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SAVAITINIAI
GERA MATEMATIKA

Iš Ženevos pranešama,kad 
Izraelis sutiko išleisti 1. 500 
suimtųjįj palestiniečių už 3 
izraelitus, palestiniečių lai
komus karo belaisvius.

Palestiniečių tarpe randa
si ir keletas nuteistų tero
ristų, ir dėl to daugelis iz
raelitų labai nepatenkinti.

Trys gražinami izraeli
tai belaisviai buvo pagauti 
per 1982 m.Izraelio vykdytą 
invaziją Lebanone. Pasikei
timui tarpininkavo Tarptau
tinis Raudonasis Kryžius. 
GORBAČIOVAS TROKŠTA 
“SUTIRPDYTI LEDA“

JAV Komercijos Sekreto
riui Malcolm Baldrigfe M. 
Gorbačiov’as pareiškė /koks 
siurprizas’./, kad Washingto- 
nas yra kaltas dėl nesutari - 
m o tarp didžiųjų galybių ir

ĮVYKIAI
MERAS DRAPEAU PARŪPINS

EGZOTIKOS
Vos tik grįžęs iš kelionės 

poKiniją ir laimėjęs Kinijos 
vyriausybės sutikimą su- 
kiniečių civilizacijos paro
dą 1986 m. , meras Drapeau, 
dar vis neužbaigęs savo at
skaitomybės raporto dėl 
Stadiono, jau suplanavo ir 
kitą parodą. 1987 m.Graikų 
ir Bulgarų Civilizacija Man 
& His World Pasaulio Civi
lizacijos Pav iii j o ne, Įrengta
me buvusiame Prancūzijos 
Pavilijone.

Š ioje srityje Drapeau ne
apvylė- jis išgavo toms pa - 
r odoms pažadus, kurių nie
kas nesitikėjo iš komunisti
nių kraštų. Aišku* kad jam 
geriau sekasi civilizacijos , 
negu sporto reikaluose. . .

ŽMOGAUS TEISIU KONFERENCIJA OTTAWOJE
| J. V. Danys
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U K R AIN i E’ČI AID E M O N ST R U 0 J ST'I AWOJE PRIE PARLAMENTO RŪMtį 1985,7.4., prasidedant Žmogaus Tėisiį apsaugos

konferenci įai. kur tarp 35 valstybių dalyvauja ir Sovietu Sąjunga Prie demons tracijos prisidėjo estai ir lietuviai.
Abi nuotr. J.V. Danio

ragino atlydyti šaltus santy
kius, -pranešė Sovietų tele
vizija. Pagrindinėse vakari
nėse žiniose Maskvoje buvo 
cituojami Gorbačiov’o žo - 
džiai:”Atėjo laikas atlydyti 
galimus Sovietų - Ameri - 
kos santykius ir užšaldyti 
ginkluotės lenktynes bei at
šiaurumo stiprėjimą”.

M.Baldrige lankosi Mas - 
voje prekybinių derybų rei
kalais. Jis susitiko su Gor - 
bačiov’u ir jiedu kalbėjosi 
daugiau kaip 2 valandas.

Sovietų televizijoje buvo 
sakoma, kad M.Baldrige į- 
teikęs Gorbačiov’ui prez.R.

VERŽIA DIRŽUS
Kanados min. p-kas Brian 

Mulroney praėjusį savaitgalį 
užsiminė, kad naujasis biu
džetas, patiektas ministerio 
Wilson’o būsiąs griežtas, nes 
deficitas kliudąs kurti naujus 
darbus 1.3 milijonams Ka
nados bedarbių.

M. Wilson*as numato, kad 
1984-85 m. biudžeto defici - 
tas sieksiąs $35,5 bilijonus. 
Stengsis,kad nežiūrint griež
tumo, biudžetas būtų ir tei - 
singas. Spėliojama, kad nu- 
muš $ 5 bil. biudžeto deficito.

Reagan’o laišką, kuriame y- 
ra raginama praĮ>lėsti pre
kybą. Gorbačiov’as pareiš
kė, kad nepatenkinamas pre
kybinis lygis yra todėl, kad 
Washington’as laikosi dis
kriminuojančios ir Į Sovie
tų vidaus reikalus besiki- 
šančios politikos .

AUKSO MEDALIS 
KANADIEČIUI

Iš Prancūzijos pranešama, 
kad aukščiausią žymenį-auk- 
so medalį paskyrė Kanados 
mokslininkui George Archi - 
bald iš Nova Scotia už jo 
darbus su gervėmis.

Kodėl vyksta ši konferencija?
1975 m. trisdešimts penkios valstybės, jų tarpe Kana

da ir JAV , pasirašė dokumentą, vadinamą Helsinkio Aktu 
ar Helsinkio Susitarimais. Jis buvo pasirašytas Helsin - 
kyje, Suomijos sostinėje, po trejų metų derybų. •>

Sovietų Sąjunga norėjo šiuo aktu gauti oficialų pokari
nių sienų pripažinimą. Europos valstybės buvo suintere
suotos prekyba, ekonominiu bendradarbiavimu ir politi - 
nės įtampos sumažinimu. Taigi, buvo kalbama, kad įvy
ko "detante" - atoslūgis. Bet Europos valsybės, nežiūrint 
kad susitarimas lietė išimtinai Europos valstybes, būti - 
nai r°ikalavo, kad tarp pasirašančiųjų būtų ir JAV ir Ka - 
nada.

Kanada ir Amerika būtinai reikalavo, kad šalia kari - 
nių, politinių, prekybinių, kultūros reikalų, būtų įtraukta 
ir žmogaus teisių užtikrinimas.

Susitarimai nėra tarptautinė sutartis, bet tik deklara
cija, todėl nė vieną kraštą teisiškai neįpareigoja. Lieka 
moraliniai įsipareigojimai, Kairiuos labai skirtingai su
pranta Vakarų valstybės ir Sovietų Sąjunga.

Lietuviai, latviai ir eStai protestavo prieš Helsinkio 
akto pasirašymą, nes jis lifte valstybių sienas, ir Balti
jos valstybės jau n°buvo įtrinktos į dalyvių sąrašą.
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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. N1H 7E1

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

M6G 2M8 TEL: (416)-533-7425

HQlsinkio Akto peržiūra
Akt0 įrašyta, kad kas 2-3 metai pasirašiusios vals

tybės susirinks patikrinti, kaip vykdomi susitarimai.
Pirma peržiūros konferencija buvo 1977-78 m. Bei - 

grade, Jugoslavijoje; antroįji - 1980-1983 Madride, Ispa - 
nijoje. Taip pat buvo mažesnių konferencijų, atskirais 
specialiais klausimais. Maidride, Kanadai pasiūlius, nu - 
tarta 1985 m. Ottawoje sušaukti konferenciją svarstyti tik 
žmogaus teisių respektavimo vykdymą, kuris Helsinkio 
Akte apibūdintas . PRINCIPE VII. Iš viso yra dešimts 
Helsinkio Akto principų, kurie apima įvairias sritis.

Konferencijos eiga Ottawoje
Numatyta, kad konferencija tęsis nuo gegužės 7 d. 

iki birželio 18 d. Pasitarimai sudaryti konferencijos dar
botvarke vyko nuo balandžio 23 dienos iki gegužės 6 d . 
Bet numatytas atidarymas gegužės 7 d. 10:30 v. ryto ne
galėjo įvykti, nes susitarimo dėl darbotvarkės dar nebuvo 
pasiekta.

Vakarų valstybės nori, kad plenumo posėdžiai būtų 
atviri, ir juos galėtų sekti spaudos atstovai. Sovietų Są - 
junga su savo bloku tam griežtai priešinosi. Pagaliau su - 
tarta, kad viena paskutinė sesija birželio 17 d. bus vieša 
(sesija trunka 3 valandas). Daug ginčų buvo ir grynai dėl 
techniškų dalykų. Atrodo,|kad Sovietai norėjo, kad kuo 
mažiau laiko būtų skirta plenumo posėdžiams, atseit, kuo 
mažiau laiko būtų delegacijų pasisakymams.

Pagaliau po visos nakties ir pusdienio derybų, oficia

liai konferenciją atidarė Kanados užsienių reikalų minis- 
teris Joe Clark 12 minučių kalba gegužės 7 d. 5 vai. 
p. p. Galutinai dėl darbotvarkės susitarta tik gegužės 8 d. 
vakare. Tada visos valstybės pradėjo savo įžangines kal
bas.

Konferencijos posėdžiai yra visiškai uždari. Bet dele
gacijų atstovai , padarę pareiškimus, gali jų tekstus iš
dalinti spaudai. Po įžanginiai pareiškimų tai apadarė 14 
valstybių: Suomija, Norvegija, Prancūzija, Vakarų Vokie
tija, Danija, JAV, Olandija, Šveicarija, Anglija, Belgija, 
Lichtenstein, Sovietų Sąjunga, Italija (Europos Ekonomi - 
nės Santalkos vardu) ir Kanada.

Atskiri delegatai pagal savo nuožiūrą ir delegacijos 
nustatytas gaires gali pareikšti savo komentarus apie po
sėdžio eigą ir ten vykusias diskusijas spaudos atstovams. 
Kai kurie tai ir daro. JAV delegacija Šiuo atveju yra la - 
bai prieinama, ko negalima pasakyti apie Kanados delega
ciją. Iš pastarosios kol kas labai mažai gauta informaci
jų kas vyksta posėdžiuose.

Žinių surinkimas tokiais aplinkiniais keliais priklauso 
nuo profesonalinių žurnalistų sugebėjimo ir jų turimų kon
taktų. Atstovaujantiems didžiuosius laikraščius, arba 
spaudos žinių agentūras, priėjimas prie delegatų yra leng
vesnis. '
Demonstracijos

Visą pirmąją savaitę vyko demonstracijos, daugiau - 
šia jų buvo prie Sovietų ambasados ir parlamento. Taip p 
pat vyksta Konfederacijos aikštelėje priešais konferencijos 
rūmus. Vengrų labai gausi demonstracija ir gerai organi
zuota iš Parlamento aikštės dar buvo nuvykus prie Če
koslovakijos ir Rumunijos ambasadų, kurių kraštuose yra 
didelės vengrų mažumos ir jas ten stengiamasi nutautinti.

Pirmoji gausi ir gerai organizuota demonstracija buvo 
šeštadienį, gegužės 4 d- suorganizuota ukrainiečių, dau
gumoj0 iš Montrealio, prie Parlamento rūmų ir Sovietų 
ambasados į kur demonstruojantieji nuvyko pėsti su vėlia
vomis ir gausiais plakatais. Prisidėjo mažas skaičius ir 
lietuvių bei estų. Žydų organizacijos demonstravo pora 
atv°jų. Baltiečių demonsrtacijos mažu mastu (didelę 
daugumą jose sudarė Ottawos latviai), vyko gegužės 6 ir 
7 dienomis, konferencijos aikštelėje prieš konferencijos 
rūmus. Trečiadienį pagrindinė demonstracija įvyko 
prie sovietų ambasados į kurią atvyko autobusu 50 žmonių 
iš Toronto, vadovaujant S. Jokūbaičiui ; joje buvo 
gausu šaulių. Kartu su Ottawos latviais (jų buvo daugiau
sia) , ir mažesnis skaičius Ottawos lietuvių ir estų , bend- 
ras skaičius buvo apie 200._ 
DĖMESIO -Praeitame ”NL” numeryje ,gegužės mėn. 16 d. 

laidoje eilės numeris buvo klaidingai pažymėtas 
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyąuti au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne—' 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo žiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS

VYTIS Nr6
TERLECKAS kaltu neprisipažino ir parengtinio tardy

mo metu parodė 11 1977.11. 07 pareiškimą dėl karines tar
nybos parašęs pats, niekam nedavęs; 2) Laišką dėl Pet - 
kaus atspausdinimo VYTYJE Nr. 2, 1979.11. ir 3) rašė 
laišką TIESAI dėl Gajausko Sveikatos ir Apsaugos minis
trui dėl Paškauskienės ; 4) 1979 m. vasarą 45 pabaltiečių 
dokumento neplatino, tik sutiko pasirašyti ir davė sese - 
riai LEONORAI; 5) pats parašė protestą dėl Ragaišio ;
6) pats parašė 1979. 09 laišką lEP CK dėl VYTAUTO
paminklo ; 1979. 11 laišką dėl Terlecko atspausdino 7 egz.-
7) pairs paruošė 1979 m. Helsinkio grupės dokumentus 13, 

15, 16, 17, 14-to neruošė, kuriuos atspausdino VYTYJE , 
nr. 1. J. Sasanauskas neprisipažino varęs antitarybinę 
agitaciją ir propagandą.

