Izraelis vadina
mas demokratine valstybe , 
gi tuo tarpu nežydų tautos 
asmenys- piliečiai arabai 
neturi lygių teisių. Kodėl vi
sus išguitus iš jų tėvynės 
Palestinos arabus vadina 
vien teroristais? /Būtų taip 
pat mĮslė, kodėl arabai ne
nori oficialiai pripažinti tei
sės egzistuoti Izraelio vals
tybei? Red./.

Mes baigsime pasenti ir 
vis vie n daug ko nesuprasi - 
me, nes pasaulinės politikos 
eiga neatskleidžia užkulisy
je veikiančių jėgų, ir todėl 
ta tarptautinių santykių eiga 
nuo mūsų eilinių piliečių bus 
visuomet paslėpta. <

MŪSŲ MĄSTYTOJAI
20 a. lietuvių protautojai laiko sau politiniu ir kultū

riniu pavyzdžiu ypačiai nedideles šalis - Š veicariją, Š ve- 
diją, Čekiją, Daniją ir kt. Tautinio lietuvių atgimimo pra
dininkas dr. J. Basanavičius per 25 metus gyve - 
na Bulgarijoje ir stebi joje ir kaimyninėje Serbijoje,kaip 
tautos kuria savo valstybes. Danijoje lietuviai mokosi pa
žangaus žemės ūkio. Literatūrai ieškome subtilaus mo - 
dernumo švedų, norvegų,danų ir k. literatūrose, dažnai 
tepažindami jų kūrinius tik iš vokiškų arba rusiškų verti
mų, o tų pat norvegų, suomių, latvių, estų literatūras lai
kydami lyg ir giminingomis dėl tokio pat, kaip ir mūsų 
šviesuomenė, sodietiškos tų tautų šviesuomenės.

/Iš M.Biržiška "Lietuvių Tautos Kelias "/

NEMUNO VARDAS
Iš kur kilęs Nemuno vardas? Ką jis reiškia? Kodėl 

taip pavadinta didžiausia Lietuvos upė? Anot kalbininko 
Būgos, žodis "nemuš” senovėje reiškęs raistą, žodis 
"nemunė"- drėgnumą, šlapumą. Trumpai tariant, Nemu
nas senovės lietuvių kalboje reiškė raistų upę. Toks 
"raistinis" Nemunas senovėje i ypa^ j° aukštupyje, 
ir buvo. /Iš NIDOS Kalendoriaus /

NEPRIKLAUSO LIETUVA
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SIŪLYMAI WASHINGTONUI
BALANDŽIO 13 d. , Washingtone Įvyks demonstracija 

kurios tiklas palaikyti prez.Reagan’ą jo gynybos sistemos 
stiprinime. Taip pat bus siūloūna,kaip išspręsti degan - 
čias pasaulio problemas. Šioje demonstracijoje, kurią 
remia "Schiller Institute, Inc.", siūlys tokią rezoliuciją :

Kadangi - Nepriklausomybės Deklaracija nusako "Ne
ginčijamas Žmogaus Teises", kuritj tarpe yra ir "Gyvy - 
bė,Laisvė ir Laimės Siekimas"; ir

Kadangi - Schiller’io Institutas pasisako už "Negin - 
čijamas Žmogaus Teises" viso pasaulio žmonėms, kurių 
dauguma šiandien net neturi teisės Į pakankamą maistąjir

Kadangi - pagrindinė kentėjimų priežastis neišsivys
čiusių pasaulio valstybių yra Tarptautinio Bankų Fondo ir 
jo šalininkų lupikavimas, ištraukiąs šimtus bilijonų dole - 
rių vertės gėrybių iš tų kraštų po priedanga "mainais už 
skolą"; ir

Kadangi - JAV pačioms gręsia pasekmės tokių banko 
metodų, galutinai nualinusių Afriką- "biudžeto deficitas" 
1986 metams $180 bilijonų sumoje, už kuriuos "mainais . 
už skolą" atsakinga sauja kreditorių toms pačioms bankų 
institucijoms,Įsiskolinusioms UI jam Pasauliui; ir

Kadangi mes,Amerikos gyventojai, žinodami kaip 
prez.Reagan’as siūlė "naują Amerikos revoliuciją" savo 
"State of Union" žodyje, ir norėdami išspręsti pasauliui 
gręsiančias problemas, siūlome priimti, kad:

1. Reikalavimai "debt service"/mainai už skolą/ pa
lūkanos 1986 m. JAV biudžete būtų tuojau pat nubrauktos, 
taip balansuojant biudžetą; ir

2. Priimti Schiller’io Instituto "Deklaraciją Neginči
jamų Žmogaus Teisių ’’; ir

3. Priimti "Indiros Gandhi Memorial" plano siūlomą 
suvažiavimą besivystančių kraštų vadų ir prez.Reagan’o, 
suprojektuoti naują piniginę sistemą,kuri užbaigtų savi - 
žudiškas sąlygas, sudarytas Tarptautinio Monetary Fund".

Sis paskutiniu metu stipriau besireiškiąs judėjimas, 
pasiekęs ir Kanadą,atrodo,atvirai pasisako prieš Sovietų 
imperializmą,remia prez.Reagan’ą už jo sustiprintą gy
nybos akciją. Jų skelbiamuose projektuos yra siūloma 
milžiniški projektai Afrikai ir Azijai^ ir laisvoms Euro
pos valstybėms, nežiūrint tautų didumo. Bus Įdomu ste - 
bėti, kaip toliau šis judėjimas išsivystys ir susipažinti 
konkrečiau su jų siūlymais.

Ką sako Arkady Ševčenko Savo Naujoje Knygoje
/tęsinys/

Suslov’as pirmenybę davė komunistėj doktrinai ir jos 
grynumui praktikoje. Gromyko-lankstesnis,bet nemažiau 
pritariąs Sovietų pranašumui ir jėgai,darbavosi su rea - 
liais pasaulio reikalais, nebūtinai tokio pasaulio,kaip 
marksizmas- lenininzmas įsako,kad turėtų būti.
... ... Lėtai barškindamas savo ilgais,kaulėtais pirštais Į 
rašomąjį stalą, Suslov’as pareiškė, kad aš turėčiau žiūrė
ti Į JT, kaip kad jis- kaip Į aplinką kurią reikia iki maksi 
mumo išnaudoti propaguojant progresyvias idėjas. Sovie
tų uždavinys, atsakomybė visų atsidavusių komunistų, sakė 
jis,turi būti trukdymas naujoms besivystančioms valsty
bėms tapti neokolonializmo ir buržuazinės ideologijos au
komis./Lyg tie patys komunistai nevykdytų žiauriausiu ir 
brutaliausiu būdu savojo kolonializmo ir neprievartautų 
savo ideologija.. .Red./.

Jis pridėjo, kad Gromyko žiūri į JT pirmiausia, kaip 
Į tarptautinę organizaciją,kur kaip taisyklė,reikia laiky
tis atsargumo, Įvedant į debatus ideologijas. "Aš nesutin
ku su tokiu metodu", - tiesiai pasakė Suslov’as.

Tačiau Gromyko pajėgė atsispirti Suslov’ui. Gromyko 
galia augo L. Brežnev’o laikais ir buvo formaliai patvir - 
tinta 1973 m. ,kai jis tapo Politbiuro nariu, vienu iš nedau
gelio, pasiekusio tokios viršūnės neturint Įprasto partijos 
užnugario. Kaip ir Gromyko, Jurij Andropov’as, Valsty - 
bės Saugumo-KGB-Komiteto pirmininkas, tais pat me - 
tais buvo išrinktas pilnu Politbiuro nariu. Jiedu nebuvo 
asmeniški draugai, bet jų santykiai buvo nuoširdūs.

Gromyko, ypač jo žmona Lidija Dimitrijevna, buvo vi
sada įtaringi dėl slaptosios policijos. Mano žmona Lina 
man pasakodavo apie jos įspėjimus. "Laikykis kuo toliau
siai nuo KGB tipų", sakydavo ji. Ji sustabdydavo Liną, jei
gu ši pradėdavo ką nors asmeniško sakytu Parodydama 
Į lubas, ji pašnibždėdavo Linai Į ausį:"Apie tai pakalbėsi
me kur nors kitur".

Andropov'o stilius buvo kitoks, negu kitų prieš jį val
džiusių KGB. Jis ne "įsakydavo", bet "sugesti jonu oda vo", 
vengdamas griežto tono. Tačiau toks jo švelnumas buvo 
apgaulingas. Jis buvo tvirtos valios žmogus, pasitikįs sa
vimi ir nesvyruojantis nutarti. Vienas iš jo pagelbininkų 
palygino jį su minkštų duknų lova, į kurią puolęs, atsi - 
muši,lyg čiužinys būtų plytomis prikimštas.

Gromyko į Andropov’ą žiūrėjo ne vien tik kaip į KGB 
viršininką. Andropov’as panašiai respektavo Gromyką, sa
vo viršininką, kai pats buvo diplomatinėje tarnyboje/am - 
basadorium Vengrijoje 1954-57/. Tai pasireiškė A ndro - 
pov’o reguliariais apsilankymais Į Užsienio Reikalų Mi
nisteriją, kur abu privačiai ilgai kalbėdavosi. Gromyko 
tuo pačiu jam neatsilygindavo; ne taip , kaip kiti Krem - 
liaus grupėje, jis niekada neužeidavo Į KGB vyriausią būs
tinę.

Gromyko santykiai su Konstantin Černenko buvo ribo
ti. Tuomet Černenko buvo Centro Komiteto bendrojo De - 
partamento viršininku,atsakingu už dokumentų pristatymą 
vyriausybei. Gromyko mėgo labiau turėti reikalų tiesio
giniai su'Brežnev’u ir A ndropov’u. Kaip ir kiti Politbiure, 
jis laikė Černenko antros eilės oportunistu.

Šantažo D v'e 1 k t e 1 ė j i m a s
1973 m. pavasarį, maždaug mėnesį prieš man išvyks

tant iš Maskvos naujoms pareigoms, KGB suneramino sa
vo pastangomis paimti mane savo kontrolėn. Aš gavau 
šaukimą prisistatyti generolui Boris Semionovič Ivanov’ui. 
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SUMAŽĖJO GIMIMU SKAIČIUS 

PASAULYJE
Dabartinės komunistinės 

Kinijos vyriausybės pastan
gos sulėtinti savąjį prieaug- 
1Į, pasisekė. Jos statistikos 
Įstaiga skelbia,kad 1984 me
tų gimimų skaičius buvo 19 
gimimų tūkstančiui žmonių. 
1983 m. 1.000 žmonių teko 
23 gimimai.Kadangi kom.Ki
nijoje gyvena vienas penkta
dalis viso pasaulio žmonių, 
tai ir mūsų žemės gimimų 
skaičius bendroje statistliko- 
je sumažėjo nuo29 iki 27 gi
mimų tūkstančiui žmonių.

Dabartinė Kinijos valdžia

to atsiekė, Įsakydama kiek
vienai šeimai turėti tik po 1 
vaiką.

Nežiūrint to, žemės žmo
nių prieauglis, palyginus su 
1983 m., 1984 m. pasiekė 84 
milijonus.