Apklausiami teisiamieji, pirmiausia TERLECKAS . 
Jis parodė: 1) 1975m. rašyto laiško Andropovui jis nedavė 
Sasnauskai. 2) 1979. V. laiško Sveikatos apsaugos minist
rui ir Jurbarko centrinės ligoninės vedėjui dėl Paškaus - 
kienės nerašė, Sasnauskas taip pat. Jį atvežė Bastys iš 
Jurbarko, o rašė pati Paškauskienė. 3) Apie Molotovo - 
Ribentrope paktą dokumento 1979. VII. negamino, neplatino 
nežinojo , susipažino su juo tik per tardymą. 4) 19 79. IX . 
nepadėjo Sasnauskui rašyti laiško CK, tik rinko iŠ enci
klopedijos duomenis. 5) Buvo Ragaišio teisme, užsiraši- 
nėjo. Sasnauskui nedavė. 6) 1978. IX. laiško dėl Petkaus 
nepasirašė. Maskvos Helsinkio grupės dokumentą nr. 69 
pasirašė. Lietuvos Helsinkio grupės » dokumentą nr. 14 ne- 
sirašė. Laiškų TIESOS redaktoriui davė kun. Garuckas. 
7) Su Klimašausku susipažino atsitiktinai Kaune. Apie Lie
tuvos Helsinkio grupės dokumentą nr. 15 (dėl Klimašausko 
laikymo psichiatrinėje ligoninėje ) nieko nežino. 8) VY - 
TIES netekę matyti. Atvirą laišką Kalninšui, buvusį pa - 
talpintą VYT YJE prisipžįsta platinęs visur. Tačiau jokių 
straipsnių leidiniui VYTIS nedavinėjo. 1979. VII. su Sas - 
nausku nedalyvavo VYTIES leidime. 9) Dėl LAISVĖS 
ŠAUKLIO ir kt. medžiagos, rastos 1977. VIII, kratos me
tu meko nežino, tai ne jo. Kratos protokolai taisinėti. Vi
są medžiagą rado ne bute, o žemėje užkastą ar sandėliu
kuose. Vieną egz. LAISVĖS ŠAUKLIO jam yra rodęs K. 
Jokubynas, kuris tvarkydavęs ir jo (Terlecko) sandėliuką. 
Apie sode rastą mašinėlę ir straipsnius jis nieko nežinąs. 
10) Dalyvavo spaudos konferencijoje Ragaišienės bute, jį 
pakvietė Čerepanovas, kurį vienas pažįstamas apibūdino 
kaip provokatorių. Ten gėrė arbatą ir po truputį kalbėjo
si. Straipsnis "Spaudos konferencija Vilniuje" jam nebu
vo žinomas. Jo minčių neatitinka. Duodamas parodymus 
Terleckas sakė esąs išvargintas sunkių sąlygų ir prašė 
dažnesnių pertraukų.

JULIUS SASNAUSKAS parodė: Pirmiausia noriu pa
reikšti, jog tvirtinimas , kad Antanas Terleckas nuo 1975 
m. jį įtraukė į antitarybinę veiklą yra nepagrįstas. 1) Pa
reiškimas dėi karinės tarnybos (prašymas palikti tar - 
naut: Lietuvoje) inkriminuojamas neteisingai. Jis parašy
tas po grasinimų karinę tarnybą paversti lyg bausme. 
Prašo pakviesti liudininkais tris asmenis, taip pat pasi
rašiusius šį pareiškimą (Bogušį, Tučkų, Masiulionį). 2) 
Pareiškimą dėl Petkaus gavo iš nepažįstamos moters baž
nyčioje, padėjo surinkti parašus ir atspausdinti 1979. VII. 
patalpino jį į savo leidinį VYTIS nr. 2, skirtą Petkui. Lai 
ko šį pareiškimą ne šmeižikišku, bet juridiškai argumen
tuotu. Apie pabaltiečių komitetą žino tik tiek, kad toks 
buvo. 3) 1978. II laišką CK dėl mirusių pagerbimo ra
šė iš tautinių pozicijų ir kategoriškai, nes buvo paveiktas 
grubių milicijos veiksmų. Nelaiko laiško nusikaitimu. 4) 
1979 I. drauge su Sakalu ir Sidziku parašė atvirą laišką 
CK dėl rusų kalbos mokėjimo klausimo surašant gyvento - 
jus. Tarybinėje spaudoje buvo pskelbti duomenys, kurie 
pateikia aukštą procentą lietuvių , gerai mokančių rusų 
kalbą, tuo tarpu kalbininkai spaudoje teigia, kad mokančių 
rusų kalbą procentas daug žemesnis. Tokie surašymo 
tendencijos iškėlimo jis nelaiko nusikaltimu. Šį atvirą laiš 
ką patalpinęs savo leidžiamojoje VYTYJE nr. 1. 5) Atvirą 
laišką "Tiesos" redakcijai dėl Gajausko gavo iš kun. Ga - 
jausko, kuris nurodė, kam jį pasiųsti. Laišką perrašė ir 
pasiuntė neredagavęs, tik pavadinęs "atviru laišku". Ne
spėjo jo parodyto Terleckui. Padaugino 5-6 egz. Laiko 
humanišku ginti nuteistąjį. Ne su visomis laiško mintimis 
sutinka, bet nenorėjo jo perdirbinėti.

Gynėjas APERAITIS: "Už visą darbą ar gaudavote at
lyginimą?"

' SASNAUSKAS : "Ne".

APERz\ITIS: "čia fanatizmas".
SASNAUSKAS: "Ne". "■

6) Laiško Sveikatos apsaugos ministrui KLEIZAI dėl Paš- 
kauskienės nerašė, kaip buvo sakęs anksčiau, sutinka su 
Terlecko parodymais. Laišką atspausdino Šakalys jo (Sa
snausko ) bute ten buvusia mašinėle. Tame laiške nemato 
nieko antitarybinio. 7) Pareiškimą dėl emigravimo at
spausdino pačios Paškauskienės prašymu, jai davė 1 ar 2 
egz. , kitus ji žadėjo atsiimti vėliau. Daugiau niekam ne
davė. 8) 1979 m. vasarą daugelyje vietų matė tekstą apie 
Molotovo -Ribentropo paktą. Kažkas pasiūlė persirašyti , 
parsinešė jį .namo. Sesuo Leonora rado ir pad pasirašė. 
Jis irgi pasirašė. Vėliau padauginto lietuvišką vertimą , 
bet neplatino. Jo nuomone, dokumentas nėra antitarybinio 
pobūdžio . 9) Stebėdamas teisme Ragaišio procesą, susi - 
darė nuomonę, kad kaltinimai nepagrįsti. Stebėtojams 
kilo mintis parašyti protestą. Pats jį parašė ir išdalino. 
Davė Ragaišio motinai. Terlecko užrašus pats paėmė, bet 
nesinaudojo. Dėl skubotumo gal ir yra nemotyvuotų tei
ginių.

Gynėjas Aperaitis: "Peršasi išvada, kad Jūs prisi- 
skaitėlis. Matyt, skaitėte grožinę literatūrą ir ne viską 
supratote, o politinės ar neskaitėte? "
10) Rašyti laiško dėl Vytauto paminklo Terleckas nepadė
jo, tik davė istorinių duomenų. Jurbarke pats lankėsi,ma
tė paminklą.

Gynėjas Aperaitis: "Paminklas Jurbarke - smulkmena 
Vytautas buržuaziniais laikais buvo labai gerbiamas. O ar 
žinote, kaip tuo metu Lietuva atrodė ?"

SASNAUSKAS: "Ne".
Aperaitis: "O dabar?" 
SASNAUSKAS: "Gerai".
Aperaitis: "Tai ko daugiau žmogui reikia? Turi paval

gyti, gali pasilinksminti. Kam neprašytam apaštalauti ?
11) Protestą dėl Terlecko arešto rašė pats, kadangi žinojo 
jį turint daugiau priešų, nei draugų. Sutinka, kad jame 
yra antitarybinių minčių.Paktą proteste paminėjo, nes sie
ja Terlecko veiklą suipaktu. Kad Terleckas sukūrė 
šį dokumentą, nežino 12)|Eietuvos Helsinkio grupės do
kumentus nr. 13-17 pagamino pats visus , išskyrus 14. 
Dokumentas nr 13 - apie Gajauską ir kun Laurinavičiaus 
priėmimą į grupę. Kun Garuckas siūlęs jam stoti į grupę 
siūlė padėti jam ruošti dokumentus. Jis dar svarstė. Apie 
dokumentą nr. 14 nežino. Pats paruošė nr 15 (dėl Kli
mašausko ), medžiagos gavo iš Terlecko ir Cidziko. Jo 
niekam nedavė. Dokumentą nr. 16 (dėl draugų tarnaujančių 
armijoje, persekiojimo) pats ruošė, rėmėsi jų laiškais 
ir pasakojimais- 13) Vieni! 
neneigia - VYTIS. Buvo ski 
pats norėjo pamėginti žurn 
lygos Tautinė Taryba jam girdėta, ją steigė ne Statkevi - 
čius. Literatūros jam duod' iro K Kokubynas 
nes domino

Gynėjas Aperaitis: "Ar ieatrodo, kad iš didelio rašto 
išeisi iš krašto ?" Y . . , 

telis kaitinimo epizodas, kurio 
iitęs pogrindinės spaudos ir 
įlįsto darbo. Lietuvos laisvės

, ją laikė ,

”, "y l * - ~į ’ f t ■ * 'v

Spaudos konferenciją pas Rag'aišierię organizavo Gere
repanovas.

Gynėjas Aperaitis: "Ar Jūs mėgstate meną?" 
SASNAUSKAS: "Taip".
Aperaitis: "Ar Jūs mėgstate gamtą'?"
SASNAUSKAS: "Taip"
Aperaitis: "O jeigu arkly! eitų pro šalį, ar Jūs spir- 

tumėte jam ar ne ?’’ ®
Čia advokatą - gynėją nutraukė teisėjas, paprašė jį 

sėstis ir duoti teisiamajam tik konkrečius klausimus. . .

KARO ŽAIZDOS TURI PRADĖTI

ti, užmirštant sunkią praeitį 
ir visai Europai susijungiant 
prieš gręsiantį pavojų žmo
gui ir žmoniškumui. Buvęs

UŽGYTI
Prez. R. Reagan’as, lanky-1 valstybės prezidento autori- 

damas buvusĮ vokiečių kbn-tįtetasyra nepaprastai didelis 
centracijos lagerĮ ir taip pat|šiais laikais visiems kas no- 
karių kapus Vokietijoje pa-irt tai suprasti, o kas to ne - 
reiškė, kad galų gale H-jo supranta-tikrai daug ko lai - 
Pasaulinio Karo padarytos įmeti negali.
žaizdos turi pradėti užgyti .'r Sovietų Rusija Įprastiniu 
Daug kam šitie šventi, tei- būdu mėgina prezidento ke- 
singi žodžiai nepatiko. Ypač lionę Vokietijon išnaudoti 
nepatiko Sovietų Rusijai, savo žemiem tikslam, bet tas 
kuri nori, kad Amerika nie
kados nesusitaikytų su Va - 
karų Vokietija.

Prez. Reagan’o pasakyti 
žodžiai labai nepatiko nė 
kraštutinių pažiūrų žydams , 
kurių filosofija nesutinka su tina nuo tų gulagų apsisaugo- 
atlaidumo bei žaizdų užgiji- 
mo idėja, nes tuomet OSIir 
Kanadoje Deschenes Komisi
jos veikla lyg ir nustotų mo
ralinio pagrindo. Ką gero ga- Izraelio premjeras Begin ir- 
li duoti persekiojimas pase - gi išreiškė savo nepasitenki
nusių žmonių,kadaise teroru 
priverstų vykdyti vokiečių 
karo meto Įsakymus, kai tuo 
tarpu visame sovietų pasau
lyje tebevyksta didžiausi nu
sikaltimai prieš pavergtų 
tautų žmones? Nieko gero 
negali duoti. Gali tik sukelti 
apgyjančių žaizdų pūliavimą, 
bei neapykantą nuskriaustų
jų žmonių širdyse.

Kaip ten bebūtų, bet prezi
dentas savo žodĮ jau pasakė. 
Negalima manyti,kad tų žo
džių neįvertinimas neturės 
jokios reikšmės. Pagyvensi
me- pamatysime’Amerikos

jai sunkiai einasi. Žymūs . 
Vokietijos politikai tokie , 
kaip Joseph Straus, pareiškė, 
kad Holokaustas pasibai
gė Vokietijoje,bet dar tęsia
si Rusijos gulaguose, kad bū-

Sąjunga Žmogaus Teisiy 
Nuotr. J.V. Danio .

PLB pirmininko pavaduotojas dr. Tomas REMEIKIS dalyvauja baltiečiy 
demonstracijoje 1985.V.7 Ottawoje pries Sov. 
apsaugos konferencijai prasidedant.

kaip dykaduoniauti ir ger
ti degtinę? Na, ir geria visi 
masiškai’. Viename mieste
lyje rasta, kad girtų buvo 85 
procentai visų gyventojų’. 
O juk šitaip negeria žmonės 
iš laimės. ..

Pavergtųjų kraštų sens
tanti pramonė nebegauna pa
kankamai alyvos,dujų, nes ir 
tų pradeda pritrūkti visoje 
Rusijoje,kuri eksportuoja vi
ską, kad įsigytų užsienio va
liutos javams ir net paminė
tiems pasenusiems kompiu
teriams pirkti, nes be šių 
dalykų jokia pažanga niekur 
nėra įmanoma.Didelių kom
piuterių sovietų valdžia bijo, 
nes į kompiuterius reikia 
Įdėti tikras - ne melagingas 
žinias, kad gautų patikimus 
atsakymus. O kaip sovietai 
apsieis be žinių-davinių fal
sifikavimo? Kaip beapsigau- 
dinės?

Tik pavergtieji kraštai 
kiek geriau neša ant savo 
pečių visą Rusiją. Todėl sa
vaime aišku, kodėl sovietai 
sakosi negalį gyventi be tų 
kraštų. Taigi, ten niekad ne
gali užgyti H-jo Pasauli
nio Karo padaryta vergi- 

Maskvos kagėbistų milži
niškoji armija laikys pa
vergtus žmones"patenkintais 
ir laimingais’’.O laikas bū - 
tų, kad sovietai suprastų ii 
pradėtų gydyti jų pačių pra
dėto karo žaizdas .Argi ne 
sovietai kolaboruodami su 
naciais-MOLOTOVO ir RI - 
BENTROPO PAKTU-pradP - 
jo tl-ąjĮ Pasaulinį Karą, su
teikdami progą hitlerinei 
Vokietijai užpulti Lenkiją?

minė pasauliui, kad didžiau-

Vakarų, tol nebus taikos. Tai
gi, reikalas eina ir apie Bal
tijos kraštus, o jų tarpe ir 
apie mūsų tėvynę Lietuvą.

Žinoma, kad imperialisti
nis sovietinis rusas niekuo 
nesiskiria nuo caristinių ru
sų. Jam žaizda padaryta 
baltiečiams 1940 metais ne
rūpi, o turėtų rūpėti, nes 
anksčiau ar vėliau Sovietų 
Rusija kris. Tai rodo visi 
ženklai, kuriuos jau yra pa
matęs ir Gorbačiov’as.Jis 
aliarmuoja, kad Amerika 
Genevoje nė nenori pasiekti 
jokio nusiginklavimo, o nori 
tik muilinti sovietams akis 
tuo pat metu labai sparčiai 
ruošdamasi ’’ Žvaigždžių 
Karui"-Strateginei Gynybos 
Iniciatyvai. Dabar jau kaž
koks naujas Sovietų genero
las grasina, kad ir Rusija 
pradės tokiems dalykams 
ruoštis; ne tik gynybai, 'bet 
ir puolimui’.. .

Tiesa gi yra ta, kad tiems 
dalykams sovietai jau ruo
šiasi daugelį metų, tik jų 
ruošimosi ribos labai ribo
tos. Sovietų mokiniai ir net 
studentai dar nežino kas yra 
kompiuteriai ir kaip jie vei
kia. Amerika .žada .rusams - jos-žaizda. Ji turės likti,kol 
parduoti kalnus nebereika- 
lingų-pasenusių kompiuterių. 
Taip esant, apie kokį moksli
nį apsiginklavimą gali kalbė
ti techniškai stsilikę sovie - 
tai?

Garbačiov’as sako, kad A - 
merika "Žvaigždžių Karu" 
nori Sovietų Rusiją prives
ti prie bankroto. Čia jis ne - 
klysta. Nori, taip ir pada
rys. Gorbačiov’as sako,kad 
rusai gali išgyventi viso
kiausius sunkumus. Taigi 
pats prisipažįsta, kas laukia 
sovietų. Jis kaip ir visi kiti 
nauji vadai eina prie to pa
ties: reikia padidinti krašto 
produktingumą, reikia ga
minti geresnius gaminius, 
nes dabartinių niekas nė vėl- ^as Reagan’as dar kartą pri- 
tui nebeima. mine pasauliui,kad didžiau—

Bet kaip padidinti produk- s^as pavojus pasaulio taikai 
tingumą, jei žmonės visai 
nebenori nieko kito daryti , i08 Pusės’.

PLB VALDYBA SIEKIA VEIKSNIU KONFERENCIJOS
PLB seimas 1983 m. nutarė, lead dėl skirtingos atski

rų veiksnių kilmės bei prigimties šiuo metu tinkamiausia 
koordinacijos forma yra atnaujintos periodinės veiksnių 
konferencijos, kurias , paskutinės 1974 m. White Plains 
konferencijos pavyzdžiu kviestų PLB ir VLIKo valdybos 
Atnaujintas konferencijas sudarytų White Plains dalyvavę 
veiksniai, ir jos vyktų ta pačia tvarka, kol ji nebūtų pa
keista bendru susitarimu.

PLB valdybos pirmininkas Vytautas Kam antas pra
ėjusių metų rugsėjo menesį žodžiu pasiūlė VLIKo valdy
bos pirmininkui dr. K. Bobeliui, kad abi valdybos 
(PLBir VLIKo) sekančią veiksnių konferenciją šauktų 1985 
metų rudenį. Šį siūlymą PLB pirmininkas pakartojo VLIK 
o pirmininkui kovo 17 d. , pasiūlydamas veislinių konfe
renciją sušaukti 1985m. spalio pabaigoje Dainavos sto
vyklavietėje, Michigano valstybėje. VLIKo pirmininkas 
pažadėjo šį klausimą iškelti sekančiame VLIKo valdybos

Argi ne Sovietai davė na
ciams pavyzdį masinėms 
žmonių žudynėms, patys 
pradėdami genocidą savo ir 
pavergtuose kraštuose? Ne- ' 
veltui Vokietijoje preziden-

gręsia tik iš S ovietų Rusi - 
S . Š e t k u s

PLB valdybos pirmininkui Vytautui Kamantų!, vicepir 
mininkui Rimantui Dirvoniui ir PLJS pirmininkui Gintarui 
Grušui lankantis Australijoje praėjusių metų pabaigoje bu-;

nimą; prezidento Reagan’o 
pagerbimą vokiečių karių 
kapuose laiko juodžiausia 
diena Izraelio istorijoje. Ta
čiau R. Reagan’as parodė,kad
tik jis yra Amerikos prezi- posėdyje, 
dentas, kuris nepamiršda - JANJNIMO SĄSKRYDŽIAI AUSTRALIJOE 
was Holokausto, prezidentau
ja Amerikos labui.

Kad H-jo Pasaulinio Karo
žaizdos turi pradėti užgyti , vo sutarta su Australijos Lietuvių Bendruomene, su Aust 
pareiškė ir kiti amerikiečių 
bei vokiečių žydrūs žmonės . 
Vis labiau Įsitikinama, kad 
kol abi Vokietijos nebus su
jungtos ir kol okupuotoji Eu
ropa nebus prijungta prie

ralijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir Australijos Lietuvių 
sporto vadovais, kad VI-sis Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresas ir IlI-sios Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės 
vyks Australijoje. Jaunimo kongresas prasidės 1987 m. 
gruodžio pabaigoje ir baigsis 1988 m. sausio pradžioje, o 
Sporto Žaidynės vyks 1988 gruodžio pabaigoje.
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JALTOS AUKOS
/tęsinys/

Dabar leitenantas Jašvilli pergyvena pirmą kartą tik
rą kovą. Pasiųstas patruliuoti, eidamas aplinkui krūmą , 
veidu Į veidą susidūrė su vokiečiu. Abu Šovė ir šoko Į šo
ną slėptis. Nė vienas nebuvo užkliudytas kulkos. Po tokio 
beveik juokingo ir absurdiško Incidento buvo ir rimtesnių- 
gruzinui teko kulka, perėjusi per abi kojas. Jį gydė jauna 
daktarė/ jis dar prisimena, kaip nepatogiai pasijuto, kai 
reikėjo numauti jo kelnes; tada jis dar net 21 metų nebuvo 
sulaukęs/. Jį nuvežė į batalijono sužeistųjų skyrių, kur 
sunkvežimio kampelyje susirado vietelę- pailsėti.

1941 m. vasarą Raudonoji A rnHjal neturėjo poilsio. Vo
kiečiai spaudė, ir kulkos zvimbė į sustatytų vežimų šo - 
nūs. Nežiūrint sužeidimų, Jašvilli išsirito iš sunkve^imlc 
ir nušliaužė pažemiu pasislėpti už krūmų. Bet ši energi
jos pastanga buvo perstipri jo nusilpusiam kūnui ir jis nu
alpo.

Išsieikvojęs nuo skausmo ir nukraujavimo, jis iš
miegojo visą dieną /liepos 2/ toje pačioje vietoje, kur bu
vo nušliaužęs.Galų gale pabudo. Saulė jau rodėsi už ber
želių. Jis pasikėlė ir pamatė,kad gulėjo tarpe bombų iš
raustų duobių. Aplinkui jo gulėjimo vietelę viskas buvo 
sudaužyta ir sumalta: jis suprantamai galvojo, kad jį sau
gojo Apvaizda.

Visur buvo ramu, nejudėjo nė lapelis. Jašvilli atsar
giai pasikėlė ir nusvyravo- kur,eiti, nebuvo tikras. Netu
rėjo ginklo, nė kuprinės ir jokio supratimo, kur susirast! 
savo būrį ar kokį kitą Raudonosios Armijos dalinį.

Tą rytą jis buvo vienas iš 50.000 -ties ginkluotų vy
rų, pats būdamas beginklis ir vienas, neskaitant lavonų. 
Bė jo, vieninteliai ten gyvi sutvėrimai tai keletas ka
riuomenės arklių iš artilerijos kolonos. Su didžiausiu 
sunkumu jis nušliaužė iki vieno ir šiaip taip užsikorė ant 
balno. Nežiūrint jo rimtų sužeidimų, jaunasis leitenantas 
nejuto didelio skausmo ir jo pagrindinis rūpestis dabar 
buvo susirasti kur nors medicininę pagalbą.

Pirmiausia jis nusiėmė savo karinę uniformą ir su
kimšo ją į.balno kišenę. Dabar jis atrodė kaip civilisjjis 
tik bijojo, kad temstant išjojus iš medžių prieglobsčio, į 
jį nešaudytų abiejų pusių kareiviai. Po valandos jojimo 
atsirado miško pakraštyje ir maždaug už 3-jų mylių ga
ilėjo matytu kaimą. Artėdamas, girdėjo balsų ūžesį ir 
jšviesų mirgėjimą; aišku, kad buvo susirinkusi didelė mi
nia. Priartėjus, susitiko du išsipurvinusius karininkus 
ant arklių. Jie šūktelėjo Jašvilli’jui, kad prisijungtų pri€ 
jų, sakydami, kad būsią lengviau vieni kitiems padėti. Jie 
taip pat siūlė prisidėti prie bęzujančių nedisciplinuotų ka
reivių gaujos, okupuojančios kaimą ir prašinėti maisto. 
Paaiškino, kad kaipo karininkai bijojo būti nušauti savųjų 
žmonių, jeigu maišytųsi jų tarpe. Didelį skaičių karinin
kų buvo nušovę jų pačių kareiviai pirmomis karo savaitė
mis. Kadangi Jašvilli dabar nebeatrodė kaip karininkas,

Kruvini Vilniaus Akmenys, 
Kruvinos Panerių Smiltys

/tęsinys/
Jūs, kurie gėritės dvasinėm vertybėm, jūs neįkllmpę 

geto purvan. Jei jums bus lemta iš čia išeiti, jūs išeisite 
švarutėliai. . .Bet jei aš kada iš čia išeisiu, aš, Jakob 
Gensas būsiu susitepęs, ir nuo mano rankų varvės krau
jai. O tačiau aš atsistosiu prieš žydų teisėjus,pasiduosiu 
jų nuosprendžiui ir pasakysiu jiems:”Aš viską padariau, 
kad išgelbėčiau kuo gausesnį žydų skaičių. Kad vieni jų ga
lėtų išlikti gyvi, man teko pasmerkti kitus miriop. Idant 
žydai neprarastų są'moningumo, man teko veikti be sąži - 
nės”.

Jakob Gensas neišliko gyvas; jam neteko teisintis 
prieš žydų teismą. Daktaras Dvoržecki, kuris pateikia čia 
cituojamą tekstą, neprisiima teisėjo rolės, teisėjo, kurių 
nuosprendį Gensas sutiko prisiimti. Jis pasitenkina liudi
ninko vaidmeniu, iš pažiūros kukliu, bet tikrumoje baisiai 
rūsčiu.
Mes, l§ kitos pusės, neturim kėslų teisti Genso moralinėj 
plotmėj. Psakysim tik tiek, kad pats Gensas tuo metu ieš
kojo rabinų apdraudos. Jis pasiteiravo pas rabinus - o 
Vilnius garsėjo savo rabinų išmintimi - tačiau rabinai pri
pažino, kad jo mąstysena - klaidinga. Jie pabrėžė pri - 
mygtinai, kad jis neturįs teisės išdavinėti žydų vokie - 
čiams, nes religiniai įstatymai tai draudžią. Jie jam pri
minė atsakymą, kurį davė didysis Maimonidas prieš 700 
metų: "Jei pagonys tars jums (žydams) išduoti vieną sa
viškių mirčiai, antraip jie visus jus išžudys, jūs privalo
te žūti visi drauge, bet neišduoti nė vienos žydiškos šie - 
los".

Atseit, Jacob Gensas, "netikras Mesijas", kaip jį 
vadina Dvoržeckis, ėjo prieš žydų religinius nuostatus . 
Kaip pastebėjome, jis susitepė rankas. Ar jam pavyko 
išgelbėt Vilniaus žydus ? Ar bent išgelbėti dalį jų ?. Ne !

Iš jo paties prisipažinimų matosi, kad Gensas vertas 
pasmerkimo. Jis pats save pasmerkė.

Wittenberg’as tuo tarpu, - Genso priešingybė. Ne to
dėl, kad jis mažiau linkęs save laikyti Mesiju, ne todėl, 
kad jis nepretenduoja radęs stebuklingą išeitį, stebuklin
gą išgelbėjimą. Bet tai žmogus, turįs politinės kovos pa
tirtį. Jis pajėgia svarstyti šaltai, neveikiamas nuotaikų 
svyravimų. Jis drausmingas komunistas. Stalinas metė 
partizaninės kovos sūkį, liepė vesti partizaninį karą 
priešo užimtose srityse. Bet Wittenberg as būtų ėmęs 
veikti , nelaukęs Stalino paraginimų.

Jis užmezga ryšius su draugais komunistais. Taip pat 
su sionistų jaunimo organizacijomis. Štai kelios pavardės: 
Abba Kovner’i s (vienas iš retų išsigelbėjusių), Glasman, 
Resnik, Frucht, vėliau Svoinik. dar keli. Jų tarpe yra ir 
Mordekai Tannenbaum-Tamarov iŠ Baltstogės geto (pusiau
kelėj tarp Vilniaus ir Varšuvos), kurio nenuilstančių pa
stangų dėka palaikomi ryšiai tarp abiejų getų. Yra taip 
pat Fruma Plotnicka, atliekanti tą patį uždavinį. (Tannen-
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jis sutiko.
Jojo tarpe smagios,įgėrusios minios, traukdamas ten 

kur grupė kapojo į gabalus tik ką paskerstą karvę 
ir paprašė gabalo. Stambus kareivis laikydamas peilį ran
kose ir matydamas kraujo dėmes ant. kelnių bei jojiko pa
sruvusius krauju čebatus, numetė jam paskerstosios 
kaklą ir plaučius,smagiai,grubiai pajuokaudamas. Slidus 
gabalas bevelk išmušė Jašvilį. iš balno, bet jis įsikabi
no į jį,tvirtai laikydamas džiaugsmingai sugrįžo su savo 
laimikiu pas bičiulius. Tie labai apsidžiaugė ir visi try ė 
skubiai nujojo tolyn. Jie išvirė šalmuose porcijas tos ne- 
apetltiškos mėsos sustoję prie upelio.