Tyrinėtojai mano, kad apie 
2.000 metus mūsų planeto
je gyvens jau apie 6 bilijonai 
žmonių. /Šiuo metu priskai- 
toma virš 4. 8 bilijono/.Dau
giausia gimimų šiuo metu y- 
ra Afrikoje- 45 tūkstančiui 
žmonių. Taigi, bendras prie
auglis 2.3% per metus. Tuo 
tarpu Š iaurds A merikoje yra 
0.7% prieauglio.

APIE KINIJĄ.
Jau prieš tris su puse tūkstančių metų Kinija buvo 

didžiulė valstybė* Žymiai anksčiau, negu Europoje, Kini
joje buvo pradėtos spausdinti knygos, o muziejai, biblio
tekos ir universitetai ten atsirado tada, kai europiečiaia- 
pie juos nė girdėti negirdėjo. Europa mažau težinojo apie 
kinų gyvenimą . Kinijos valdovai nieko neįsileisdavo į 
savo šalį. Pirkliams buvo leidžiama Įplaukti tik į du spe
cialiai jiems skirtus uostus, kur kinų valdininkai neati - 
traukdavo nuo svetimšalio akių. Todėl atsitvėrusi nuo 
viso pasaulio Kinija ilgai buvo mįslių šalis.

-...Tai rangydamasi ant kalnagūbrių, tai leisdamasi Į 
slėnius , kaip milžiniška gyvatė raitosi Didžioji Kinų 
Siena. Tai vienas grandioziškiausių pasaulio statinių. Ji 
yra keturių aukštų namo dydžio. Kas šimtą metrų kyšo 
grasus dantytas bokštas, ant kurio kadaise dieną ir naktį 
budėjo sargybiniai, o pavojui esant, degė signaliniai lau
žai.

Atrodė, kad joks pavojus negresia Didžiosios sienos 
saugomai stipriai ir turtingai valstybei. Bet jokios šie - 
nos negalėjo sulaikyti gausingų kaip skėriai ir karingų 
mongolų ordų. Čingischano vadovaujamijie 13 amžiuje 
užplūdo Kiniją, viską triuškindami savo kelvie.

/B. Brodskis "Akmeniniai istorijos lapai"/

Jis tuomet buvo Įgaliotas viršininkas KGB pirmojo direk- 
toriato, kuris dirigavo užsienio operacijas.

"Sveikinu su Jūsų nauju paskyrimu", šypsojosi jis . 
"Mes viliamės iš jūsų talkos. Aš neturiu Jums aiškinti, 
kad JT yra mūsų geriausias stebėjimo bokštas Vakaruo
se. Ten mūsų žmonės surenku vertingas informacijas. Ir 
Jūs galit padėti prasimušti ibūtsų karininkams Sekretoria
te ir apsaugoti juos tuo atveju, jeigu ČIA ar FBI bandytų 
prie jų kibti".

Aš neturėjau jokio noro Įsivelti Į Ivanov’o pasiūlymą. 
Nuo pat to laiko, kai Chruščev’as iškėlė Stalino nusikalti
mus ir Lavrentij Beria,KGB viršininko rolę juose,aš su
tapatinau slaptąją policiją su žudynėmis savo krašte ir te
rorizmu užsienyje. Aš išmokau neapkęsti KGB bruožuos" 
nepasitikėjimą savais piliečiais ir jų paniekinimą. "Ma
no pagrindinis uždavinys", - atsargiai atsakiau,-"yra Sek
retoriato uždaviniai. Mano departamentas turi būti sutvar
kytas, jei aš noriu turėti kokią nors Įtaką Waldheim’Ui" . 
Ivanov’o apvalus veidas išsiraivė Į pašiepiančią gri
masą. "Tokiam reikalui beveik neverta dėti pastangų. Va
karai visada dominuos Sekretoriatą,ir mums niekada ne
pavyks perauklėti Waldheim’o".

Jis išėmė du laiškus. "Šitie laiškai bus Jums Įdo
mūs”,- pasakė jis. "Be abejo, mes Į juos rimtai nežiūri
me, bet pagalvojom, kad Jūs turėtumėte apie juos žinoti". 
Vienas laiškas buvo adresuotas Centraliniam Komitetui ir 
aš apkaltintas gyvenimo stilium, kuriame anoniminio 
laiško rašytojo tvirtinimu, aš nepajėgčiau išsilaikyti iš savo 
oficialių pajamų,ir kad aš turiu religinių paveikslų. Ant
ras laiškas - rašytas mašinėle angliškai ir kreipiamasi Į 
mane. Jo tikslas - gudriai papildyti primąjį laišką, liudi
jant, kad rašo amerikietis,bet nepasirašytas. Jame "pri - 
minė" man, kad aš to laiško autoriui pažadėjęs ankstyves
nėje JT Visuotino Susirinkimo sesijoje padėti išemigruo
ti Rusijos žydei "Tamarai". Laiške nurodyta ir kad aš 
jau gavęs už tai $1.000.

Dėka Linos sugebėjimų ir skonio, mūsų butas buvo 
papuoštas ikonomis ir mes pastebimai gerai gyvenome.

Bet jokios Tamaros nėra buvę, jokio $1.000 papirkimo 
ar užmokesčio, jokio pažado bet kam padėti išvykti iš So
vietų Sąjungos. Laiškai buvo parašyti asmens, kuris mane 
pažinojo ir norėjo mane Įklampyti.

Mano pirmoji reakcija- Įsiutęs pyktis. Ivanov’as tuč
tuojau pradėjo mane raminti. "Na, na, čia jokia bėda. Mes 
nebūtume rodę tų laiškų, jeigu Jumis nepilnai pasitikėtu
me. Gal tai FBI bandymai Jus sukompromituoti". Aš pa
purčiau galvą. Jis tęsė:’’Jeigu surasim, kas tuos laiškus 
parašė - nubausime".

Kai aš pakilau išeiti, jis lyg tarp kitko pastebėjo:" Ži
not,Arkadij Nikolajevič, Jūs būsit reikšmingame poste Ne v 
Yorke. Jūs turite parodyti pavyzdį". Jo žodžiuose buvo 
aiškus grasinimas. Mane rūpestingai seks. Tie laiškai 
man buvo parodyti tam,kad matyčiau ant kokio kablio aš 
turėčiau būti užkabintas ir suneramintas.. Bet-neužkabino

Kai su šeima atvykau Į New Yorką 1973 m. balandžio 
mėnesĮ, pamatėme,kad Įtarimai, Įprastiniai SSSR, 
slėgė plačiau Sovietų bendruomenę JT. Faktinai, kiekvie
nas sovietų pilietis- ne tik KGB- buvo potencialus "stu- 
kach" -informatorius. A nekdotas, pasijuokiant iš sovietų, 
"buržuazinis gėrybių naudojimas", nepakankamas uolu
mas darbe, perdaug atviras pasigėrėjimas "dekadentiš
ku" amerikietišku menu, ar - nusikaltimų nusikaltimas- 

X pažymėtos filmos žiūrėjimas- tie visi galimi apkaltini
mai vertė Sovietus būti ypatingai atsargiais. Gyvenant 
uždarame,lyg aukso žuvelių akvariume , gyvenimu, Sovie
tų kolonijoj dienos buvo monotoniškos, nuobodžios, besi
malant savo pačių tarpe. Su keliomis išimtimis, tik KGB 
karininkams buvo leidžiama platesnė dirva jų užsiėml - 
muose.

KGB viršininkas, ar "rezidentas" New Yorke buvo 
žemas, kresnas generolas majoras Boris Aleksandrovič 
Solomatin’as. Jo priedangos titulas- Nuolatinis Įgaliotas 
S SSR Atstovas JT. Ciniškas, mužikiškas ir be to, girtuok
lis, jis Įsikniso Į savo dūmais pritvinkusį butą,kuriu pa
sišaukdavo visus kitus. Jis nedalyvavo operacijose už So
vietų misijos ribų, bet tvarkė agentus, kurie tai atlikinėjo. 
Po savaitgalinio gėrimo misijos poilsio vietovėje Glen 
Cove,Long island, jis dažnai persunkia! pagiriodavo, kad 
galėtų laikytis dienotvarkės. Bet niekas jo neapskundė ; 
KGB savuosius apsaugodavo.

Kad kliudytų savo bute amerikiečių klausymo apara- 
tams/jis buvo Įsitikinęs, kad tokie buvo visur pas jį Įreng
ti, ir labai geros rūšies/, Solomatin’as turėjo 2 televizi
jos aparatus ir stereo sistemą, iš kurių bent vienas veikė 
nuolatos. Jis gyveno prie savo televizijos aparatų.

Solomatin’as mane vis kviesdavo išgėrimams ir 
"draugiškiems pasikalbėjimams". Jis visai atvirai bandė 
mane Įvelti į KGB šnipinėjimą. "Mes nesam tokie biuro
kratai, kaip jūs, Užsienio Reikalų Ministerijoje- amžinai 
sėdintys ant vertingų informacijų, kaip perekšlės vištos , 
kurios niekad neišperi", - kalbėdavo jis patenkintas savi
mi. "Kolaboravimas su mumis paspartins Jūsų karjerą".

Solomatin’o užtikrinimai buvo melagingi. Kai KGB 
perduoda informacijas Į Maskvą, niekuomet ne identifikuo
ja asmenų , kurie tas žinias pristato. Solomatin’as norė
jo tik dar vieno pėstininko. Kai aš pasiskundžiau, kiek ma
žai darbo atlieka mano skyriui priskirti agentai, jis atsa-^ 
kė:"Mūsų darbas yra pirmoje vietoje,Arkadij Nikolajevič. 
Mes bandom Jums padėti, bet žvalgyba yra visų mūsų e- 
sančių New Yorke pirminis uždavinys. JT nieko nereiškia, 
išskyrus kaip mes galime ją išnaudoti, kad sužinotume ko 
mums reikia. Todėl mes čia ir esame".

Pirmieji Pasitraukimo Žingsniai
Kai artėjau prie valdžios viršūnių, pamačiau kokia 

tuštuma ten viešpatavo. Kubos raketų avantiūra, Berlyno 
Siena, propagandinė kampanija nusiginkluoti,vietoje derė
tis dėl ginklų, ekonominė betvarkė savame krašte,.neiš - 
pildyti pažadai, "asmenybės kulto" atgimimas, "atlydys", 
kuris pasirodo, buvo tik falšyvas pavasaris - visa tai pri
vedė prie nusivylimo, prie tikėjimo /idėjomis/ praradimo. 
Aš tapau sluogsniu, kuris bandė kovoti su tuo, kam karštai 
pritarė. Kritikuojant buržuazinį gyvenimo stilių - vienin
telė aistra buvo taip gyventi; pasmerkiant perdidelį pre - 
kių naudojimą- privilegijuotieji virš visa ko labiausiai ver 
tino prekes ir Vakarų patogumus. Privilegijų kevalas,ku
riame mes gyvenome buvo šiltas, malonus- ir luošinan
tis. ( \

Po metų, praleistų elito tarpe, galų gale man pasida
rė to savanaudiškumo ir šiurkštumo gana. Toksai gyveni
mas yra neįtikėtinai bjaurus. Jis net skatino asmeniškas 
išdavystes. Elitui išdavikiškumas yra būtina gyvenimo da
lis. Įtarinėjimai ir intrygos pavirto aukštos rūšies menu. 
Jėigu Machiavelli šiandien gyventų ir būtų Sovietų elito 
tarpe, jis būtų studentas, ne profesorius/kaip kad savo lai
kais/.