Jašvilli’jaus bičiuliai planavo pagal savo žemėlapį ke
lią, vengiant pavojingų apgyvendintų vietovių ir bandant 
prisijungti prie savo kariuomenės. Pirmiausia, kadangi 
nė vienas nenutuokė, kur buvo priešai, nutarė apžvalgyti 
pradžioje kelią. Abu karininkai pasiūlė pajoti keliu į prie
kį ir tada, jeigu viskas atrodytų tvarkoje, grįžti prie su
žeistojo Jašvilli’jaus. Jiedu nujojo ir nebegrįžo.

Ir vėl jis turėjo ,kaip pirma,keliauti vienas. Sugrįžo 
į kaimą, kuriame neseniai buvo ir klausinėjo kareivių,ar 
jų tarpe nebūtų gydytojų, kurie galėtų pakeisti jo tvars - 
čius. Gydytojų netrūko, bet nei tvarsčių, nei kitokių medi
cinos reikmenų nė vienas jų neturėjo. Taip jis nujojo nusi
minęs dulkėtu keliu rytų kryptimi. Gal kokia kaimietė mo
teris duotų drobės gabalėlį, gal jis dar surastų nevisai 
pakrikusį sovietų dalinį.

Jis prijojo kitą kaimą. Šis atrodė apleistas,ir jis lė
tai jojo pro medinius namus. Gale vienos gatvės tačiau su
rado seną moterį beverkiančią Salia savo sodo tvoros. 
Pamačiusi gruziną, ji lygiu balsu pasakė:’’Vaikeli, jei 
turi ginklą, mesk jį šalin".. Jis žiūrėjo į ją nustebęs, kai 
jo arklys lygiu greičiu praj ojo pro ją ir pašuko už gatvės 
kampo. Moteris baimingai sekAakimis. Kai jis jos jau ne
bematė-, nusisuko ir pažvelgė į priekį: tiesiai į šautuvo 
vamzdį. Du stambūs vokiečių kareiviai atkišę šautuvus .sto
vėjo iš abiejų šonų. ’’Jie buvo tokie aukšti, jų galvos be
veik siekė mano’.” Jis pažiūrėjo į vieną, pažiūrėjo į kitą ir 
iš lėto pakėlė abi rankas į viršų. Leitenanto Jašvilli’jaus 
tarnyba Raudonojoje Armijoje pasibaigė staiga. Jis tapo 
belaisviu.

Jis nebuvo jokia išimtis, bet laimingesnis negu kiti.
Jam nebuvo likimo lemta pergyventi baisybių Maida- 

nek’o stovykloj ar Molodečnoje. Gydytojas apžiūrėjo jo 
žaizdas kiaulių tvarte Minske, ir jis pasidarė 666 Trans
porto dalinio Wehrmachte virėju, dirbdamas ten 9 mėne
sius, iki dalinys grįžo Vokietijon. Jis pats atkeliavo į 
"Faterlandą” ir dirbo karo belaisvių pirtyje Eisenache . 
Ten jis sutikdavo sveikus, pakilusios nuotaikos anglus ir 
amerikiečius vieną savaitę- hsišbadėjusius, bemirštan - 
čius sudžiuvėlius- savo tėvynainius- kitą.

Tada, jo pasibjaurėjimui,|jį nusiuntė dirbti Buchen- 
wald’e. Jis baiminosi,kad vokiečiai jo gruzinišką pakum
pusią nosį nepalaikytų žydiškai Iš Buchenvaldo jį pasiun-

baum -Tamarov kris Varšuvę^.geto sukilime; Fruma tru
putį vėliau , Bedzine, Aukštojoj Silezijoj, su ginklu ran - 
koje).

Susikūrė du sambūriai , kurie neužilgo susivienys, su
darydami FPO (Fareinikte Partizaner Organizatsie) 
Jungtinę Partizanų Organizaciją (JPO). Kaip visada getų 
sąlygose , iškilo visu aštrumu klausimas- ar reikia kau - 
tis vietoje ar bandyti prasimušti į miškus. Kaip visur , 
kur tik komunistai turėjo balsą, o jo buvo klausoma, nu - 
lėmė kovos miškuose išeitis. Bent teorijoj, nes visumoj 
atsiduriam akivaizdoj paradokso, dažno žydų rezistencijos 
istorijoj, ypatingai Rytų Europoje pasipriešinimo geto vi
duje Šalininkai pasižymės kautynėse su priešu miškuose, 
Vilniaus apylinkėse, tuo tarpu, kai , priešingai, Ilya 
Scheinbaum, susirėmimų giriose Šalininkas "par excel
lence", žus gete, gindamas pats vienas barikadą.

Tannenbaum-Tamarovo, Frumos Plotnickos, jaunos 
lenkų skautės Irinos Adamovič ir lenkų skauto Heniek ap
silankymai Vilniaus gete pakėlė rezistencinę dvasią įvai - 
rių sionistinio jaunimo sambūrių tarpe.

Šia proga tenka paminėti Wermachto puskarininkį An
ton Schmidt. Tapybos dažų pardavėjas pagal profesiją , 
vienietis, nors kilimo iŠ Bohemijos. Jis, kaipo austras, 
tarnavo vokiečių kariuomenėje. Priešingai daugeliui sa
vo kovos draugų, Anton Schmidt šlykštėjosi ir piktinosi 
žydų žudynėmis ir bandė joms priešintis. Jis tai atliko 
pagal savo išgales.

Jau Vienoj, 1938 ir 1939Įmetais jam pasitaikė progų 
padėti žydams, kai prasidėjo pirmieji nacių persekioji
mai. Jis to nedarė atvirai, - taip elgdamasis jis būtų nu
sipelnęs kaceto ir kankinio yainiko - bet atlikdamas prak
tiškus dalykus: parūpindamas jiems "nelegalaus" darbo, 
kad nemirtų badu.

Vilniuje tačiau, jis pažengė dar vieną žingsnelį priekin. 
Jis pavežiodavo savo mašina rezistentus , įgalindamas 
juos užmegsti ryšius su kitais getais. Jis parūpino ginklų 
ir maisto. Vieną dieną jį sučiupo ir nuteisė miriop ir 
sušaudė. Tėvas Kropp , kuris šiuo metu dėsto katalikų 
gimnazijoje Ansbache, Bavarijoj, dalyvavo jo sušaudyme. 
Nelaimei, Schmidt neperteikė jokio žodelio būsimoms kar
toms. Tad mums nežinoma priežastis, paskatinusi jo el
gesį; kiekvienu atveju jis tai darė ne dėl pinigų, tuo mes 
esame absoliučiai tikri.

JPO steigiamasis susirinkimas įvyko 1941 m. Kalėdų 
išvakarėse. Buvo aistringų ginčų , kurie privedė prie 
konkrečių nuosprendžių. Išrinko generalinį štabą, kuriam 
vadovavo Itzik Wittenbergas (Leonas) ir du pavaduotojai: 
Abba Kovner’is (Uris) ir Josef Glassman (Abraomas ).

Vyriausias Štabas pasirinko tokią dalinių struktūrą : 
grupes, susidedančias iŠ penkių vyrų, ir sekcijas (būrius) 
sutelkiančias keturias grupes. Visumoj JPO sudarė du 
batalionus, kurių kiekvienas susidėjo iš daugelio sekcijų. 
Kbvner’is ir Glassmanas vadovavo kiekvienas savo ba
talionui; būrių vadų tarpe IŠvardinkim Sonią Madejsker, 
Baruch’ą Goldstein’ą, Samuelį Kaplinskį. Kaipo susiži
nojimo ženklą kovotojai pabrinko šūkį: "Mus šaukia Liza"

S .

tė į Ausohwltz’ą ir dabar jis tikrai manė,kad Išmušė Ir jo 
valanda. Jis jau buvo apšviestas žinovų vokiečių, kad jo 
tautietis gruzinas Stalinas buvęs žydas, ir štai jis dabar 
atsidūrė ten, kur etniškumo nuosprendis buvo neginčija
mas. Galbūt jį išgelbėjo vienas faktorius: kaip krikščio
nis- niekada nebuvo apipjaustytas.

Laimei, Ausctrwitze jis praleido tik vieną dieną. Se
kančią jį išgrūdo ir išvežė į Katowicą Lenkijoje.Keistu su
tapimu, kokių nemažai pasitaikydavo karo metu Vokieti - 
joje, jį ištraukė iš bedugnės ir paskyrė ten, kur jis labiau
siai būtų norėjęs būti- savo tautiečių tarpe’. Tai buvo drau
giški gruzinai, surinkti iš visųHI-jo Reicho kampų, ir jų 
tarpe ne kas kitas, kaip tik jo. senas mokyklos draugas. 
Raudodami jiedu puolė vienas kitam ant peties. Sunku bu
vo įtikėti savo gera laime- būti tarp,mielų gruziniškų vei
dų ir visur girdėti savo seną mielą kalbą, nors ir tūkstan
čiai mylių nuo savųjų namų.

Tačiau ne jų ^malonumui vokiečiai surinko gruzinus į 
vieną vietą. Jiems buvo pasakyta prisijungti prie naujai 
sudaryto ^gruzinų karinio dalinio, kuris numatytas padė- 
thgrųmtynėse su bolševizmu ir gal išlaisvinti savo gim
tuosius kalnus nuo rusų jungo. Nieko ne per galvodamas ir 
nesuabejojęs Jašvilli prisiėmė savo naują rolę ir pasiruo
šė su savo tėvynainiais Kryman, kur buvo formuojama 
gruzinų divizija. Ar reikėjo dar pergalvoti? Jaunojo Jaš
villi’jaus gimimo metais gruzinai buvo pasinaudoję proga, 
kilus Rusų Revoliucijos chaosui atstatyti savo nepriklaų- 
soę?ybę, kurią buvo praradę šimtmečių anksčiau. 1920 m. 
sausio mėn.Alijantai pripažino Gruzijos nepriklausomybę 
ir gegužės mėn. tą patį padarė ir Sovietų vyriausybė.

Pagrindinai skirtingi nuo Rusijos savo istorija, kalba 
ir kultūra, gruzinai jautėsi /kaip Suomija ir Lenkija/,ga
lų gale atgavę savo tautiškumą. /Autorius nepamini čia 
Pabaltijo kraštų, nors jie atgavo nepriklausomybes, prade
dant 1918 m.Red./. Gruzinų laisvė buvo trumpa. 1921 m. 
vasario 11 d.Raudonoji Armija įsibrovė ir užėmė jėga 
kraštą. Nuo to laiko Sovietai ten valdė prievarta ir tero
ru /pirmasis Gruzijos slaptosios policijos "Sovietų Hi Hi
mleris/ buvo L. P. Berija/.

Jašvilli šeima svetimųjų okupaciją pajuto, kaip ir vi
si kiti. Tėvas buvo pasistatęs nedidelę užeigą kalnuose. 
Ją konfiskavo įsibrovėliai, ir visi turėjo suktis kaip iš - 
manydami.

Jeigu jį dabar būtų kas pavadinęs išdaviku dėl to, kad 
prisijungė prie antisovietinių dalinių, jis būtų tai griežtai 
paneigęs. Ir tai ne vien dėl to, kad kiekvienuvatveju save 
jis laikė gruzinu, o ne rusu, krikščioniu, o ne ateistu. Ir 
ne dėl to, kad jis, kaip ir visi kiti Rusijojetžinojo, jog dl - 
dėlė dalis rusų nekentė bolševikų valdžios ir mielai bū
tų pasveikinę jos nuvertimą, nesvarbu kuri pusė tai būtų 
padariusi /taip galvojo bent iki tol,kai teko pažinti tikrą
jį hitlerinių nacių žvėriškumą/. /bus daugiau/

prisiminimui Vilniaus žydaitės Lizos, kuri slapta nukako 
į Ašmenos getą ir ten Šaukė vietiniams žydams, kad 
spruktų nuo vokiečių ir kovotų su jais, užuot leidęsi ve
žamais J Panerius. Jos tapatybę išaiškino ir ją nužudė, 
bet tam tikras Ašmenos žydų skaičius išsigelbėjo už tai, 
kad pakluso jos balso.

1942 m. gruodžio mėnesio 2 d. susirinkime buvo pri - 
eita prie proklamacijos rezistencijai suredagavimo, atsi
šaukimo , kurį paskleidė Vilniaus gete. Jį, atrodo, bus 
suredagavęs Abba Kovner’is, kuris tuo metu slapstėsi pas 
vienuoles benediktines Vilniaus apylinkėje. Atsišauki - 
mas - aiškus ir tiesus - vadino daiktus jų tikraisiais var-, 
dais ir nebandė nuslėpti Vilniaus žydams faktų ir to, kas 
jų laukia:

"Liaukitės ėję kaip avinai į skerdyklą ! Žydų jaunime, 
netikėk tais, kurie tave mulkina. Iš 80. 000 Vilniaus žydų 
teliko vos 20. 000.

Mes matėm , kaip išžudė mūsų tėvus, brolius ir se
seris. Kur yra šimtai vyrų, kuriuos pastvėrė policija ta
riamiems darbams ? Kur vyrai, moterys, pliki vaikeliai, 
kuriuos išgabeno iŠ geto provokacijos (atseit rugsėjo 2d.) 
naktį? Kur tie, kuriuos paėmė Jon Kippur dieną? Kur 
mūsų broliai iš antrojo geto (Jis buvo panaikintas 1941 m. 
spalio 29 d . ir jo gyventojai žuvo Paneriuos) ?

Tasai, kurį išsivedė iš geto, nebegrįš jin niekados . 
Visi Gestapo kaliai veda į Panerius, o Paneriai - tai mir
ties vieta (

Praraskit visas iliuzijas; nebėra jūsų vaikų, žmonų , 
vyrų l Paneriai - jokia darbo stovykla ! Visus iššaudė. 
Hitleris sumanė išnaikinti visus Europos žydus. Mes esa
me pirmaisiais .’