Jeigu aš būčiau buvęs vienas ir laisvas apsispręsti'" 
dėl savo gyvenimo, neatsižvelgiant Į nieką,aš būčiau pali
kęs Sovietus prieš eilę metų. Bet turėjau šeimą,apie ku
rią reikėjo pagalvoti: žmoną Liną, kurią vedžiau būdamas 
21 metų, sūnų Gennadi j, dabar 32-jų m. ir dukterį Anną , 
23 metų. Aš taip pat svarsčiau,ar JAV norės mane pri
glausti rizikuojant, kad ir lengvai sumenkinti detantės 
rožinį švytėjimą? Gal man reikėjo pasisakyti apie savo 
intencijas tiesioginiai JAV ambasadoriui Jungtinėse Tau
tose, John Scali. Jis nebuvo Sovietų draugas. Sovietų am
basadorius Jakov Malik’as jo nemėgo ir užnugary vadinda
vo jį "amerikietišku Himmleriu" dėl fizinio panašumo su 
buvusiu Gestapo viršininku. Jis niekada nepavargdavo 
mums pasakoti, l<aip esą gerai, kad Scali neturi laisvų ran
kų, nes "tas velnias labai džiaugtųsi nusukdamas mums 
sprandus".
.... Malik’as savo pavaldinių nekentė. Jis save laikė lyg 
Kremliaus karaliuku Jungtinėse Tautose. Žmonės bijojo 
jo galios ir jis buvo laimingas galėdamas tą baimę pa - 
didinti. Jo pasipūtusi laikysena, niekinimas žemesnio ran
go ar socialinės padėties žmonių buvo tipingas Sovietų 
valdančiai klasei.

Vieną dieną atsitiktinai susitikau JT koridoriuje pa
žįstamą amerikietį. Aš nemaniau, kad jis turi ryšių Wa
shingtone. Tą momentą nusprendžiau,kad per jĮ aš ban - 
dysiu savo galimybes. Už savaitės mes abu dalyvavome 
diplomatų pietuose. Aš jį pasivedžiau Į šalį ir pasakiau : 
"Aš nutariau pasitraukti iš savo vyriausybės ir noriu ži
noti iš anksto, kaip reaguotų Amerika, jei paprašyčiau 
politinės globos?" Jis išsižiojo. "Ką? Ar Jūs rimtai kal- 
bat,Arkadij?"

"Visiškai rimtai". Jis atrodė pritrenktas. Aš pridė
jau "Tokiu reikalu ne juokaučiau".

Jis sutiko pagelbėti. Už savaitės turėjo vykti Į Wa - 
shingtoną.ir tuomet pasiteirautų. Mes sutarėme susitikti 
po jo grįžimo "netyčia" JT bibliotekoje. Meš ten nekalbė
sime, tik pasikeisime žinelėmis raštu.

Sutartą valandą ąš pamačiau savo bičiulį bevartantį 
knygą. Jis Įdėjo Į ją popieriaus gabalėlį, grąžino knygą 
Į lentyną ir išėjo. "Iš Washington© atvyks žmogus spe
cialiai susitikti su Jumis", - buvo parašyta. "Manau, kad 
Jus mielai priims, ir aš tikiuosi, kad pakalbėjęs su juo , 
jausitės užtikrintas".

Po keletos tokių žinių pasikeitimų mes sutarėm, kad 
Manhattan’e, penktadienio vakarą tarp 8-9 vai. aš susi - 
tiksiu tą vyrą iš Washington©. / bus daugiau/
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

JULIUS KAUPAS

Šiemet, kovo 6 d. rašytojas .literatūros kritikas ir 
gydytojas dr. Julius KAUPAS būtų sulaukęs garbingo 65 
metų amžiaus. Jį prisimenant, dedame vieną jo pagarsėju
sių apysakų- "Daktaras Kripštukas Pragare".Jo laki vaiz
duotė, lengvas stilius ir pasakos pasaulis žavėjo ir iki 
dabar tebežavi skaitytoją.

Julius Kaupas

Daktaras Kripštukas Pragare
Vieną šiltą vasaros vakarą daktaras Kripštukas sėdė

jo savo kambaryje ir, atsidaręs langą, skaitė pasakų 
knygą. Buvo jau vėlu. Ant ištuštėjusio šaligatvio tik kar
tas nuo karto nukrisdavo šlamantis lapas nuo užmigusio 
kaštono, o po to vėl tylu, tylu būdavo gatvėje. Daktaras 
Kripštukas skaitė pasakas iki pat vidurnakčio, kol rotu - 
sės bokšto laikrodis ėmė mušti dvyliktą valandą.

Bet vos tik spėjo paskutinis varpo dūžis nuskriesti 
oru, lauke pasigirdo keistas sparnų šlamėjimas, - rodės, 
jog ten skrenda didelis ir neregėtas paukštis. S pranų šla
mesys vis artėjo ir ūžė vis garsiau, tik prie Kripštuko 
namo jis ėmė staiga ir nutilo. Gatvėje blykstelėjo baugi
nanti raudona šviesa, nejaukiai nušvietusi namus, bet po 
akimirjos ji vėl užgeso.

Susidomėjęs ir kiek nusigandęs Kripštukas priėjo 
prie lango. Nieko gatvėje nesimatė, tik sieros kvapas dar 
plaukiojo ore.

- Tikrai keista'. - sumurmėjo jis sau ir vėl grįžo prie 
stalo baigti pasakos apie velnius. Bet nespėjo jis nė kė
dėn atsisėsti, kai kažkas stipriai ėmė stuksenti į jo duris.

- Kas gi galėtų belstis taip vėlai? - neramiai surau
kė kaktą daktaras. - Patį vidur naktį’.

Jis atidarė duris.
Slenkstyje pasirodė keistas tamsiaveidis žmogus , 

apsivilkęs juodais neregėtais rūbais, atlape įsisegęs di
delę raudoną gėlę. Jis pamažu įžengė kambarin ir tarė 
dusliu balsu:

-Ar čia gyvena garsusis daktaras Kripštukas?
- Taip, čia. .. - atsakė sumišęs daktaras. - Aš pats 

esu. . . nors ir nesu toks garsus, kaip jūs kad sakote.
- Nebūkite kuklus’. - šyptelėjo mįslingasis svetys. — 

Kuklumo mes nemėgstame. Jūsų garsas jau net ir mus 
pasiekęs.. . net ir mus.’ — pakėlė jis pirštinėtą ranką.

Čia svetys netikėta nutilo, pažvelgė į Kripštuką savo 
juodom akim ir vėl tęsė:

-Aš esu nuo savo valdovo atvykęs. Jis dabar sunkiai 
serga ir prašė jus nuvykti jo apžiūrėti. Valdovas nenori 
sakyti savo, vardo, dėlto aš pats jus pas jį nulydėsiu.

Kripštukas neramiai pažvelgė į svetį, kuris uostė rau
donąją gėlę, po to dirstelėjo į vaistų spintelę ir tarė:

- Na, gerai. .. aš eisiu. Niekam dar nesu atsisakęs 
padėti’. - ir jis, paėmęs vaistų dėželę, išėjo su svečiu 
pro duris.

Jie žingsniavo aptemusia gatve tarp tyliai šlamančių 
kaštonų, netardami nė žodžio. Praėję ledų krautuvę ir 
vaistinę, jie pasuko siaurom kreivom gatvelėm"link Nemu 
no.

Nepažįstamasis sustojo prie vieno niūraus namo Gar
dino gatvėje ir ėmė raustis kišenėse. Tai buvo aukštas 
raudonų plytų namas su žalvariniais virbais ant langų, ma
tyt, visai negyvenamas. Svetys įkišo sidabrinį raktą į 
juodo medžio duris, ir jos girgždėdamos atsidarė.

Abu įžengė vidun.
Šalta drėgmė dvelkė tame tamsiame kambaryje, kurį 

nušvietė tik kelios žvakės 4š sidabro žvakidžių. Nuo lubų 
karojo nejaukūs voratinkliai, kampuose žėrėjo švento Jo
no vabaliukai.

- Dovanokit, kad čia tokia netvarka pas mus... to
liau bus geriau, - atsiprašė nepažįstamasis ir ėmė leistis 
juodo marmuro laiptais gilyn Į rūsį.

Kripštukas pasekė jį.
Ilgai jie taip leidosi. Kuo žemiau jie lipo, tuo karš

čiau darėsi aplink, ir daktaras vis dažniau šluostėsi pra
kaitą balta nosine.

Pagaliau jie prilipo galą. Svetys ėmė rakinti kausty
tas duris, o Kripštukas tarė:

- Ną, ir prikūrenta čia pas jus.. . kaip pragare’. ..
Nepažįstamasis gi kažkaip keistai nusijuokė ir atida

rė duris.
Jie pateko į didžiulę, bet žemą salę, kur buvo nepa

prastai karšta. Įkaitusiose sienose, išmuštose raudona 
medžiaga, kabojo suodini veidrodžiai ir senoviški pa
veikslai, vaizduoją velnius su ilgom uodegom ir mažais 
ragiukais. Pasieniuose gi stovėjo juodi katilai, po kuriais 
kūrenosi ugnis. Į juos atremtos stovėjo tridantės šakės,to
kios, kurių Kripštukas dar niekad nebuvo matęs.

Kol daktaras apžvelgė salę, jo svetys ėmė mautis 
pirštines. Tuoj pasirodė plaukuotos jo rankos su kumpais 
nagais; paskui jis nusiėmė skrybėlę, Ir pasimatė du ma- 
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ži ragiukai jo kaktoje.
- Palaukite truputį, daktare, - tarė jis Kripštukui, - 

aš pažiūrėsiu, ar valdovas jau gali jus priimti, - ir jis 
nušokavo per salę, mosuodamas ilga savo uodega, pasi - 
rodžiusia iš po skvernol Jis tuoj dingo už sunkios nublu- 
kuios aksomo užuolaidos.

Kripštukui gi net šaltas šiurpas per nugarą nuėjo.
- Juk tai pragaras*. - sušnabždėjo jis sau, pasitrauk

damas drebančiomis kojomis’kelis žingsnius atgal.
Pečiais jis nejučiomis atsirėmė į vieną katilą. jo 

dangtis nusmuko žvangėdamas ant akmeninių grindų. Iš 
katilo pakilo garas, ištiško verdančio vandens lašai, ir 
tuoj susivėlęs vyras iššoko iš katilo ant grindų.

- Pagaliau išsprukau’. - tarė jis sau ir ėmė purtyti 
vandenį nuo garuojančių rūbų. Staiga jis stabtelėjo ir pa
žvelgė Į daktarą Kripštuką.

-Daktare ’ - sušuko jis tada. - Daktare,kaip gi jūs 
patekote į pragarą?

- Juk tai vaistininkas Čičiukas’.- šūktelėjo ir daktaras, 
purtydamas jo ranką. - Tai jūs dabar pragare? Kaip tai 
atsitiko?