Nebeiki m skerdyklon kaip avinai *. Tai tiesa, kad mes 
silpni, atskirti nuo kitų. Tačiau vienintelis atkirtis, kurį 
tinka mums duoti priešui, tai Rezistencija !

Broliai, verčiau mirti kovoj, negu gyvent iš budelio 
pasigailėjimo ! Priešinkimės iki paskutinio atodūsio . "

Vilniaus getas, 1942 m. sausio 1 d 
****

Politinę vadovybę perėmė Jechiel Scheinbaum’as. Bu
vo imtasi gabenti getan ginklus, ypatingai kanalizacijos 
vamzdžių pagalba. Teko taip pat pasinaudoti kaminkrėčių 
paslaugomis. Visi kaminkrėčiai Vilniuje buvo žydai, užtat 
geto kaminkrėčiams buvo leista vaikščioti po miestą.

****
Kaip kad visuose getuose, buvo audringų diskusijų 

JPO narių tarpe tariantis, kada pradėti sukilimą. Skaitant 
sausio 1 d. atsišaukimą, tuoj pat metasi į akis, kad ra - 
ginimas sukilti tegalėjo įvykti vien iŠ desperacijos. Tačiau 
ne visi laikė padėtį beviltiška.

"Neklausykit tų, kurie bando jus mulkinti". Sutinka
me , bet ką teigė kaip tik tieji žmonės - Jakob Gensas 
ir jo draugai bei pavaldiniai ? Jie sakė, kad jei bus nesi
gailima triūso ir bus atliekamos okupantui ypatingos pa
slaugos, tai vokiečiai apsigalvosią ir nebežudysią žydų.

(bus daugiau)
3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
Razalima*!

riliai

sos Lenkijos ginkluotų pajėgų konspektas. Taip pat turė - 
^4 jau atmintinai išmokti Vilniaus, Molodečno, Gardino Įgu - 
^lose esančių Lenkijos kariuomenės ginklų rūšių numera- 
,xvciją ir dislokaciją. Tokia buvo tvarka, kad nė vieno skai-

čiaus nei vietovės negalima buvo užsirašyti šioje Įstai - 
'Sgoję. Suprantama, kad U-jo skyriaus paslaptys, laikomos 

gS1 nedegamose spintose , neprivalėjo patekti ant popieriaus 
gabalo, nors ir patikimo, tik pradedančio tarnybą pa-: 

_^Lg-t^reigūno kišenėje. Taigi teko ’’registruoti" smegenyse rei- 
kalingas informacijas, kurios buvo sukauptos majoro K.

LRaibikio nedegamoje spintoje. Esą, laikui bėgant,teigė jis 
MgĮfgJ visos tos informacijos atsiras galvoje, lyg jos ten ■ būtų 

na tūraljai susirinkusios..
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Rūda
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SUNKIŲ 
SPRENDIMŲ 
METAI

SUNKIŲ, METŲ SPRENDIMAI . Bronius Aušrotas. 1985 m. 
Atsiminimai, 23.7 psl. Kaina; minkšta is viršeliais $8,-kie
tais viršeliais $12,-
Aplankas dail. P. Jurkaus. Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Lietuvių kalbą taisė Leonardas Žitkevičius" ir Pau - 
liūs Jurkus.

Autorius savo dedikacijoje rašo: "Šią knygą skiriu 
visiems Kariuomenės štabo U-jo skyriaus nužudytiems ir 
nukankintiems karininkams ir civiliams tarnautojams pri- 
siminti. ’’

Taip pat apie knygos tikslą pasisako autorius:Prieš 
keletą metų, kai rengiausi savo atsiminimus paskelbti s bu
vę nepriklausomos Lietuvos vyriausybei artimi ir Įtakingi 
asmenys mane Įtikinėjo, kad jų neverta rašyti.Esą tokių 
faktų viešumon iškėlimas parodys mūsų skaitančiai visuo
menei, kad buvusio prezidento Antano Smetonos vyriausy
bė neatskleidė tikros būklės žmonėms, tvirtindama, kad 
"tauta gali būti rami, kol prie krašto vairo stovi patyrę 
kapitonai".

Tačiau buvo ir kitokių nuomonių, skatinančių mane pa
skelbti tai,kas liktų Lietuvos okupacijos istorijai."

Knygoje randame retesnių nuotraukų. Įdomus yra 
Lietuvos žvalgybos veiklos aprašymas. Parašyta . sklan
džiai. krnonščiai patiekiant datas. b .

Mano apmokymas mjr.Raibikio kabinete tęsėsi ketu- 
^ris priešpiečius: nuo 8 vai. 30 min.ligi 12 vai. 30 min. Per 
''tą laikotarpi pakenčiamai susipažinau su Lenkijos armija, 
Ą«ypač su tais vienetais, kurie buvo Vilniuje,Gardine,Malo- 
-»dečne, bei pasienio kariniais daliniais,saugojančiais Lie- 

tuvos - Lenkijos administracijos liniją.
Po šio apmokymo mjr.K.Raibikis mane ’’egzaminavo” 

gąj kaip aš pasiruošiau punkto vedėjo pareigoms. Juos išlai- 
p kiau ketvertuku, skaitant pehketuką tobulu viso išeito kur 
i so žinojimu.

Pik. Itn. J. Matusaitis man gana smulkiai nupasakojo, 
koks sunkus darbas manęs lauks pasienyje: visokiame o- 
re - ar tai būtų dargana, ar lietus,ar sniegas, teks vykti 
Į pasimatymus ir reikės naudotis arklio traukiamu veži - 
mu, nes tuo tarpu II-jo sk. etatuose nėra numatyta punkto 
vedėjui valdiško automobilio. Pačios gyvenimo sąlygos 
būsiančios daug primityvesnės už dabar turimas Klaipė - 
doje, nes teks gyventi mažame miestelyje. Atrodė, kad 
pulkininkas stengėsi nupiešti tikrovės vaizdą ir nuteikti 
mane, kad vėliau nesigailėčiau ir ant nieko neširščiau už 
šį gyvenime žengtą žingsnį* Aš augau Kybartuose, tai ma
žo miestelio gyvenimo sąlygos man buvo žinomos.

Toliau pulkininkas maą pasakė, kad šiandien negalė - 
siu sutikti lenkų skyriaus vedėjo mjr.Kosto Raibikio, nes 
jis atostogose.

NU S IŠ A U.N A BUTAJEVAS
Nuvykau Į saugumo policijos būstinę. Mane pasitiko 

saugumo policijos viršininkas St. Čenlms. Jis man trum - 
pai paaiškino, kad skubiai vyksime Į vietą,kur nusišovė Bu-
tajevas. Mano buvimas policijai reikalingas, kad vietoje 
galėčiau patvirtinti Butajevą tapatybę.

—Mums reikia dviejų p tikimų liudininkų, kurie patvir
tintų, kad nusišovęs Raudoni sios Armijos karys yra tikrai 
Butajevas, - aiškino man są gurno policijos viršininkas.

Nuvykome Į Įvykio vietl. Lavoną saugojo du policijps 
valdininkai. Pažvelgiau Į jgiA^ntį raudonarmietį. Prašiau po
licijos valdininką pasukti lavoną taip, kad galėčiau matyti 
jo veidą. Valdininkas atsakė,kad uždrausta lavoną liesti ,

ios Armijos karys yra tikrai

. Lavoną saugojo du policijps

Pėsčiuosius seka motorizuotas dalinys ir... 
Pirmieji pėstininkai Vilniuje Gedimino gatvėje, 
ir po jų lengvosios tanketės.

gininkų žinių badą; tam darbui atlikti buvo užverbuotas 
Butajevas. Butajevas, tikėdamas, kad naujas darbdavys 
bus jam dosnesnis, perėjo netiesioginiai sąjungiųįnkų slap-
ton tarnybon. Tad natūralu, kad Butajevą slėpė "Armija 
Krajova" pareigūnai, tarnaują sąjungininkams Vakaruose, 
lej" - mes jį panaudosime pedagoginiams reikalams. Ką 
galėtų reikšti toks pasakymas? Ar jie (sovietai) ruošėsi 
iškimšti Butajevą ir rodyti filme ir vadovėliuose, koks li
kimas laukia išdaviko ? Toli gražu, ne. Vieno Butajevo 
lavono sovietams apkaltinti mūsų vyriausybę "Savitarpio 
pagalbos sutarties" (1939. X. 10) laužymu nepakako. Jų 
melo virtuvei reikėjo paruošti dar papildomų kaltinimų.

SUSIPAŽĮSTU SU MA JR. KOSTU RAIBIKIU
Kaip buvo susitarta, aš privalėjau atvykti į fa-ą jį sky

rių spalio 1 d. Taip ir Įvyko. Paaiškinau susidariusias 
kliūtis pik. Itn. J. Matusaičiui. Jis mane suprato ir sutiko 
su esama būkle.

Aptarus mano persikraustymo Į Vievį reikalą, pulki
ninkas mane pristatė mjr.K.Raibikiui jo kabinete. Tai bu
vo dar jaunas, gal 35 metų, dėvįs pėstininkų uniformą, ma
joras; vidutinio ūgio, gražių ir taisyklingų veido bruožų , 
šatenas. Jo plaukai sušukuoti į viršų,aukšta kakata.kaip 
sakoma, reiškianti žmogaus protingumą.

Pradžioje mjr.K.Raibikis, žinių rinkimo apie Lenki
jos kariuomenę organizatorius, paaiškino,kad H-asis sk. 
neturi reikalingo pareigūno, punkto vedėjo, Vievyje jau nuo 
vasario mėn. Retkarčiais viena kita žinia apie Lenkijos 
kariuomenę Švenčionėlių rajone yra gaunama iš laisvai 
samdomo pareigūno,slapyvardžiu "Šiaudinis". Gi žinių 
tiekimas iš Alytaus- Merkinės punkto vedėjo K. Šakio e- 
sąs patenkinamas.

Tačiau žinių apie svarbiausią rytų Lenkijos karišką 
bazę, Vilniaus įgulą, jau nesama nuo šių metų prhdžios. 
Taigi, teksią gerokai pasitempti, norint užpildyti susida
riusią spragą. Esamos žinios sensta: kaip mūsų kariuo
menė, taip ir Lenkijos modernizuojama, žengia pažangos 
keliu, ir visos smulkmenos svarbios, - kalbėjo majoras 
K.Raibikis,

Majoras pabrėžė,kad ateityje ,kai priprasiu prie dar
bo ritmo, negalvočiau, jog mes viską žinome. Jo nuomone, 
negalima žiūrėti į grįžusius iš Lenkijos kariuomenėje ati
tarnavusius kareivius kaip į kokį šabloną, nes kiekvienas, 
kad ir iš to paties dalinio parvykęs atsarginis žino ką nors 
daugiau, negu prieš tai nuklaustasis. Taigi reikia steng - 
tis, kad visos žinios apie kario praleistą laiką kariuome
nėje būtų smulkiai surašytos, - stengėsi mane Įtikinti 
busimasis viršininkas.

Mjr.K.Raibikis aiškino,kad ypatingą dėmesį būtina 
kyeipti Į dalinių rudens manevrus: kuriose vietose mane
vruota, kokiom is.susisiekimo priemonėmis vyksta Į ma - 
nevrų vietą, kokios apimties manevrų būta, ir 1.1. Iš 
lenkų manevrų mūsų kariuomenės štabas gali susidaryti 
apytikres teorijas,kaip Lenkijos vyr. štabas elgtųsi mū - 
sų valstybės atžvilgiu karo atveju, - dėstė savo pažiū
ras ir instruktavo mane mjr.K.Raibikis.

Po Įžanginio, teorinio supažindinimo man buvo duo - 
tas pasiskaityti ir atsiminti, "galvoje užregistruoti", vi- 
4 psl.

kol atvyks komisija su Vilniaus saugumo policijos atsto
vais. Mano Įtaigaujamas, valdininkas pasuko lavoną tiek , 
kad aiškiai mačiau savižudžio veidą. Nebuvo abejonės; la
vonas buvo pusk. Butajevo. ,

Vėliau iš Vilniaus sauguino policijos viršininko padė
jėjo sužinojau,kaip jiems/saugumiečiams/ pavyko surasti 
Butajevo slapstymosi vietovegjĮ

Po nesėkmingų dviejų kartų minėtuose namuose Vii - 
niaus saugumo policija rankų|nenuleido. Policijoje buvo ne
patvirtintų žinių, kad Butajevas, šalia bendradarbiavimo su 
manimi, buvo užmezgęs ryšį su lenkų pogrindžiu - Armi
ja Krajova atstovais. Pastarieji per savo ryšininkus,esan
čius laisvoje Lietuvoje, sumezgė ryšius su lenkų emigran
tų centrais Paryžiuje ir Londpne; jiems buvo reikalingos 
žinios apie Raudonąją Armijąllenkijos okupuotose žemė - 
se ir Lietuvoje. Tos žinios toliau buvo perduodamos są
jungininkų žvalgybos centram?. Mat, prancūzų ir anglų

Po kelių dienų įtemptų pgptangų, apie balandžio 20, 
saugumo policijos sekėjai nustatė, kad kažkoks raudonar
mietis slapstosi pas lenkus, gyvenusius Rasų apylinkėje . 
Per dvi savaites buvo nustatyta, į kuriuos namus Butaje 
vas užeina. Nebuvo lengva suąekti , kur Butajevas nakvo
ja. Pagaliau, gegužės 12 d. i š ryto Butajevas užėjo į se
kėjų nustatytus namus. Policijos pareigūnai priėjo prie 
namų išeiginių durų ir reikalavo, kad Butajevas išeitų ir 
pasiduotų. Tuo metu Butajevas per į kiemą vedančias du
ris išbėgo iš namų ir leidosiįbėgti į netoliese buvusį 
alksnyną. Kada atsisukęs pamatė, kad jo persekiotojai ne
paleidžia jo ne tik iš akių, bet jr iš pėdų, ir kad jis nesu
spės pasiekti miškelio, kuris gal buvo ir jo slėptuvė ir 
prieglauda, staigiu judesiu išsitraukė pistoletą ir šovė 
sau Į krūtinę. Po šūvio Butajevas sukrito vietoje. Pribė
gę artyn saugumo policijos pareigūnai pastebėjo, kad iš 
jo burnos išsiveržė kraujas. Butajevas nerodė gyvybės 
žymių.