- Per tikrą apsirikimą,daktare. Per klaidą’, -ėmė pa
sakoti vaistininkas,linguodamas galva. - Vos tik spėjau 
aš numirti, į mano kambarį pro kaminą sulindo velniai ir 
nusitempė mane pragaran. Tvirtina, kad aš jiems savo sie
lą pardavęs. «

- Nejau iš tiesų? - nusigando daktaras.
- Visiškai netiesa*. - atsakė jam vaistininkas. - Visiš

kai netiesa’. Sielos aš jiems nesu pardavęs, - tą aš tuoj 
jiems pasakiau. Bet velniai netiki. Tuoj atšokavo vienas
rašaluotas velnias, nešdamas rankoj storą apdriskusią 
knygą. Ten surašyti vardai visų, kurie tik yra savo sielą 
pardavę velniams. Na, ir rado ten kažkokią neaiškiai iš
rašytą pavardę: ne tai Čičiukas, ne tai Čičinskas.

Vaistininkas net atsiduso iš tos^daugybės rūpesčių.
- Tikriausiai ten buvo įrašyta Čičinskas, - tarė vais

tininkas. - Bet manai, kad velniai yra mokslus ėję? Ar 
kad rašyti gražiai moka? Nieko nemokai - mostelėjo jis
ranka. M

Po to vėl tęsė toliau:
- Aš žinoma,ginuosi,kiek galėdamas. O velniai ir

sako: "Jeigu taip, tai parašyklaišką šventam Petrui Į dan
gų. O kol gausi atsakymą,tai sėdėsi čia pragare." O ži - 
nai, dabar dangus su pragaru labai retai . te susirašinėja . 
Taip velniai man ir pasakė: ’’Laiškai dabar retokai iŠ pra
garo Į dangų eina. Palauksi vieną kitą šimtą metų, gal ir 
išsiųsime". Taip ir vargstu čia jau ištisus metus,o dar 
bent 99 reikės laukti.

- Ir visą laiką tame katile? - baisėjosi daktaras.
- Bet kur tau*. - nusijuokė vaistininkas. - Kai tik Bel

zebubas nemato, jie tuoj mane kortom lošti išleidžia .Ma
nai, kad pragare yra kokia tvarka? Velniai tik kortom lo
šia ir smalą geria, nė ugnie s po katilais kaip reikiant ne
pakurta. O suka jie belošdami’. Užtat ir lošiam dažniausiai 
"Melagį". Bet velniaibeVeik visuomet išlošia,-nes kas gi 
gali geriau meluoti už velnią? .

- Tai tas mano vadovas irgi tikras velnias? - vėl pa
klausė nusigandęs daktaras.

- Žinoma’. - paaiškino Čičiukas. - Matai, jis yra 
pats baisiausias velnias visame pragare. Todėl jį visuo - 
met ir sunčia žemėn visokiais reikalais, kad tik išlaikytų 
joje blogą pragaro vardą.

Taip jiems besišnekant, prasiskleidė juodoji uždanga, 
ir vėl pasirodė Kripšutko vadovas.

- Mano valdovas Belzebubas nekantriai laukia jūsų’.- 
nusilenkė jis daktarui. - O tu kur išlindai? - piktai šūk - 
telėjo jis, pamatęs vaistininką.' - Marš tuoj atgal į katilą’.

Šis jau ir būtų tuoj atgal šokęs, tik dr.Kripštukas su
griebė jį už rankos.

- Palaukit’,- sušuko jis. - Palaukit’. Čia mano vaisti
ninkas. Jis, matyt, bus pragaro reikaluose gerokai prity
ręs ar galės padėti vaistus virti. Jis man būtinai reikalin
gas.

- Na', gerai’. - susiraukė velnias. - Eikit abu vidun*.
Jie Įžengė Į puošnų kambarį, nušviestą juodų žvakių , 

visą apstatytą sidabrinėmis velnių statulėlėmis. Suskilu
siuose marmuro vazonuose au£o didelės raudonos gėlės, o 
aplinkui vaikštinėjo maži velniukai ir laistė jas smala. Pa
čiame gi kambario viduryje, minkštoje lovoje, gulėjo Bei 
zebubas, užsidėjęs ant galvos surūdijusią karūną ir gar
siai dejavo.

- Gerai, kad atėjai, daktare*. - nudžiugo jis, pamatęs 
Kripštuką. - Gerai, kad atėjai'. Baisi nelaimė man atsiti
ko*. Kai keliavau per pragarą, darydamas inspekcinę ke
lionę ir apžiūrinėdamas, ar katilai nekiauri, velnias Juod- 
uodegis taip nevikriai nuvožė vieną dangtį, jog šis nukrito
tiesiai man ant uodegos. Baisiai suslėgė man uodegą - 
taip, kad ramybės visai negaliu rasti, skauda man ją 
dieną ir naktį. ..

- Hm*. Hm*. - tarė dr. Kripštukas, pažvelgęs pro aki
nius Į jo uodegą. - Iš tiesų, gerokai suplota. Tuoj pama- 
tuosim temperatūrą.

Pamatavęs pažvelgė termometran.
- Turit šimtą laipsnių karščio, - tarė jis. - Kaip vel

niui, tai visai nedaug, kraujo užkrėtimo dar nėra. Pagy
dyti galėsiu, bet su viena sąlyga*. Tiktai su sąlyga...

- Sutinku su viskuo*. - sušuko Belzebubas.
- Turėsi paleisti iš pragaro vaistininką Čičiuką.
- Paleisti iš pragaro Čičiuką? - riktelėjo Belzebubas

taip garsiai, kad net surūdijusi karūna nuo jo galvos nusi- 
rito. - Paleisti iš pragaro? o ar žinai, kad kas sykį čia 
pateko, tai jau niekad nebeišeina? Ar nežinai, kad čia am
žinos bausmės vieta? |

- Bet už kokias nuodėmes jis čia sėdi?
- Už nuodėmes? - nusikvatojo Belzebubas. - Manai, 

kad už nuodėmes į pragarą patenkama? Šventas Petras ir 
nuodėmingus Į dangų įleidžia, jei tik yra kelis gerus dar
bus gyvenime padaręs. Bet Čičiukas mums pardavė savo

sielą, o tai jau visai kitas dalykas...
- Bet aš visai nepardaviau.. . Mano pavardė visai ne

įrašyta knygoje, - Įsiterpė Čičiukas..
- Neįrašyta? - susiraukė Belzebubas. - Pašaukit man 

raštininką.
Tuoj atstryksėjo kuprotas velnias, trepsendamas ka

nopomis į grindis.
- Žiūrėk greičiau, kur čia Įrašyta Čičiuko pavardė*. — 

suriko jam Belzebubas.
Velnias, drebėdamas iš baimės, ėmė vartyti knygą 

rašaluotais pirštais. Tuoj atsivertė Č raidę ir ėmė ieš
koti vaistininko pavardės.

- Valdove, štai čia įrašyta-kažkas neįskaitomo, - su- 
švebeldžiavo jis, - gal tai ir bus Čičiukas. . .

Ir taip trypė jis vietoje, negalėdamas Įskaityti pavar
dės, kol jį net prakaitas išpylė.

- Kas čia per tvarka pas jus pragare*. - pagaliau įpy
ko vaistininkas, ir ėmė mosuoti daktaro termometru. — 
Patys neįskaitote, ką parašėt*. Jokių vaistų jums never
du*. Žinokis su savo suplota uodega. . .

Belzebubas net susiraukė, tai išgirdęs , ir ėmė dai
rytis piktu žvilgsniu aplinkui. Pagaliau tarė, nerasda - 
mas kitos išeities. ;

- Na, gerai, sutinku, galėsi eiti su daktaru - tik 
greičiau gydykit mano uodegą.

Daktaras su vaistininku, baisiausiai nudžiugę, tuoj 
stvėrėsi darbo. Pirmiausiai jie aprišo Belzebubo uo
degą, o po to pareikalavo katilo vaistams virti.

-Atneškit katilą*. - paliepė Belzebubas.
- Tai, kad Valdove, - nedrąsiai numykė vienas vel-

niūkštis, - beveik visi mūsų katilai kiauri...
- Dar ne sutaisyti, jūs, tinginių pančiai*. - užsirūstino 

Belzebubas. - Tuoj atgabenkit bent tą paskutinį, kuriame 
virė Čičiukas.

/bus daugiau/

LIETUVIŲ OPERA
Į balandžio 27 d., 7.30 vai. vak. 

m' I balandžio 28 d., 3.00 vai. popiet

Darrell Rowader, 
Don Carlo

Vytautas Painioms, 
Inkvizitorius

Kazys Oželis, 
Scenos produkcija

opera 4 veiksmŲ

Jonas Vaznelis, 
Pilypas II

Algirdas Brazis, 
Rodrigo

Nerija Linkevičiūte, 
Elizabeta

Bronius Mačiukevičius 
Vienuolis

Alfonsas Gečas 
Chormeisteris

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS
MORTON EAST HIGH SCHOOL A UDITORIUM

2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4
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IS PADANGĖS MIELOS
(ll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

AR PASKAITAI .SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKŲ JOSE RASI IR GROZIQ.IR JUMORO IR IŠMINTIES t

! EfiSHH

Baltijos vandenysNerijoje — smėlio kopos ir

• VILNIUJE surengta Aus
trijos firmos "Be km a n Inst- 
ruments"paroda "Moksliniai

„ prietaisiai - 85".

• Vilniuje išleista B.Dun
dulio knyga "Lietuvos Kovos 
Dėl Baltijos Jūros". 143 psl., 
10.000 egz./.Knygoje atpa
sakojami trys etapai: kovos 
su normanais/vikingais/ 9 - 
11 a., su kryžiuočiais 13-15 a. 
su švedais feodalais 17-18 a .

VE/oRoDZ/m

• NAUJĄ Sigito Gedos eilė
raščių ir poemų knygą"Var
nėnas Po Mėnuliu", 336 psl. , 
14.000 egz. .išleido ir ats
pausdino Vilniuje, tikriausiai 
"Vagos" Knygų Leidykla , 
nors spaudoje nepažymėta.

• VILNIUJE Įkurtas Motinos 
ir Vaiko S veikatos A psaugos 
Institutas. Jo direktorius B. 
Balkevičius sako, kad šio Ins
tituto svarbiausias uždavi - 
nys - papildyti moksliniu ty
rimu ir paremti motinos ir 
vaiko sveikatos apsaugos Į- 
staigas kaimo ambulatorijo - 
se, poliklinikose, moterų kon
sultacijose ir stambiose res
publikos ligoninėse.

GALI BŪTI BLOGIAU

"Tėte", - skundėsi šešiolikmetis, - kiekvieną kartą 
kai aš atsiliepiu telefonu, visi galvoja,kad tai tu atsakai."

- Tu manai , kad čia tau labai kas blogo atsitinka?-Į- 
siterpė jo trylikametis brolis,kurio balsas dar nebuvo 
pasikeitęs. - Kai aš atsiliepiu, galvoja, kad Mama kalba’.

ŽIŪRINT IŠ KITO TAŠKO

PASTATYTA AUTOMATINĖ 
TELEFONU STOTIS KELMĖJE

Nauja automatinė telefonų 
stotis Kelmėje gali aptar
nauti 2500 telefonų abonen
tų.Kelmės gyventojų telefo
nai bus prijungti prie 
"Kvarco" sistemos ir rajo
no gyventojai galės automa - 
tiškai skambinti Vilniaus, 
Kauno ir kitų miestų,beveik 
pusės Lietuvos, telefono nu
meriams.