Atvykusi įvykio vieton lietūvių-sovietų mišri komisi - 
ja nustatė, kad tas asmuo yra sovietų armijos karys. Pa
gal bendrą susitarimą jis buvo'nuvežtas į vieną ligoninę , 
kad nustatytų tikrą mirties priežastį. Mat, sovietų parei
gūnai toje komisijoje įtarė, kad mūsų saugumiečiai tą ru
są dezertyrą bus nušovę. Iš ląvono skrodimo paaiškėjo , 
kad tas rusas pats nusišovė, visai atsitiktinai pataikyda - 
mas į apatinę širdies dalį: tai yra retas atsitikikmas. Sa- 
vižudys panaudojo 6. 35 kalibr^ Browning pistoletą.

Po Butajevo mirties išaiškliiimo (skrodimo) sovietų 
gydytojai buvo paklausti, ar lietuviai gali jo lavoną pa
laidoti. Sovietai atsakė:

- Nesirūpinkite, mes su šiuo išdaviku patys susi
tvarkysime. "My ego izpolzujem dlia pedagogičeskich tse- 
žvalgyboms labai trūko žinių a pi*? Raudonąją Armiją. Taigi 
lenkų pogrindis Lietuvoje buvo pasirengęs pasotinti sąjun-

DVI LEMTINGOS SAVAITĖS
Nei grėsmė iš vidaus, nei sovietų armijos telkimas 

prie Lietuvos rytinių sienų nesumažino mūsų pastangų 
rinkti žinias apie būsimą tėvynės okupantą.

Geresniam darbo našumui pasiekti mudu su K. Šakiu 
(padėjėju) buvome pasidalinę pareigomis: mano uždavinys 
buvo rinkti žinias apie SSSR armiją už Lietuvos rytinių sie
nų; K. Šakys telkė pastangas kuo daugiau gauti žinių apie 
okupantą krašto viduje, t. y. Alytuje, Prienuose, Gai
žiūnuose ir Vilniuje.

Nei jam, nei man dedamos pastangos nedavė morali - 
nio pasitenkinimo: sovietų bazės krašto viduje buvo apsi - 
tverusios geležine siena, o visame pasienyje jau buvo iš
statyti sekimo bokštai, surišti telefoniniu ryšiu su sargy
bų būstinėmis.

Ne vieną kartą prisiminiau man vieno Lenkijos žval - 
gybos karininko , pabėgusio iš Molodečno žvalgybos punk
to į Lietuvą, atvaizduotus sunkumus, renkant žinias a- 
pie sovietų armiją.

- Jeigu mes į SSSR teritoriją nusiųsdavome 10-tį mū
sų apmokytų agentų-bendradarbių, tai 9 iš jų pražūdavo , 
lyg j1! niekada nebūtų buvę gyvųjų tarpe. Dešimtasis su
grįždavo, tačiau dažniausiai jis būdavo sovietų užverbuo
tas ir sutikdavo jiems dirbti "dvigubo agento" rolėje,-aiš
kino man savo nesekmes kapitonas Jerzy Dombrovsky.

Neužmirškime, kad lenkų žvalgyba buvo daug veikles
nė (turtingesnė): jau tuomet žinių rinkimas apie Sovietų 
Sąjungos armiją buvo remiamas lenkų sąjungininkų Vaka - 
ruošė.

Džiaugdavausi, kai atvykus į įstaigą ar bet kuriuo lai
ku esant namuose, mane iššaukdavo Šalčininkų, Gudagojų, 
Šumsko ar Pabradės pasienio policijos viršininkai, saky
dami, kad naktį atsirado politinis pabėgėlis, su kuriuo 
ir man verta pasikalbėti. ’ Beveik kiekvienas pabėgėlis 
stengdavosi lietuviams ką nors vertingo apie sovietų ka
riuomenę papasakoti. Dažniausiai jie mažai ką ir žinojo.

Orui atšilus, prie Lietuvos sienų buvę sovietų armij - 
jos telkiniai iš apgyvendintų vietovių išnyko, lyg žiemos 
sniegas. . . Sovietų pulkai, batalionai ir brigados pasislė - 
pė prie Lietuvos-SSSR pasienio tankiuose miškuose. Re
tai pasitaikydavo pabėgėlių, ir jų žinios buvo menkos.

Jau vien iš to, kad sovietų armija sulindo į miškus , 
slėpdamiesi nuo žmonių akių, buvo galima spėlioti, kad 
šis jos paslaptingumas Lietuvai nieko gero nežada.

Beveik visos žinios , gautos prieš gegužės 26 dieną 
(1940), įsakmiai kalbėjo, kad Sov. S-ga jau baigė paskuti
nius pasirengimus Lietuvai okupuoti. Jai tik reikėjo ko
kios nors "dūminės uždangos", kad prieš pasaulio viešąją 
nuomonę pateisintų Lietuvos , Latvijos ir Estijos okupaci
jas. Nors, tiesą pasakius, bolševikai labai menkai verti
no "pasaulio viešosios nuomonės" svorį.

Skaitytojui verta priminti, kad vos prieš pusmetį SSS 
R buvo užpuolusi taikingą Suomiją, nesiskaitydama nei su 
Tautų Sąjungos pasmerkimu, nei su vakariečių spaudos 
kaltinimais už suomių vaikų žudymą ir už suomių ligoni - 
nių puolimus iš oro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
(ll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE}

s senamiesčio Knygyn

GERI DVIRATININKAI
Grupė Lietuvos dvirati

ninkų dalyvavo Graikijoje 
11OO km.lenktynių keliu, ku
ris buvo padalintas į 7 eta
pus.

Klaipėdietis Jonas Roma
novas laimėjo I-ą vietą.Tar
pe kitų komandų, kaip rašo
ma, sėkmingiausiai varžėsi 
SSSR rinktinė. Ji, pasiro
do daugiausiai buvo sudary - 
ta iš Lietuvos dviratininkų . 
Turėtų ir pasivadinti taip, o 
ne kitaip.

ko žymi kanklininkė L.Nai- 
kelienė.

I- oje dalyje buvo grotas 
Mozarto koncertas fleitai , 
arfai ir fortepijonui. Vie - 
toje arfos- kanklės,kartu su 
fleita- V.Mikiškaitė ir pia
ninu- V. Mikailienė.

II- oje dalyje, kartu su Ka
meriniu lietuvių liaudies 
instrumentų ansambliu, vad. 
V. Leimontui, buvo pagroti 
V. Pakėtūros koncertas kank
lėms ir orkestrui, P.Kuliko
vo Koncertinės Variacijos ir 
V. Bagdono Ornamentai.

VYSTOMA KANKLIŲ.
MUZIKA

Lietuvos Valstybinės Kon
servatorijos Didžiojoje Sa
lėje vyko Įdomus kanklių 
muzikos rečitalis,kurį atli-

• ALYTUJE pradėjo veikti 
naujoji vandens valymo sto
tis, kuri turėtų per parą iš
valyti iki 27.000 kūb. metrų 
vandens.

ANAPUS PRAEITIES
Viena koja linksta, kita koja krypt,
Jau ir ant sartuko negaliu užlipt.

/Girdėta daina /

Kur gi rasi didelį kaimą be senelių ir nepajėgiųjų ? 
Minėjau, jų buvo veik kiekvienoje troboje, bet kaip matė - 
me, tik trys išsiskyrė ir jų dejonės ir skundai pridavė 
kaimui bereikalingų kalbų. Ir iš tos pačios trejukės du 
pamažu įsijungė į kaimo normalų gyvenimą ir buvo kaimo 
gandanešių užmiršti. Tik vienas Matulis baigė savo die
neles prie klojimo prisišliejusiame peludnike, nes nei jo 
marti, nei jis pats, negalėdami vienas kito skriaudų at
leisti, negalėjo nusižeminti ir sulipdyti iširusį gyvenimą.

Prie šio kaimo , kaip prie garsenybių ir nuolatinių 
lankytojų galima būtų priskirti kromelniką Maušą, čigoną 
Jeronimą su visa jo gausia šeima ir anūkynu, pamaldų 
Šidlavinį ubagėlį ir vaistininką Vingrių. Kadangi jie lan
kė visus apylinkės kaimus, tai prie jų nebesustosiu.

Pačiam kaimui vieta buvo labai sumaniai parinkta. Jis 
gulėjo savu ilgu išsitiesusiu šonu prie mišraus valdiško 
miško. Nereikėjo mylias plaukti purvinu keliu, kad rei
kalui esant ir pribuvėjai bobutei netikėtai pasirodžius, be 
rūpesčio galėjai lopšiui lingę nusikirsti, ar tankumyne 
ištysusią pušelę balanoms , kad prietemoje galėtum pa
sišviesti, nes karo metu sunkiai galėjai žibalo susigraibyti, daug, greičiausiai tai pavydo, bet tas Į senatvę irgi prade-

Iš kito šono kaimą juosė vingiuodamas ir prie vieške
lio tilto šventu Jonu pasipuošęs sraunus upelis, kuris pla
čiuoju galu baigėsi to paties kaimo galulaukėje, išsiplės
damas į visai padorų ežerėlį.

Mokykla buvo mane keletą metų ištrėmus! iš kaimo, 
bet visada į jį sugrįždavau vasaros atostogų metu, ’.r štai, 

vieną kartą atklydo jau seniai palaidoto Matulio veidas.
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AR PASKAITAI , SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKŲ? JOSE RASI IR GROŽIO IR JUMORO IR IŠMINTIES l

Kadangi mintyse jis man vis stovėdavo, tai vieną kar
tą kilo noras daugiau apie tą nelaimingą senuką pasitei
rauti. Žinojau, kad tik jis vienas iŠ kaimo visuomenės li
ko ligi mirties nelaimingas. Kai daugiau žinių pradėjau 
rankioti ir bešališkai apie jį teirautis, tai jo gyvenimas 
nušvito pasikeitusiomis spalvomis. Ir Štai, kaip tikrumo
je buvo: - Matulis buvo ligotas, bet ir karštas senelis ir 
savajai marčiai nenorėja nei per plauką nusileisti, nes jo 
didžiausia nelaimė, kad jis negalėjo pasigirti anūkais,ku
rių jo marti neatnešė. Todėl labai greitai jam iš burnos 
ištrūkdavo bereikalingas jos pažemininmas. Pastaroji 
nenusileisdama, jam taip pat nešvariai atkirsdavo; ir štai 
senelis Matulis pasigriebęs dar motinos jam dovanotą, 
raštais išmargintą staltiesę, bėgte bėgdavo išsikeikti į 
peludniką/ Kaip gi kitaip atkeršysi ar pasiguos! ?

Pirmiausiai iškabindavo motinos staltiesę ant pakry - 
pusių durų, neva apsisaugoti nuo skersvėjo, bet tikrumo
je, kad pasakytų visam kaimui, kad Matulis su marčia su
siriejo ir jos yra ištremtas į peludniką. Pirmieji su užuo
jauta skubėdavo jį aplankyti pusberniai, nešdami po lapą 
geresnio tabako ar jau susuktą susuktinę. Tai pamačiu - 
sios moterys taip pat neatsilikdavo ir pakluoniais nulėkda
vo su geresnio maisto gabalėliais, išalkusiam ir nu
skriaustam pasistiprinti. Greitai visas kaimas sužinoda
vo, kad Matulis jau peludnike nuo savo marčios kančias 
kenčia. Kentėjo ir sūnus, kuriam nuo gėdos ausys svilo 
prieš kaimą. Negi dabar imsi čia pat muštis su žmonele, 
kurią jis mylėjo. Greitai sūnūs nusižeminęs, ir kai nie - 
kas nemato, nubėgęs į peludniką, tėvukui ranką pabučiuo
davo , prašydamas tuojau grįžti į namus ir baigti juokinti 
visą kaimą. Tėvas ilgai nebešiožiuodavo ir skubiai susibė- 
ręs į tą motinos staltiesę atneštas gėrybes, parslinkdavo 
paskui sūnų į namus. Atėjęs ramiai savame kampelyje 
sėdėdavo ligi kito tokio pat susikirtimo. Tas jo per .daž
nas susikirtimas ir vaidyba virto kaimynų pajuokos objekt- 
tu ir gana žymiai praretėjo. Gal būtų greitai ir visai susi-, 
taikęs su gyvenimu, jei ta nelaboji mirtis peludnike, vi
sai netikėtai jo nebūtų užtikusi. Ir štai tau, besiriejant 
su marčia, Matulis su šiuo pasauliu atsiskyrė be kunigė
lio, be grabnyčios ir kartu bejškilmingų pakasynų. Ilgai 
dar vietiniai žmonės sutemoje vengė to peludniko, kol vie
ną dieną , su kelių vyrų talkai sūnus jį nugriovė, ir jo vie
toje tėčio atminimui kaštaną - jo mėgstamą nmedelį pa
sodino.

Atsibastę iš už marių, ; 
mi, apsistojome čia. Daugui! 
kalbos nė rašto, tvėrėmės daj 
puolė, kad galų gale, pradėtu 
dėsniam saugumui susispietė 
sekmadieniais pasimeldę, a 
guosti. 1

Praslinko darbščių viršft^isdešimt metelių. Centas po 
cento krovėsi į taupomąją dėžutę, ir štai, dauguma dar 
prieš išeinant į pensiją, jaūturėjo susilipdę savąją gūž - 
telę ir kelis dolerius juodaKdienelei. Labai teisingai 
gerbiamoji paskaitininke Irena Lukoševičienė mums pri - 
minė:

- Pasidžiaukite likusiu gyvenimu suaugęs jaunime, - 
šypsodamasi ji pareiškė. -Kai jūs į šį kraštą atvykote , 
jūsų delnuose nesimatė net ir aprūdijusio centelio, o da
bar žiūrėkite, su tomis pačiomis rankomis susilipdėte 
namelius ir į bankelį kelis centelius. Svarbiausia nepa - 
mirškite, kad jūs parodėte kelius savo vaikučiams ir jie 
jau su raštų ir kalba ramiai gali vieni be jūsų santaupų 
jais žygiuoti. Tai va, kodėlldabar, viską atlikus, nepasi
džiaugti gyvenimu? Lankykite skaitlingus Šiame 
muziejus ir kitas įdomias vieteles. Dabar pinigai 
privalo tarnauti. Jei vaikams keliais doleriais ir mažiau 
paliksite, nenuskriausite jų, nes kas jums ką paliko? 
Niekas nieko jums nepaliko , tik išbėgdami iŠ savo kraš
to, viską atūžiančiai audrai palikote.

Malonu ir labai smagu.
Tuojau po paskaitos pasigirdo klausytojų pasitenkinimas.

Tikra teisybė. Jei rimtai pagalvoji, tai mums, galima 
sakyti, nieko netrūksta, <jei bent tarpusavyje vienybės. 
Tos tai tikrai dažniausiai fra pasigendama, bet matai, 
jos sutaupyti negalima. Turime kai kurių dalykų ir per

f siaubo ir nelaimių veja- 
ibje nemokėdami šio krašto 
’bų, kokie tik po ranka pa- 
ąe normalų gyvenimą. Di
ke prie savų parapijų, kad 
ilėtume vienas kitam pasi -

krašte
jums

ai žmogų kas atveda į kelią.

da krytpti j geras vėžes.
Tik pasižiūrėkime: pensiją gauname laiku ir galima 

sakyti, ji patenkina į senatvę Įklimpusius reikaliukus. Gy
dymas ir visi reikalingi vaistai - nemokamai. Susisieki
mo priemonės papigintos, kaip garbingiems piliečiams, o 
kiek kitų priedų, kurių įneš ir nežinojome, ir tik Šiandie
ną gerbiamoji pąskaitininkė jų visą maišą pridėjo. Tik 
gyvenk ir norėk.

Dabar, kada grįžome svajonėse aplankę savas buvu - 
sias sodybas ir buvome nbslinkę šešiasdešimtis metelių 
į praeitį, labai būtų įdomu tikrai patirti, kur tuo metu bu
vo tikresnis ir saugesnis gyvenimas, ar ten , mūsų pa
liktose sodybose tėvams ir seneliams,, ar čia tuo metu 
gyvenusiems žmonėms. Tikrai labai įdomu.

Į šį klausimą , deja, atsakymo neduosiu. Butų labai 
malonu, kad skaitytojas pats jį surastų. Jei kas paklaustų,

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA
GRASIAUSIU, IR __

C F MB UETUViŠKA RAMO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTR^L

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 Iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanai Cr. Du»»rW. Tai.: 669-8834

- -________ ,|--------------—————^a—I

“Duok |om

NATIONAL ENQUIRER

du krikščionis ir rytoį vėl atvesk 
patikrinimui“

KfiEh/l 
VE/DRODž/M

kodėl negalėčiau atsakyti, - už tai, kad negaliu ir neturiu 
galimumo taip pat aplankyti ir Šiame krašte tuo pačiu 
metu gyvenusių. Pirmiausia kelčiau klausimą, kiek kar
tų šį kraštą niokojo nelabieji priešai. Kelis žiaurius 
karus ir plėšimus , bei pinigų dingimus čia gyvenetieji 
žmonės pergyveno. Tai tik po to yra galimybė nors apy
tikriai palyginti. Antras klausimas turėtų būti išspręs - 
tas: - kas būtų buvę, jei mūsų kraštas nebūtų buvęs visą 
laiką lamdomas žiaurių atėjūnų? Ar buvo bent vienas o- 
kupantas , kuris ką nors mūsų kraštui atnešė ? - Aišku , 
kad ne. Jie visi į mūsų kraštą slinko mus apiplėšti ir 
mus vergais padaryti. Tikriausiai, jei tų netikėtumų ir 
plėšikų antplūdžio nebūtų buvę, dar geriau tuose kaimuo- 
s° mūsų seneliai būtų gyvenę. Dėl to tai' palieku spręsti 
pačiam skaitytojui.

Dalinai pripažįstu, kad tada kaime nebuvo to drau
dimo, kokį mes čia turime, bet vistik jų senatvės nega
lima labai juodais dažais aptepti. Nereikia pamiršti,kad 
tada labai stipriai buvo laikomasi dešimties Dievo įsaky
mų ir juose, kaip jau žinote, labai aiškiai pasakyta: 
"Gerbk tėvą ir motiną savo. Mylėk artimą kaip pate save" 
Ir argi to neužtenka, jei taip būtų daroma, kaip yra sako
ma. Tada valdžios išleisti įsakymai ar įstatymai buvo tik 
antraeilėje vietoje. Pirmoje vietoje stovėjo Dievo Įsaky
mai ir patvarkymai.

Nereikia praeityje ilgai pasilikti. Užtenka tik gero 
pusdienio, ir per jį pamatysime, kas atsitikdavo, kai ku
ris kaimo Ligonis rimtai susirgdavo. Skubiai buvo kin - 
komi geresni kaimo arkliai ir lekiamą atvežti kunigo. Jei 
buvo galimybė, taip pat ir daktaro, žinoma, jei toks kur 
nors buvo. Išvažiavus atvežti kunigėlio, keletas vaikų 
bliaudami, lyg plėšomi, lakstė iŠ trobos į trobą, kvies - 
darni laukti atvykstančio kunigėlio. Viskas vyko be svars
tymų, be ginčų ir sklandžiai. Kunigėlis, suteikęs sakra
mentus, patyrusia akimi apžiūrėjęs sergantį, duodavo šei
mai patarimų, ką su ligoniu daryti ir ko galima laukti. 
Jis žinojo visą apylinkę ir visus esamus gydymui nusima
nančius žmones. Dažnai patardavo, kuris iš jų dar galė
tų padėti. Kaimo žmonės visose nalaimėse ir nepasiseki
muose buvo kartu ir vienas kitam padėdavo. Ten buvo 
artimo meilė. Ten buvo gyvenimas. Žinoma, išimčių 
visur ir visada gali atsirasti, bet tas negalėjo kitomis 
spalvomis nudažyti vykstančio gyvenimo. Tai buvo se
nai. Tai buvo senais gerais laikais.

Baigdamas Šias išsisklaidžiusias mintis, dar kartą 
širdingai dėkoju gerbiamai paskaitininke! Irenai Lukoše

vičienei; prašydamas ir ateityje mūsų, peržengusių su - 
brendimo ribą jaunuolių, nepamiršti. Laukų Dobilas

APIE TURTUOLIUS
Keista, bet tik nedaugelis iŠ milijonierių paveldi sa

vo turtus - daugiau kaip pusė iš 800. 000 milijonierių A- 
merikoje nebuvo paveldėję nė vieno cento .

Pasirodo, kad vidutiniškai milijonieriai buvo paveldė
ję tiktai 14 procentų savo turimo turto. Dauguma jų yra 
tapę milijonieriais savo pačių pastangomis.

Daugiausia asmeniško turto buvo Įsigyta Amerikoje 
per verslą ir "real estate" - žemės ir namų pirkimo - 
pardavimo būdu.
• Yra toks pat skaičius pardavėjų ir biurų darbuotojų, 
Įskaitant stalius, elektrikus ir net sunkvežimių vairuoto - 
jus, kurie uždirba $ 75,000 per metus, kaip kad gydy
tojų ir žemės ūkio savininkų, uždirbančių tiek pat kaip ir 
minėtieji.
• Neįtikėtina, bet 11, 000 Šeimų su $75, 000 pajamų į 
metus, gyvena judomuose namuose (house trailers).
• Tiktai 15 procentų tų amerikiečių, kurie turi liuksu
sinius automobilius, uždirba į metus daugiau kaip 
$ 75, 000.
• 65 procentai amerikiečių milijonierių naudojasi Sears 
kredito kortellėmis - daugiau, negu kad tokiomis kortelė - 
mis iŠ rinktinių krautuvių, kaip Neiman-Marcus ir Saks, 
Fifth Avenue.
• Beveik 90 procentų milijonierių yra vedę. Skaičius 
turtingųjų Amerikoje auga. Tarp 1971 ir 1982 šeimų skai -• 
čius uždirbančių daugiau kaip $ 100, 000 pakilo nuo 
91, 000 iki daugiau kaip 747,000.
• Mažiau negu 10 procentų milijonierių turi jachtas ir 
mažiau negu 5 procentai - savo lėktuvą.

Tas žinias apie turtuolius surinko Thomas J. Stanley, 
profesorius Georgia State universitete.
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s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8’4 % už 90 dienu, term, indėl. 
8)£ % už 6 mėn. term, indėlius 
834 % už 1 metų term, indėlius
9 % už 2 metų term, indėl. 
9/2 % už 3 metų term, indėlius

10 % už pensijų planą 
9!*į % už namų pi antį
7¥i % už specialia taup. s—tą 
7 % už taupymo s—tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
5 už asm. paskolas nuo 1 V/2%E už nekilnojamo turto paskol.

(mortaaqes) :
I su nekeičianu nuo ii mc i u

1 metu .............. 1034 %
2 metų 11’4 %
3 metų.......ik.. 11% % 
( fixed rate)

■ . ........-
S su keičiamu nuošimčiuE 1,2 ar 3 metų.; 10/2% 

(variable rate)

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 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 čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:fLine of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadien.- 
nuo 10 v. ryto iki .3 v. po pietų; ketvirtadieni ai 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 Nonai — 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 27 MILIJONU. DOLERIU

KASOS VALANDOS: s MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 g 90 dienų term, indelius .. 8%j%
Antradieniais 10 — 3 E 180—185 d. term, ind.......... 8J3 %

Trečiadieniais uždaryta | Term. ind. 1 metų............. 8% %
Ketvirtadieniais 10-8 | Term. ind. 2 metų............. 9 %
Penktadieniais 10-8 | Term. ind. 3 metų......... * 9’4 %
Šeštadieniais 9-1 f Pensrjų s-tq.................. J
Sekmadieniais 9—12:30 E Spec. taup. s-to.............  2 ®

g Taupomojo s-ta,............. 7 °
DUODA PASKOLAS: g Depozitų-čekių s-»q... 6 /•

Asmenines nuo......... 1
MortgiČius nuo .. 10/2%-1134%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmai). 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $5Q,000 ir mortgiČius ik: 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. P ar— 
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(travelers cheques). Neimame mokesčio uJ_i įrašytus čekius 
bei įmokamas Įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS — 

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

SOL. VACLOVO VERIKAIČIO 60 METU SUKAKTUVINIS KONCERTAS TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE 1985.4,28

SOLISTAI iŠ kairės: Vacys Verikaitis, Lynda Marcinkutė, Algis Simanavičius, Anita Pakalniškytė, Slava Žiemelytė, Rimas Strimaitis
J. Sriubi ški enė.

SVE IK INTO J Alj iskairės — J«. Nesuk aiti s , R. Kurienė, V. Zadurskis, R. K arasi e j i enė , J. Pleinys, Vyt. Pečiulis (asmeniškai),. 
Tėvu Pranciškonų Provinciolas, prisikėlimo Parapijos Klebonas kun. Augustinas Simanavičius , OFM .

Iskairės: programos pravedėjo muz. Dali a Vi skontienė, Sukaktuvini s Bučki s ir maža dalis choristu. Vi sos nuotraukos Stepo Varanko s

SOL. ,V. įVERIKAIČIO
60 METŲ JUBILIEJUS

Muziko, solisto, chorve
džio Vaclovo VerĮkaičio 
60-tojo gimtadienio proga jo 
nuveiktų darbų pagerbimas 
ir įvertinimas vyko skaitlin
game ir jaukiame koncerte.

Pagal programą, tai buvo 
kaip "Tėviškės Žiburiai" ra
šė, "Mažoji dainų šventė", 
kuri įvyko 1985. 4. 28 d. sek
madienį, Toronto Prisikėli
mo Parapijos salėje.

Į pagerbtuvių koncertą su
sirinko virš 600 Vaclovo 
gerbėjų. Jų tarpe muzikai, 

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

ATEIK [ LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skorsai gotuos nuo pansininkų rūmu. 16 10 Bloor St Yfost, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591
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solistai, chorvedžiai, chorai, 
dainų vienetai, dvasiškiai, 
Bendruomenės veikėjai, jau
nimas, senimas ir jo moki - 
niai.

Žodžiu solenizantą sveiki
no įvairių organizacijų at
stovai. Sveikintojai savo 
sveikinimus parėmė ir dova
nomis. Dovanų tarpe buvo 
dail. Alfonso Dargio paveiks
las "Teatras", kurį sukak
tuvininkui padovanojo Prisi
kėlimo parapijos ir jos cho
ro vardu įteikė Tėvų pran
ciškonų, neseniai pakeltas 
į provincijolus, parapijos

klebonas kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM. 
Turtinga koncerto 
progra ma

Pagerbtuvių-Koncerto pro-landų.
gramai įdomiai vadovavo K Praėjusio gyvenimo aud- 
muz. Dalia Vi skontienė . ros nepalaužė jo ištvermin - 
Jos ryškus balsas ir suge- gumo jo darbuose. Gausus 
bėjimas išnaudoti trumpas atsilankiusiųjų skaičius į jo 
pertraukėles, kai scenos sukaktuvinį koncertą įrodė, 
užuolaida buvo užtraukiama, fcad Verikaičio pasišventi - 
išryškinant klausytojams iš 
sukaktuvininko Verikaičio 
gyvenimo kai kuriuos mo
mentus, ypač su mokiniais, 
sukeldavo nuoširdaus juoko. 
Vacys mokykloje, laike pa
mokos vieną kartą išsireiš
kė, kad jis norėtų mirti jau
nas. Vienas mokinys į tai

jam atsakė:"Ponas mokyto
jau, jums jau per vėlu’ " 
Anglų kalba pasakytas tas 
jumoristinis nuotykis sukėlė 
skanaus juoko.