PREMIJA UZ MOKSLINĮ
DARBĄ

Akademiko Juozo Žiugždos 
vardo premija, skiriama kas 
3 metai, paskirta ir Įteikta 
Vilniaus Valstybinio Pėda - 
goginio Instituto visuotinės 
istorijos katedros vedėjui 
Alfonsui Eidintui už mokslinį 
darbą "Klasių kova Lietuvo
je 1919m.II-je pusėje-192O 
metais" .

arbatą. Šeimininkės pasakė ; 
"Mes neturime nei puodelių, 
nei stiklinių, taigi nei arba
tos, nei kavos nesitikėkite . 
Galime pasiūlyti tik gaivą", 
pasakė aptarnautojos.

Tačiau pastabus ukmergiš
kis laišką baigia taip:

"Dalykas kitas- "Ąžuoliu - 
kas" Ukmergėje garsėja kaip 
užeiga, kurioje galima pasi
sotinti alkoholiu. Čia labiau 
gerbiami tie klientai, kurie . 
geria svaiginamuosius gėri
mus, o ne arbatą".
TOBULINA VANDENS
VALYMĄ^

S kystų gamybos atliekų už
terštą vandenį žada žymiai 
geriau išvalyti Kėdainiuose 
pastatyta filtravimo stotis . 
Stotis pastatyta pagal visuo
tiną gamtos apsaugos pro
gram jį.

ARCHEOLOGAI BIRUTĖS
KALNE

SNAIGYNO EŽERAS

Snaigynas - gražus vidutinio dydžio ežeras prie Vei
sėjų, 2 km. nuo jų. Giliausia vieta siekia 24, 97 m. .viduti
nis gylis- 7,6 m. Dugne dumblas, pakraščiuose -smėlis. 
Ežere auga nendrės. Vanduo skaidrus, žalsvos spalvos. 
Ežeras priklauso Metelių žuvininkystės ūkiui. Daugiausiai 
čia pagaunama lydekų, karšių, kuojų, ešerių, pasitaiko selia 
vų, lynų, šamų.

Apie Snaigyno ežerą ir salą jame, prižėlusią gausybe 
vešlių lazdynų liaudis pasakojaįtokią legendą:
...........Seniai, seniai, kai mediniu arklu žemę arė,ašaro
mis, prakaitu ją laistė, kai u? mažus nusikaltimus ponas 
vargšus rykštėmis plakė, 'gyveno ežero saloje, gražiuose 
rūmuose, kunigaikštis Snaigius? Jis buvo gobšus ir žiau
rus, plėšikaudavo tolimuose kraštuose, pasiekdavo net 
Krymą ir Turkiją. Grįždavo su deimantais, auksu ir ki
tokiu grobiu.

Kartą parsivežė mergelę, kaip aušrą skaisčią, kaip 
stirnelę grakščią. Padarė ją savo žęnona. Uždarė pilies 
bokšte, nieko neįsileido. Po dviejų metų gimė duktė. Jos 
grožis buvo neapsakomas. Pavadino ją Aušrine.

Po kiek laiko Snaigius su kariais vėl išvyko į sveti
mus kraštus. Tuo laiku Snaigiaus pilį užpuolė buvęs žmo
nos sužadėtinis su savo kariauna. Pilį apiplėšė,žmoną iš
sivežė. Tik sena auklė su Aušrine pasislėpė ,ir jų nesu
rado.

po tyrimo ekspedicijos žemėje, marsietis kalba su 
savo sūnumi: "Žemės gyventojai tikrai labai keisti. Vieto
je kojij, jie turi ratus, jų akys žiba lyg prožektoriai, jų 
balsai skamba kaip trimitai, jie valgo skystą gazoliną,mo
ka kasmet už geležinę lentelę,kurią prisikabina ir yra pil
ni parazitų- juos vadina žmonėmis."

NE TAIP SUPRATO
Teisėjas: "Bevogdamas, nepagalvojai nors truputį 

apie savo žmoną ir dukterį?"
Kaltinamasis: "Pagalvojau. Bęt kad krautuvėje buvo 

tik vyriški drabužiai’.*' <

PAKLAUSĖ GYDYTOJO

-Drauguži, tu kasdien vis storėji'.Ar buvai pas dak
tarą?

- Buvau. Jis man leido prie kiekvieno užkandžio iš -. 
gerti nedaugiau kaip 1 stiklą alaus. Dabar aš valgau 1O 
kartų per dieną. Tai gydytojo kaltė.

PAJŪRYJE ŠALTA
Vasario mėnesį buvo ypa

tingai šaltą Klaipėdoje. Už
šalo visos Baltijos jūros Į- 
lankos, pakrantės apsidengė 
ledų lytimis maždaug 30 my
lių pakrantės ruože. laivų 
kelias Į Klaipėdą buvo gero
kai pasunkėjęs. Tokių šalčių 
seniai nebuvę.
AR ISGUDRĖJO , AR 
”IŠSI AUKLĖJO” ?

Ukmergiškis rašo Į "Tie
są", kad teko užsukti į kavi
nę Ukmergėje, pasirinkusią 
gražų vardą "Ąžuoliukas". 
Atvykęs su svečiais,užsa - 
kė pietus. "Dėl visokių oatie- 
kalų susitarėme, išskyrus

Atlikus archeologinius ty
rinėjimo darbus Palangoje, 
Birutės kalne ir aplinkoje, 
patvirtinta, kad žmonės šio
je vietovėje gyveno beveik 
prieš 2.000 metų. Kalnas , 
esąs kopa, iškilusi virš 20 
metrų nuo jūros lygio.

Rasta keramikos liekanų, 
kurios priskiriamos pirmie
siems amžiams po Kristaus 
gimimo. Pietinėje piliakal
nio papėdėje buvo nedidelis 
kaimelis. Tada žmonės gyve
no namuose, kurių sienas 
laikė smėli n įkasti stulpai. 
Rastos ir moliu tinkuotos 
sienų liekanos. Patvirtinama, 
kad 14 ir 15 a. Birutės Kal
nas buvo piliakalnis su alka.

273-7544
523 -9977 FSJlĮJ

489 - 3693 IXHZ 

522-8392
GERI IR GALI GERTI

JEIGU NORI NUSTOTI

London 438—1122 
Windsor 252—3842 
Calgary 287 — 2712
Winnipeg233 - 3508 
Sudbury 674-6217

TAVO REIKALAS
MŪSŲ

ATEIK Į LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

C
8 vai. vakaro

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366-2548 ( namu ); 489-5391 (darbo)
Henrikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637

I AA CENTRINĖSJ I 
q Montreal
1 Ottawa
J Toronto į 
| Hamilton
Į JEIGU

1985. IV. 11

Grįžta Snaigius, vaikšto po tuščius rūmus, žingsnių 
aidas toli sklinda.. .

Sušaukė rūstus Snaigius apylinkės žmones ir tarnus, 
liepė žmonos ieškoti, be jos negrįžti.
........... Bėgo metai, jau penkioliką kartų tirpo sniegas, u- 
pės nešė ledus, o tarnai vis negrįžta. Aušrinė išaugo gra
ži kaip motina. Nusižiūrėjo ji gražų žveją, o ir jo širdį 
patraukė nuostabioji Aušrinė.

Bet tėvas buvo išrinkęs Aušrinei turtingą bajorą.
Sykį į pilies rūmus pasibeldė senelis, nuėjo pas Snai

gių, puolė prieš jį ant kelių ir tarė:
- Išklausyk, valdove,ilgo pasakojimo. Klaidžiojau iš 

miesto į miestą, buvau pas Afrikos kunigaikščius, bet nie
kur tavo žmonos neradau. Vienas valdovas mus sulaikė , 
rūmuose visus keleivius uždarė, niekur neišleido. Kai no
rėjome pabėgti, sučiupo, už storų sienų kalėjimą n uždarė 
Tik aš vienas po daugelio metų pabėgau ir grįžau Į namus, 
pas savo poną.

Sugraudino Snaigių tarno ištikimybė ,- iškėlė sugrį
žimo proga šaunią puotą.

Senelis paliko rūmuose ir labai susidraugavo su Auš
rine. Ši seneliui papasakojo,kad myli žveją,o tėvas nori 
išleist už kito.

Kartą atvažiavo tėvo išrinktas bajoras, atvežė Aušri
nei aukso žiedus. Suprato jauna mergelė,kad tėvas jos ne- 

oagailės, už nemylimo bajoro atiduos. Nutarė ji pabėgti 
pas žveją.

Bėgo ežero ledu, o tėvas su bajoru vijosi.Kai buvo 
visai arti kranto,ledas lūžo, ir visi dingo ežero dugne.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
gražiausiu, ir L______

Rūmuose paliko šeimininkauti senas tarnas.Kai jis nu 
mirė, apleisti rūmai visai sugriuvo.

Vėjuotą dieną ežere galima pamatyti neramų rūstųjį 
Snaigių, besiblaškantį tarp ežero bangų. Tik žilos jo gar
banos draikosi.. .

Kai ežeras ramus, jo skaidraus vandens gelmėse gali
ma pamatyti gražųjį amžinai išblyškusios Aušrinės veidą

Ir jaunasis žvejys atplaukia, meta tinklą, norėdamas 
surasti Aušrinę. . .

Teko girdėti ir kitokių pasakojimų. Seni žmonės kal
ba, kad kažkada t Snaigyno ežere pasirodydavę velniai. 
Prie Paterių kaimo buvusi karčiama.o už jos netoli bala. 
Kipšai prie tos balos pasitikdavę iš karčiamos einančius 
girtuoklius ir juos baugindavę. . .

Dar porina,kad prie Snaigyno ežero salos saulėtą die
ną arba naktį, mėnuliui šviečiant, galima pamatyti tuos , 
kurie yra ežere kada nors nuskendę.. .

Į rytus nuo snaigyno yra Paterių kaimas.1943 m. šia
me kaime gimė poetas Sigitas Geda. Jis taip rašo apie tai 
. .„Aš juk vaikas ežeru - 
Teliūskuojančių - žydrų. '
Kai tėvukas girnas kalė, 
Kai motulė žirnius malė, 
Ten gimiau aš vieną dieną, 
Kai ežiai šienavo pievą. (

Veisėjų apylinkės buvo kažkada jotvingių- vakarinių 
lietuvių genčių - gyvenamas kraštas. Mokslininkų nuomo
ne, jotvingiai gyvenę Užnemunėje šalia prūsų prie Bebro 
upės /didelė dalis dabartinėje Lenkijos teritorijoje/. IQ- 
13 a. rusų metraščiai, lenkų ir vokiečių kronikos trumpai 
tepamini jų vardą, vieną kitą vadą,vietoves. Jotvingius a- 
pie 1280-1283 m. išnaikino Kryžiuočių Ordinas. Puola - 
mieji atkakliai priešinosi, daug jų žuvo, dalis pasidavė atei
viams, o kiti su paskutiniu savo vadu Skurdu 1283 m. persi 
kėlė Į dešinįjį Nemuno krantą. Jų dalis pasiliko savo gyve
namose vietose ir po niokojamų karų su kryžiuočiais ga
lutinai išnyko apie 16-17 a. Iš istorinių šaltinių žinoma, 
kad jotvingių kalba kiek skyrėsi nuo lietuvių, prūsų ir lat-. 
vių. Dar ir dabar yra išlikę jotvingiškų vietovardžių:Kirs- 
na, Seira,Azagis, Leipalingis ir kt. Dėjl kryžiuočių ant - 
puolių žmonės išnyko ir daugiau kaip šimtą metų tose apy
linkėse sodybų vietoje augo miškai,didėjo jų plotai. Tik po 
Žalgirio mūšio į šias vietas ėmė grįžti pabėgėlių ainiai, 
lietuviai. /B.Kondratas. "Veisėjų Ežerais"/

5 psl.
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Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
9 % už 90 dienų term, indėl.
9) 4 % už 6 mėn. term, indėlius 

10 % už 1 metų term, indėlius 
10 % uf 2 metų term, indėl.
10) 4 % už 3 metų term, indėlius 
1C % už pensijų planą
9’4% už namų plana^ 
8 % už specialia taup. s—tą 
7)4 % už taupymo s—tas

IMA:
už asm. paskolas nuo 12 % 
už nekilnojamo turto paskol.

(mortaages) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metu................   113%%
2 metu....... .  12)4%
3 metų........... .....13 %
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų.. 11 %

6 % už čekių s—tas (dep.) (variable rate)

Asmenines paskolas duodame iki $50,001) ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju a, draustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieni ai s ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v, po pietų; ketvirtadieni oi s ir penktadien.— 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: 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 -VIRS 25 MILIJONŲ DOLERIŲ

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 g 90 dienų term, indelius.. 9 %
Antradieniais 10-3 = 180-185 d. term, i nd......... 9)4

Trečiadieniais uždaryta E Ferm. ind. 1 metų............ 10
Ketvirtadieniais 10-8 j Term. ind. 2 metu ............W '%
Penktadieniais 10-8 | Term. ind. 3 metų.......... 1014 %
Šeštadieniais 9-1 E Pensijų s-tą................... 10
Sekmadieniais 9-12:30 f Spec. ta°P- s-f0«............. 8 ''°.

= Taupomąja s-ta............. 7)4 0
DUODA PASKOLAS: = Depozdų-Čekių s-tq... 6 %

Asmenines nuo............. 12 %
MortgiČius nuo .. 11%-13)4%

ANAP1JLYJE skyrius veikia sekmad. 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $5Q,000 ir mortg.čius ik: 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame noriq gyvybes paga’ 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. P ar— 
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler s cheques). Neimome mokesčio užjšrasytus čekius 
bei ^mokomas Įvairios sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

„NL" ELEKTRONINĖS MAŠINĖLĖS
VAJUS

MALONŪS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SKAITYTOJAI 
IR RĖMĖJAI . -

Praeityje ne vieną kartą buvo kreiptasi Į Jus šio laik
raščio reikalais, ir visuomet buvo rastas bendrų laikraš
čio reikalų supratimas bei parama.

Todėl ir šą kartą vėl drįstame kreiptis į jus "NL" 
opiu reikalu, išlaikant tolimesnę laikraščio egzistenciją.

Bet kokiam darbui atlikti yra reikalinga turėti prie
monės- Įrankiai. Jau ne kartą esate pastebėję "NL” laik
raščio puslapiuose esančių raidžių Įvairius nelygumus, bei 
jų netinkamumą. Turimos laikraščio tekstui specialios 
rinkimo mašinėlės per 15-20 metų baigia susidėvėti. Jos 
dažnai genda, o jų laikini pataisymai kas metai kainuoja 
vis didesnes sumas.

Žvelgdami Į laikraščio ateitį, "Nepriklausomos Lie
tuvos ” Valdyba, tikėdama ankstyvesniais "NL" skaityto
jų pritarimais bei parama, nutarė Įsigyti reikiamą page - 
r Intą, specialią laikraščių tekstams rašyti elektroninę ma
šinėlę, kuri kainuoja apie 3. 500 dolerių.

TUO REIKALU "NL" VAIDYBA SKELBIA RAŠO
MOSIOS MAŠINĖLĖS ĮSIGIJIMO VA
JŲ ir kreipiasi Į v i s u s "NL" skaitytojus bei visas 
lietuviškas institucijas, pagal galimybę prisidėti pinigine 
auka ir paremti rašomosios mašinėlės Įsigijimą. Visi au
kotojai bus skelbiami, spaudoje.

Tikėdami jūsų nuoširdumu, mieli skaitytojai, "NL" 
Valdyba iš anksto yra-dėkinga visiems, kurie prisidės prie 
lietuviško spausdinto žodžio gyvastingumo išeivijoje.

6psl.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I

' ATEIK [ LIETUVIŲ A.Ą. [Alcoholic s Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENJ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skersai gatvės nuo pensininku rūmiį, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

tororrto
• Sol. Vaclovas VERIKAITIS 
jo 6O-metų amžiaus sukak - 
ties proga bus pagerbtas 
koncertu Prisikėlimo Para
pijos salėje BALANDŽIO 28 
dieną,4 vai. p. p.

• PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
paskyrė ”NL”paramai $1OO. 
Nuoširdžiai dėkojame. ”NL”

• TORONTO "GINTARO” 
A NSA MBLIS švenčia savo 
30 m. sukaktuves GEGUŽĖS 
25 d. , Metro Toronto Con
vention Centre /255 Front St 
W. , Toronto/KONCERTU,ku
rio pradžia 6 vai. v.

POKYLIS, vyks Toronto 
LIETUVIŲ NAMUOSE,tą pa
čią dieną, 9 vai. vakaro.

e Š oi. Vytautas PAULIONIS 
ruošiasi savo Inkvizitoriaus 
rolei Lietuvių Operos Chica- 
goje DON CARLO , muz. Ver
di, pastatymui. Bus du spek
takliai: balandžio 27 ir 28 d.
d.
VALIO TORONTO 

FILATELISTAI
Dailius spalvuotus vokus 

išleido Toronto lietuviai fi
latelistai. Minint poeto vysk. 
Antano BARANAUSKO 150 . 
m. gimimo sukaktį,vokuose 
atspausdintas sukaktuvinis 
Įrašas, A. Baranausko at
vaizdas ir Lietuvos Vyties 
ženklas.

Daugiatemis Simpoziumas
Stepas V A R A N K A 

/tęsinys/

Kur gi. yra toji paruoštų 
jaunų veikėjų skaitlinga ma
sė?

Laima Beržinytė, pakelia
vusi po Įvairių kraštų lietu
viškas kolonijas pastebėjo, 
kad jaunimas nuo 16-30 me
tų labai mažai domisi lietu
vybės išlaikymu. Nemaža 
dalis lietuviškai visiškai ne
kalba. ..

Didesnės . Kolonijos turi 
Jaunimo Sąjungas, Įvairius 
ansamblius ir kitokias jauni
mo organizacijas. Tas Į jau
nimą veikia kaipo paskatini
mas būti lietuviu ir dalyvau
ti jų veikloje.

Toronto jaunimo veikla, 
Įskaitant ir KLS Sąjungas, 
palyginus su kitų kraštų jau
nimu, yra gana stipri.Yra 
nemažai ir neigiamų reiški
nių.
. . .Dar nėra per vėlu prak
tiškai panagrinėti išeivijos 
ateitį. Gyvenant didesnėje 
lietuvių kolonijoje daug

• TORONTO PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS KREDITO KO
OPERATYVAS savo metinia
me susirinkime išrinko Val
dybą bei komisijas:J. Palys-Į 
Valdybą,A . Nausėda Į pasko
lų komisiją, J.Freimanasį 
revizijos komisiją.

Susirinkimui pirmininką - 
vo dr. S. Čepas. Pernai Ko
operatyvas išdalino 48-nioms 
lietuviškoms organizaci
joms $24.000. '

Nutarta skirti $1OOOPRE- 
MIJĄ Kanados lietuviui-vei , 
kurie bus pasižymėję lietu
viškoje veikloje metų laiko
tarpyje. Tą premiją galės 
gauti kultūrininkas,veikėjas 
ar organizacija. Premija- 
kasmetinė.

problemų atpuola.Yra dides
nis skaičius žmonių, vis at - 
siranda vadovų, veikėjų, tai - 
kos ir lėšų. Laima pabrėžia 
sakydama: "Tapsime maža 
lietuvių kolonija, gal daug 
greičiau, negu manome- o 
tapsime maža kolonija ne dėl 
žmonių stokos,bet dėl lietu
viško idealizmo stokos”. 
Jaunimo yra daug, o kur jis?"

Čia yra patiektos tik ke - 
lios jos pranešimo mintys.

Dainora Juozapavi
čiūtė savo pranešime 
nagrinėjo - vertino išeivijos 
lietuvišką veiklą. Jos nuomo
ne lietuvių veiklos reikšmė 
yra dvejopa. Pirma- išlaiky
ti lietuvišką dvasią,antra-

į

• IS BROLIJOS 1985-87 m. 
Vadijos kadencijoje išrinkti 
bei pasKirti torontiškiai: 
vs. pavaduotojas ps.A . SEN
KUS , katalikų dvasios vado
vas s. kun. A. SIMANAVI
ČIUS, evangelikų dvasios 
vadovas s. kun. A. ŽILINS
KĄ S,Kanados rajono vadei - 
va ps.dr.A .DAĮLYDĖ.

liūs, pamaldas, stovyklas'ir 
prisideda prie ruošiamų pa
rengimų. Dainora tarpe kitų 
siūlymų, siūlo Įsteigti klu
bus-* ’’activity clubs”. Tokia 
veikimo forma yra labai po
puliari kanadiečių’’Yuppies” 
tarpe, kaip slidinėjimo,golfo, 
buriavimo,fizinio lavinimo
si . Šių dienų jaunimui rei
kalingos naujos idėjos, nau- Vytautas Kulny s. Pavar- 
jos priemonės. Veikimo bū- gę klausytojai, pasibaigus 
dai vietoje nestovi. Š ių laikų svarstybų vakarui, vaišinosi 
gyvenimas savaime verčia kava ir dalinosi pranešimų 
ieškoti naujų moderniškų Įspūdžiais.
priemonių, jaunimą ne su P. S. Noriu pabrėžti,kad 
’’grandine traukti" prie lie čia straipsnyje yra laisvai 
tuvybės ir lietuviškos veik- paminėtos tik kai 
los.Gal būt vyresnioji karta pranešėjų mintys, 
to nesupranta. Greičiausiai ______

inooūnnnnnnnDūODDOoonūnooDOūnūooūnoūūonoooūoooūnoaooDDnc
KAZLŲ RŪDA

Iš kur kilo Kazlų Rūdos pavadinimas? Nuo seno 
Kazlų Rūdos miškuose buvo randama geležies rūdos, ku
rią perdirbdavo mažos Į monėlės. Taip atsirado Višakio 
Rūda, Senoji Rūda, Karčrūdė. Geležies rūdos degėjų kai 
mas istorijos šaltiniuose minimas pirmą kartą 1744 me - 
tais. Pagarsėję durpynai.Iškasenos naudojamos kurui .

Pirmasis šio vietovardžio žodis galėjęs kilti nuo miš
kininko Kazlos, kuris atvyko iš Mozūrijos ir Įsteigė de - 
gutinę. Pilviškių inventoriuje minima Kazlos degutinė , 
kurią laiko našlė Kazlienė. O gal vietovardis kilęs nuo 
"kazlų" - taip vadino aplinkiniai gyventojai geležies rū
dos degėjus? Geležies kasykla Kazlų Rūdoje išsilaikė iki 
1883 metų.

Kazlų Rūdoje randasi svarbi geležinkelio stotis. Ge
ležinkelis Kaunas-Kybartai nutiestas apie 1862 metus, o 
1925 Kazlų Rūda sujungta plačiuoju geležinkeliu pro Mari
jampolę su Šeštokais-A lytumi. 1939 m. Kazlų Rūda pra
dėta jungti plačiuoju gležinkeliu pro Šakius ir Jurbarką 
su Taurage.

Kazlų Rūda yra susijusi ir Su 1863 m. sukilimu.Mūsų 
sukilėlių daliniai vadovaujami Kaminskio, buvo susikovę 
su rusais. Sukilėlių kapeliai yra prie Smalinpečio kaimo, 
miške.

1985 m. GEGUŽĖS mėn. 24-25- 26 dod, 

RUOŠIAMAS

KULTŪRINĖS VEIKLOS 
SEMINARAS

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESELIŲ NAMUOSE

57 Sylvan Avenue, Toronto,Ont.
TIKSLAI:

nagrinėti lietuvių kultūros vertybes, 
pramatyti būdus kaip jų siekti ir 
nustatyti gaires lietuviškos kultūros vystymui.

KULTŪROS KOMISIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI 
IR REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO IKI GEGUŽĖS 12 D.

KREIPTIS:

Rasa KURIENĖ - 40 Ferman Dr. Guelph, Ont. NIH 7E1

TEL: (519)-837-0780
Judita ČUPUNSKAITĖ -62 Bumside Rd. Toronto, Ont.

M6G2M8 TEL (416)-533-7425

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI , BŪTŲ LABAI GERAI, JEIGU 
IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS ATSIŲSTUMĖTE "NL” PRE
NUMERATĄ UŽ SIUOS METUS. KITAIP PASTAS REIKALAUS 
IŠ MŪSŲ PABRANGINTOS SIUNTOS. DĖKOJAME! -NL-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

garsinti Lietuvos vardą tarp 
svetimtaučių.

Lietuviška dvasia ir lietu
vybės išlaikymas iki šiol, 
per 40 metų dar sugebėjo iš- 
sflaiKyti. Jis vyko per šei
mas, Įvairias organizacijas, 
mokyklas, parapijas. Mes, 
lietuviai,esame pajėgūs lie
tuvybės tęstinumui išlaiky
ti, gaila tik, kad toje srityje 
per mažai dedame pastangų. 
S varbiausia, kad ją sugebė - 
tume perduoti vaikams ir 
jaunimui.

Kad lietuviškas jaunimas 
nelinksta prie tėvų veiklos 
yra Įvairiausių priežasčių, 
dažniausiai išgalvotų. Kad 
jaunimą patrauktų prie lie
tuviškų organizacijų ir jų 
veiklos, reikia ieškoti ir 
naujų kelių bei metodų...

Tiesa, toje srityje jau yra 
veikiama. Mišrių šeimų vai
kai lanko lietuviškus darže-

ji užmiršo savo praleistą ne 
vieną audringą jaunystę, ku
rią metai apramino.

Dainora savo pranešime 
pridėjo naudingų pasiūlymų, 
kaip jaunimą pritraukti prie 
lietuviškos bendruomenės ir 
veiklos.

S varsty bų vadovu buvo 
prof. dr. R. Vaštokas, ku
ris sumaniai tas pareigas 
atliko.

Po pranešimų svarstybų 
dalyviai turėjo progos pa
teikti pranešėjams klausi - 
mus. Jų buvo Įvairiausių. 
Vienas iš jų: "Ar patartina 
lankytis Lietuvoje,ypač jau
nimui? ”A tsakymas: susi pra
tusioms tautiečiams, ypač 
jaunimui dėl lietuvių kalbos, 
patartina.

Svarstybų temos buvo 
svarbios ir Įdomios. Apgai
lėtina tik, kad tiek svarbių 
temų buvo Įjungta Į vieną 
trumpą popietę. Dalyvių tar
pe buvo nemažai ir vyresnio 
amžiaus dalyvių, kuriems a- 
pie 4 valandas išsėdėti kė
dėje, nėra malonumas,pasi
daro jau kančia.

Bendrai, -tokios svarsty - 
bos ir panašūs renginiai yra 
labai naudingi ypač jeigu da
lyvauja jaunimas. Reikėtų, 
kad tame KLJ Kultūros Ko
misijos vienete dalyvautų 
daugiau jaunimo su naujom 
idėjom.

Baigiant svarstybas, ren
gėjų vardu padėkos žodį tarė

kurios

Gintaras Kaltenis

ANYKŠČIU KRAŠTAS

Šventi miškai, šyentoji žemė 
Š ventosios upės pakraščiais.
Palink ties ja ir delnais seniki 
Jos tyrą vandenĮ purslais.

Šventa tyla rasotą rytą, 
Kai rūkas tirpsta žolėje. 
Įbrisk Į ją ir tu pajusi 
Tą šviesų kuždesį joje.

Tėvų namai, Anykščių žemė 
Praminti protėvių takai1. 
Ir mes visi čionai užaugę, 
Ir pasilikim jos vaikai.

Šventi miškai,šventoji žemė 
Šventoji upė ir tyla’. 
Čia juk visur manoji žemė 
Šventoii žemė Lietuva.

C CM KT D insurance & M H Ke W ll Kb It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B IK8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v. v.’, iatfadianiais 9 v.r. — 12 v,p.p.
Narys of "Sattar Businass" Baro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B D.

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P (AS

bei kur posoulyj* skambinti:

Tai. 533-3531
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Hamilton
• Skautų kaziuko mugė 
praėjo labai linksmoje pava- 
sarišKoje nuotaikoje kovo 1O 
d. .Jaunimo Centro salėje.

Atsilankė daug svečių, ku
rie pirko riestainius, saldai
nius, medauninkus, pyragus , 
bandė laimes loterijoje.

Skautų tėvai ir » rėmėjai 
suaukojo gėrybes ir talki - 
ninkavo Mugės suruošime.

• ’’ŠIRVINTOS” ir "NEMU - 
NO" tuntų skautai iškilmin - 
gal paminėjo Vasario 16-tąją.
• "NL" bendradarbis Z. PU- 
LIANAUSKAS savo 22 šėrus- 
akcijas padovanojo "NL". 
Nuoširdžiai dėkojame."NL"

"NL"

J.P. BALTUONIAI ir SEIMĄ 
A. A. MANKAI 
A. M. JONELIAI 
P. V. RUDZINSKAI

montreal

MERGAIČIŲ CHORAS * PAVASARIS

KVIEČIA Į

PENKMETI
KONCERTĄ
gegužės 4, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro

Aušros Vartų parapijos salėje
MENINĘ PROGRAMA^ ATLIKS ~ 

RAMUNĖLĖS* AIDAS* PAVASARIS*

• PUIKIOS VAIŠĖS 
e GERAS ORKESTRAS
• LOTERIJA

ĮĖJIMAS suaugusiems $10.00
j aunimui $ 5.00

Mielam

VACLOVUI PUŽAUSKUI 

mirus, 

žmoną MARYTĘ, ir visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

RENGĖJAI

’NL” ELEKTONINĖS MAŠINĖLĖS VAJUIAUKOJO:

$ 200,- KLB Montrealio Apylinkės Valdyba;
po$ 1OO,- Jul. Jurėnas; Montrealio Žvej.ir Medž.Klubas 
NIDA, Aušros Vartų Parapija Montrealyje;
po $ 50,- LKMD-ja Montrealio Sk.; XRįK. Strikaitis, St 
Naginionis; P.Verykis;
po $25,- Alb. Paškevičius,A . S .Kenstavičius, L. Berno
tienė, P. Kaziukonis, S . Jankauskas; $ 22,- p. Žemaitaitis; 
po $ 20,- St. Stravinskas, V. Biliūnienė, Alb. Jonelis, V. 
Pie čaiti s, St. Pocauska s;

$15, - Ag. Paškevičienė; $12,-Ag. Žitkienė;
po 1O,- P.Bendikas.

Nuoširdžiausiai dėkoiame!

s£

LOS ANGELES
• Kovo 25 d. Los Angeles 
mieste kovo 25 d. mirė bu
vęs montrealietis Vaclovas 
PUŽAUSKAS. Čia gyvenda
mas buvo įsigijęs didelj būrį 
draugų, kuriuos kartu su 
žmona Marija beveik kas 
metai aplankydavo.

Gustavo Adrian Daratėnas 23 m. 
amžiaus, baigęs San Salvadoro 
U —to tei sų fakultetą,yra pa
kviestas dėstyti tame fakultete. L.K. Mindaugo ir ’’Neringos” Jurą Šaulių Kuopų susirinkimų 

atidarymas š.m. kovo mėn. 3 d. Aušros Vartą P arapi jos salėje: 
atidaro LK Mindaugo ŠauliąKuopos p —kas Augustinas MYLE. 
Kairėje “Neringos” Jūrų S aul i ų K—po s ^yėl i av a ir vėliavininkas 
Algis URBANAVIČIUS,"LK. Mindaugo Š.K-pos vėliavininkas 
Ignas PETRAUSKAS su veljava i r ' Tr’V i I rii'aū s”'S. Rinkti hė s 
vėliavininkas Viktoras SUSINSKAS su vėliava.

Susirinkimo mėty ŠAUDYMO TROFĖJŲ ĮTEIKIMAS. įteikia :* 
L.K. Mindaugo S.K —pos g. s. Ignas PETRAUSKAS. Iš kairės: 
I— mą vieta leimėįęs A. MYLĖ, II—a — J. ŠlAUČIULIS , 
l'll —čig - B. KASPERAVIČIUS ir IV-tq - P. GABRYS.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
PRIĖMĖ VIKARAc

Kun. Izidorius SADAUS
KAS, atvyKęs iš Suvalkų a- 
pylinKės, Kilęs iš ūkininkų 
šeimos. Jis pats,ir para
pijos Klebonas Kun. St. Š ilei- mas pasveikino naująjį vika- 
ka/dabar pensijos metų/ pa
reiškė, kad norėtų dirbti čia, 
o klebonas- turėti padėjėją .

Parapijos Komitetas ir 
parapijiečių susirinkimas 
tiems pageidavimams prita
rė ir naujasis Kunigas lieka 
Montrealyje.

Parapijiečių susirinki-

rą gausiais plojimais, su - 
ruoštais pietumis, pagamin
tais E.Kurylienės ir padėjė
jų. Jam buvo sugiedota ir 
"Ilgiausių Metų". Visi jam 
linki viso geriausio!

ir užsiėmimų įvairumu Mu- damos šiaudinukais, elegan-1 
gė priartino pavasarį jo iš - tiško laiškams popieriaus , 
trdškusiems montrealiečiam. sukomponavo gražius atviru- 

Linksma buvo matyti ir ne- kus, suvitražino stiklinaites.
mažą būrį pačių jauniausių , Paukštyčių darbeliams vado- 
būsimų skautukų ir skautukių vavo Daiva Piečaitytė, skau- 
Malonu,kad skautės ir toliau 
neapleido savo tautodailės

LINKSMA KAZIUKO MUGĖ 
MONTREALYJE

Šiemet Kaziuko Mugę 
Montrealio skautai-tės su - 
rengė kovo 31 d. ,AV Para
pijos salėje. Su jų judrumu, darbų ir išaudė gražių juos- 
svečių dosnumu, eksponatų telių, pagamino pasinaudo -

tėms-Karolina Ottaitė ir Ži
vilė Jurkutė, patyr. skautėms 
Krista Ottaitė ir Valytė Va
liulytė. Vyr. skautės dirbo 
grupėmis. Skautininkes pa
ruošė Ina Kličienė, vyr. s. 
Audra Žurkevičiūtė,Ilona 
Maziliauskienė, Jūratė Tan
ner ir vyrsk. Silvija Piečai- 
tienė.

Los Angeles Kaziuko Mugėje. Skautės su vadovėmis s. L. JaraŠiūniene 
ir dr.. D. Giedraitiene

ft 
fe;

VALU K LA
SPECIALYBES:

7661 A CENTRALE, LaSalle

1’85. IVJI

BATU TAISYMAS 
DRABUŽIU" PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
užuolaidų valymas 
SAUGOJIMAS (STORAGE) 
ZOM$AS

495-906 AVENUE, LaSalle
J. F. Wilson & Sons Ine.

5784 Verdun Av

Chateauguy,!

Dn» •. nK•. i

M
hb

Tony’s Photo Studio

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

GUY 
RICHARD 
ROOFER—COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamam i s kainomis.
Stogo* dengimui ar taisymui skambinkite : 3o4-1470

VIRŠ UJE-vaizdingasis "NL" 
"šefas’’-St.RIMEIKIS su pa
dėjėja O. AUGUNIENE rū
pinasi karšta vakariene 
Spaudos Baliaus svečiams. 
Ir šiemet maloniai sutiko 
pašeimininkauti.

Broliai skautai parodė 
šiek tiek medžio darbelių,© 
labiausiai koncentravosi į 
žaidimus. Jų vadovai - Jo
nas Valiulis, Paulius Mu
rauskas. Su vilkiukais dir
bo Linas Staškevičius, pa

rdėjo Danius Piečaitis, Skau
tai Vyčiai dirbo atskirai.

Didžiosios loterijos lai
mikiai buvo suaukoti skautų 
rėmėjų-gobelenai, tautinė 
lėlė, pintinėlės su gėrybė
mis ir kt.

Salė buvo pilna valgan - 
čių, žaidžiančių, perkančių, 
kalbančių, besijuokiančių, 
loterijoje laimę bandančių 
ir bendrai smagių, kad to
kia tradicinė pavasarinė 
Mugė įvyko. Esame tikri, kad 
kad ir jos rengėjai turės 
gražių prisiminimų. O ma- 
žieji-nepamatysim, kaip įsi
jungs į skautų eiles. b.

FUNERAL HOME

123 Maple Blvd.
Verdun, Que«,

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956
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montreal
savaitraščiui paremti

RĖNGIAMAS

SPAUDOS BALIUS
IR 45 METU JUBILIEJUS

PROGRAMOJE: muz. A. STANKEVIČIUS,

“GINTARO” DAINININKĖS 

M. RUFO,ir TRYS DAINININKAI , akomp» muz.

Siurprizas: HAVAJIETIŠKI ŠOKIAI

š. m. balandžio 20 d 
šeštadienį, 7 v.v. 
Aušros Vartų 
parapijos salėje

• Karšta vakarienė ■ Loterija• Visokių rūšių gėrimai

Šokiams gros J. RIMEIKIO “TRIMITAS”

Valso, Tango ir Disko šokių premijavimas
ĮĖJIMAS : $ 10.00
Jaunimui ir Pensininkams : $ 6.00

VISI MALONIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI ! RENGĖJAI

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8 Telefonas : 766-5827

MOKA UŽ :
CERTIFIKATUS min. $ 1,000,00

1 metų ...........    10 %
TERMINUOTUS INDELIUS

I metų.............. .......... .
180-364 d........ ...............
120-179 d. ......................
30-119 d........................

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
uz $ 20,000 ar daugi au 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios .......... ....... .
su draudimu....... . ..........
kasdieninės ........... .

ČEKiy'SĄSKAITOS ............

DUODA 
PASKOLAS:

9%% 
,9!4%
9 % 
8^2%

6% 
6'/2 
6Y2 
5

% 
% 
% 
%

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10.000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antrod. Tree. .......   9:00 - 3:00
Ketvirtadieniai s ...... ...12:00 - 8:00 4:00 —8:00
Penktadieniais ............ 10:00 —6:00 2:00-6:00
Sekmadieniais nuo SPALIO 15 iki GEGUZEo 15 d. abiejose 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 - 12:30 v.ai.

MIRUSIEJI: • PETRAUSKAS Ignas su-
oGAČIONIENĖ Ona, 80 m. tvarkė "NL" Redakcijos už- 
amžiaus, mirė Montreal raktą, pats padarydamas pa - 
Chest ligoninėje.Gyveno sa- kaitalą sulūžusiai daliai . 
vo ūkyje prie Frilighsburg , Nuoširdus AČIŪ už taip 
Que. Palaidota per Aušros reikalingą talką. /"NL"
Vartų bažnyčią.

Užuojauta artimiesiems

PARENGIMAI
• BALANDŽIO .13 d. , 4 vai, 
p. p. LITO narių metinis su
sirinkimas A V Parapijos 
salėje.
• BALANDŽIO 14 d. ,12 vai . 
KLB Montrealio A pylinkės 
VISUOTINAS SUSIRINKI
MAS .
• BALANDŽIO 20 d., 7 v. v, 
"NL" SPAUDOS BALIUS
• BALANDŽIO 21 d. ,12 vai. 
RA MOVĖNŲ VIS UOTINA S 
SUSIRINKIMAS Šaulių Būs
tinėje, A V Parapijos salėje
• GEGUŽĖS 4 d. , 7;3O v. v. , 
"PAVASARIO" PENKMKTI- 
NIS KONCERTAS A V Para
pijos salėje.

Pildau pajamų mokesčių 
formas, Fed. ir Prov.
INCOME TAX RETURNS

Laima Skučaitė-Rutkauskienė
Tel: 697-3846

• Buvusiam montrealiečiui 
a. a.VACLOVUI PUŽAUSKUI 
mirus Los Angeles mieste , 
Jo atminimui Tautos Fondui 
aukojo po $50,- G. ir A . 
Dasiai, E. ir J. Valiuliai; 
$40,-E. ir J.Dalmotai;$ 25,- 
Jz. Valiulis; $20,-R. ir S . 
Pocauskai; $1O,- P. Piečai- 
tis.

Visiems aukotojams A ČIU. 
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

o SIURPRIZAS - "NL"S pan
dos Baliuje dainuos "Ginta - 
ro" Ansamblio dainininkės: 
Daiva Jaugelytė, Monika Rų- 
ffo, Ginta Jurkutė,Karolina 
Ottaitė, Živilė Jurkutė,Edita 
Vazalinskaitė.

Dabar- siurprizas- su jo
mis dainuos ir trys jaunuo
liai- Gytis Niedvaras, Al
fredas Pališaitis ir Danius 
Piečaitis.

Visi, nežiūrint daug darbo 
mokslo studijose, rūpestin
gai repetuoja su muzike 
Milda Ruffo.

- Kitas netikėtumas:turė- 
sime svečių iš Multicultural 
Club of S t. Hubert- šokėjas , 
kurios susidomėjo"NL" ren
giamu Spaudos Vakaru. Jos 
pašoks havajų-polinezijiečių 
šokių. Jų kooruinatore yra 
Mme Aurora Čalma,chore
ografė Maria Corazon S.Ru
iz . A pačioje, nuotraukoje - 
viena iš šokėjų.
• Montrealio PLANETARIU
MAS jau ruošiasi sezono a- 
tidarymui BIRŽELIO 23 d.

• ĮDOMIAI ir jaukiai praėjo 
Lietuvių Akademinio Sambū
rio Montrealyje surengtas 
"žemaitiškas pobūvis". Pla- 
čiau-kitame "NL" numery - 
je.
EGZOTIŠKAS ŠOKIS

Dr. J.MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS
14 10 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 8B(i--8235
N amu : 761 — 4 675e 

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

Dantų gydytojas — chirurgas
8606 Centralo, coin corner 45e ave.

suite 209. 364-4658

Tel: 364-4658

M. CUSSCN R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v.
Šeštadieniais : nuo 9 vai r iki 9:30 vai. vak.

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r iki 9:30 vaL vak
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

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

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

Residence: 366—6245

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q, H3B 2G2 

Tel: (514) 871-1430

8 p»l.

• A V kleb. kun. Jonas KUBI - 
LIŪS šiuo metu susirgęs ir 
į Montreal! dar negrįžo. Jis 
atsiuntė visiems "NL" dar
buotojams gražų kelionių at
viruką ir šiltus sveikini - 
mus. Linkime jam gerai pa
ilsėti ir greitai sugrįžti.
e "PAVASARIO" MERGAIČIŲ. 
Choras, vadovaujant muz . 
Madeleine ROCH,kviečia vi -
sus montrealiečius, ypatingai 
jaunimą iš arčiau ir toliau , 
atsilankyti į Penkmečio mi- 
nėjimą-Koncertą GEGUŽĖS
4 d., 7:30 vai. v. ,A V Para - 
pijos salėje. Koncerte, be 
"Pavasario", dalyvaus ir 
"Ramunėlės” iš Ottawos, "Ai
das" iš Hamiltono ir sol. Gi
na Čapkauskienė. Girdėsime 
naujų dainų repertuarą.

TONY I PORTRAITS
_ .. o-r nl PASSEPORT* COMMERCIAL P M I W g mARIAGE* WEDDINGS 

STUDlOr 2540 rue SHERBROOKE, E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas : 721-9496

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

e Didelis pasirinkimas gatavu, P altų, 
e Vasaros laiku saugojimas (storage) 
e Taisau ir remodeliuoju
e Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A <saa
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 488-90*®

MEMBĘR D.N. BALTRUKONISIMMEUBLES - CLASSIC INC.
Nekilnojamo Turto visapusi i?kas patarnavimas5 PIRKIMAS - PARDAVIMAS

' 445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P-Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 ; Residence: 737-0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE
REALTIES

5159 De Maisoneuve West,
Montreal , P.Q. H4A 1Ž3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

Tel. Bus.: 722-3545
Res256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

. GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ •

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A RŪBEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1 L7

MONTREAL ENTERPRISES Ref d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TIL. 727 - 3 120 Namų 376 - 378 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A 9 e n t 9j_a__v « _i_ k_t_ą__n^ų_o _1_9_45_q,_ (
—............................     —„I......... I

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1985-04-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1985-04-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1985-04-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1985-04-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1985-04-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1985-04-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1985-04-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1985-04-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