Verikaičio nueitas kelias 
iš Troškūnų kaimo per Vil
nių, Vokietiją ir čia išeivi-

joje, nebuvo gėlėmis klotas. 
Jo kelyje buvo spyglių ir dyg
lių. Buvo nusivylimų, kan- 
čiųir karčių gyvenimo va- 

mas, energija ir malonus, 
draugiškas būdas davė pasi
gėrėtinus rezultatus. Muziko, 
solisto, chorvedžio ir moky
tojo įminti gilūs pėdsakai 
muzikinėje srityje liks gra
žus palikimas ateičiai.
Sukaktuvinio vakaro 

progr a ma
Iš žemiau pateiktos kon

certo programos galima 
Spręsti, kad šis sekmadieni
nis koncertas nebuvo eilinis, 
programoje dalyvavo 4 cho
rai, oktetas, dainos viene
tas, žinomi muzikai ir solis
tai savo dalyvavimu išreiš- • LIETUVIŲ NAMŲ Svetainei 
lįė sukaktuvininkui įvertini- LOKYS reikalingi patarnau-

mą už jo nenuilstamą darbą 
muzikos ir daintj srityje. 
Negalėjusiems dalyvauti ta
me koncerte, čia pridedu 
koncerto programą.

Pagerbtuvių koncertas už
baigtas J. Strolios ilge
singa giesme "Parveski, 
Viešpatie ". Tai priminė 
klausytojams baisius karo 
metus. Laisvės ir tėviškės, 
bei namų netekimą. Tragiš
ką tėvynės Lietuvos pavergi
mą ir troškimą matyti ją 
laisvą ir nepriklausomą.

Kanados lietuviai nuošir - 
džiai ir tinkamai įvertino ir 
pagerbė savo mielą, popu - 
liarų muziką Verikaitį, lin
kėdami jam dar ilgus metus 
teikti džiaugsmą netik lietu
viams kanadiečiams, bet 
visiems po platųjį pasaulį 
išblaškytiems tautiečiams.

Stepas Va ranka 

tojai vakarinei pamainai nuo 
6 vai. v. iki 2 v. r. Kreiptis į 
LN raštinę.

• LIETUVIŲ NAMŲ Popietėje 
buvo pagerbtos lietuvės mo
tinos. Joms buvo įteiktos gė
lės ir teurelė vyno. Motinos 
Dienos proga jas sveikino 
LNValdybos p-kas V.D a u- 
g i n i s. Buvo pagerbta ir 
š.m. iškilioji motina E. 
Š ernie nė -Trump -
j o n a i t ė. Ją ir visas mo
tinas pasveikino LN Vyrų 
Būrelio pirmininkas J. V. 
Š i m k u s. Visoms moti - 
nomsbuvo sugiedota "Ilgiau
sių Metų".

• Muz.Jonas GOVĖDAS da
lyvavo Lietuvių Muzikų Su
važiavime Cleveland’e, gegu
žės 11 d. Jis akomponavo ir 
sol.A . Pakalniškytei LBKul- 
tūros .Tarybos surengtoje 
premijų įteikimo iškilmėje- 
koncerte.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

I
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

5’4 % 
6/2% 
6 % 

’9/2% 
10 % 
-8 % 
8/2%

MILIJONU DOLERIŲ
IMAME UŽ:

nekiln. turto pask... 10J6 ,% 
asmenines paskolas 12/> % 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi_ iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $ 10.000.

AKTYVAI PER 21 
MOKAME UŽ: 
indėlius (P.C.A.) .... 
santaupas..........
kasd. palūkan. už sar, 
term, indei ius 1 m........
term, indėlius 3 m........
reg. pensijų fondo .... 
90 d ienų indeiius ...... 
( minimum $ 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ...>9 J4% 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuc .d v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 
10 v, r. iki 1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s-nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

toronto

Kandidatų sąrašas:
P.Augaitis, H.Stepaitis,

K. Lukošius, A.Čuplinskas , 
dr.A. Pacevičius, dr. P.Lu
koševičius, J. Banaitis, J . 
Bersėnas,A.Bersenas,jr. ,
L. Girinis-14orvaiša,V. Pa
cevičius, H. Lapas, V. Dar gis, 
V.Dauginis ir J. Lukšys. 
Revizijos komisija:

V. Skrebutėnas, J.Damba- 
ras ir L. S kripkutė. 
Susirinkimo prezidiumas:

Herbertas S te paltis,Haris 
Lapas ir sekretorius L. Gi
rinis- Norvaiša.

Pritaikytą progai inyoka- 
ciją perskaitė naujas Tėvų 
Pranciškonų provincijolas, 
Prisikėlimo Parapijos To
ronte kun.Augustinas Sima
navičius.

Susirinkusius Fondo na
rius sveikino KLB pirminin
kas adv. Algis Pacevičius, 
Toronto Pūtvio Šaulių Kuo
pos pirmininkas St. Jokūbai
tis ir kiti organizacijų at
stovai.

Stepas V a r a n k a

KANADOS LIETUVIŲ FONDO SUSIRINKIMAS 1985.5.5. TORONTE. IŠ kairės : Registracija - Edis 
STRAVINSKAS ir Petras GULBINSKAS, Prezidiumas - L. GIRINIS-NORVAIŠA, sekretorius, Herbertas 

STEPAITIS ir Haris LAPAS. Nuotr. St. Varankos

montreal

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS- 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO RAMSTIS į •

Kanados Lietuvių Fondas 
buvo Įsteigtas 1961.10.16 d. 
KLB veikėjų, susirūpinusių 
lietuviškom problemom iš
eivijoje spręsti, ypač finan
sinėje srityje; kilo sumany
mas steigti Fondą.

Sumanymas puikus. Rea
liame gyvenime nelengvai 
vykdomas. Kaupti pagrindinį 
kapitalą laisvos nepriklauso
mos Lietuvos atstatymui, o 
kapitalo nuošimčiais remti 
išeivijoje lietuvybės išlai
kymą.

Tai kilnus ir svarbus už
mojis. ŠĮ Kanados Lietuvių 
Fondą privalėtų remti visi 
lietuviai, ypač gyvenantieji 
Kanadoje, kadangi šis Fon
das dosniai remia Kanados 
lietuviškąją veiklą.

viai taptų Fondo nariais. Na
rio Įnašas Į Fondą yra $1OO. 
Jeigu Kanados lietuviai su- 
gebėtų Į Fondą sukaupti VIE
NĄ MILIJONĄ dolerių, tai 
lietuvybės išlaikymui Į me
tus galėtų skirti 75.000- 
80.000 dolerių.Kanadoje , 
sakoma, yra tūkstančiai lie
tuvių. Kanados Lietuvių 
Fonde yra vos 1.000.

Kanadiečiai lietuviai yrą., 
gana* dosnūs, bet kaž kodėl Į., 
mums tą svarbią lietuvišką 
organizaciją nesiburiaJKiek- 
vienas turime tik giliai pa
svarstyti, kad mano ar tavo 
Įnašas,' auka ar dalelė pali
kimo Kanados Lietuvių Fon
dui, tai ne tik garbės reika
las, bet tai yra savotiška 
"transfūzija" lietuvybės iš-

Sve&ai Y.m.*',NL” Spaudos Baliuje prie talkininkas 
p.Pali?aitienes staliuko

J. šiaučiulis.

Nuotr.Tony’s Photo Studio

MANO MOTINA

Mano motina buvo be 
Tačiau nuostabiai sk 
Apie dangaus ir žemi 
Ir ką duoda saulė s ' "!

aštė
Itė viską, 
^bekraštę 
lesa.

Mano motina kalbėjo
Tik viena gimtosiosttžemės kalba 
B°t ji su visais šnefejo,
Net ir paukščių nuostabia šnekta.

Mano motina buvo Skraite, 
B°t ji buvo turtinga, riskuo. 
Šilkų nei aksomų ji’ edėvėjo,

Pirmieji KLF žingsniai 
buvo silpni ir nedrąsūs. Nuo 
1964 m.KLF iš takelio išėjo 
Į platų vieškelį. Išrinko pa
stovius valdomuosius Fondo 
organus.

Kanados Lietuvių Fondas 
yra legali valdžios instituci
ja, turinti valdžios čarterĮ. 
Kanados Lietuvių Fondo šū - 
kis yra:"Kapitalas Lietuvai- 
nuošimčiai lietuvybei". Be 
minimo fondo paramos lie - 
tuviška veikla kultūrinėje 
srityje šiandieną būtų daug

laikymui išeivijoje. Turine 
Įsisąmoninti, kad KLF Įsta
tų 2 punktas sako: "FONDAS 
YRA ĮS TEIGTA S IR VEIKIA 
LIETUVIŲ KULTŪRINIAMS 
BEI LABDAROS TIKSLAMS 
REMTI, SKATINTI IR UG - 
DYTI.. ."

Aš pilnai tikiu, kad su - 
kaupti kapitalą iki vieno mi
lijono nesudarytų Kanados 
lietuviams didelių sunkumų. 
Paskutiniame susirinkime 
buvo pranešta,kadUabar pa
grindinio kapitalo yra virš

Kaip vynas jai buvo? randūo.

Mano motina buvo audėja 
Lino drobių ir juosti, margų, 
Aiškiaregės dovanj^jinai turėjo: 
Ji nusakė ateitį savo vaikų.

Lakštingalos balsą jinai turėjo, 
Sutartinių ir pakasynų raudoj. 
Gimtąją žemę labiausiai mylėjo, 
J’, kaip didvyrė, u: ęso laisvės kovoj.

[moti na
J savo vaikų, 
rdė, alkanus sotino

menkesnė. Lietuviškos mo—600.000 dolerių.

Mano motina buvo
Gimtosios žemės | 
Kuri trokštančius B
Švyturiu švietė tarp šios žemės audrų.

kyklos, laikraščiai, knygų 
leidėjai ir Įvairios organi
zacijos be Fondo finansinės 
paramos nepajėgtų atlikti 
savo numatytų darbų.

Kanados Lietuvių Fondas 
pageidauja, kad visi lietu -

1985. V. 5 d., sekmadienį 
Įvyko KLF visuotinas susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
virš 70 atstovų su 361 Įga
liojimu balsavimui.Tie skai
čiai nėra Įspūdingi.

D C O U C D insurance &U K E. w U t H REAL estate brokers

| SPECIALYBĖS:

2333334 - 231*661 - 231-6226
383U B Bloor Street West • (Islington , On torio M9B^ 1K8 
Lietuvių kolba patarnauja- DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandai: 9 v.r. - 7 v.*Ą iabtadianiaii 9 v.r. - 12 v.p.p.
Na/ys of "B attar Buiinatt" Saro

"NL" ELEKTRONINEI MAŠINĖLEI Įsigyti aukojo: 
Montrealio LITAS - $300; po $ 25,- P.Gulbinskas, V. 
paugelavičienė, PiAdamonis; $20,- S. P.; K. Vilkonis 
6 angliški svarai.

VISIEMS nuoširdžiausias AČIŪ. "NL"

•••••••••••••••••••••<

„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 - 
rintą, 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.

"NL” VALDYBA
^if*"

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽI^ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-90© AVENUE, LaSalle

365-1 1 O
7661 A CENTRALE, LaSalle

365-71 ^6
2955 ALLARD, Ville Emard

766-2667

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DR AU DA-1NSURANCE
Walter Daugini* Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1AČ

K Bačėnas TRAVE ,
. Visais kelionių reikalais

1551 Bloor Sf. W. bat kur pasaulyje skandinti:
TORONTO, Ont. > _ ,
M6P IAS 633-3531

1935. V. 23
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SUKT ATUVININKAS STASYS 
VIRBALAS

Šio mėn. pradžioje, gau
siame savo šeimos ratelyje 
Stasys VIRBALAS atšventė 
80 metų amžiaus sukaktį.

Į tėvo pagerbimą atvyko 
visi keturi sūnūs su žmono
mis ir anūkais. Du iš jų gy
vena ir dirba JAV-ėse. Jie 
visi yra baigę McGill uni - 
versitetą. Du iŠ jų yra elek
tros inžinieriai ir turi aukš
tas vietas savo darbe.

St. Virbalas yra žinomas 
Montrealio lietuviams, kaip 
elektrikas-kontraktorius. Šar
vo darbu daug yra padėjęs 
lietuviams. Keletas naujų 
ateivių gavo pas jį darbą, 
įsigijo praktikos,© kai kurie 
išmoko ir pasidarė savisto
viais elektrikais.

St. Virbalas į Kanadą at
vyko 1928 m. Kaip dauguma 
tuo laiku, be jokios specia
lybės ir dirbo šiaurėje įvai
rius darbus. Bet per darbš
tumą ir kietą pasiryžimą į- 
sigijo specialybę ir iš pa
prasto darbininko sukūrė 
gražų gyvenimą.

Žiemas leidžia Floridoj, 
o vasarą grįžta į Montrealį.

Linkiu, kaip dainoj sako: 
"be Šių metų, dar šimtą 
metų . a.

DĖMESIO LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS !

Š. m. BIRŽELIO mėn. 2 d. 
12:30 v. p. p. laikys pamal - 
das kun. Povilas DILYS. 
Mišios bus su Šv. Komunija. 
Šv. Jono Bažnyčioje, 3534 
Jeanne Mance St. Montreal. 
Prašomi visi dalyvauti.

PARAPIJOS TARYBA

• Chicagoje mirė Janina 
KOLUPAiLIENĖ, prof. St. 
Kolupailos žmona, sulauku
si 89 metų amžiaus. Liko 3 
dukterys, 2 žentai ir anūkai. 
Užuojauta giminėms.

IŠVYKA į SAFARI
Auksinio amžiaus klubas 

"Rūta" ruošia išvyką į Safa
ri parką LIEPOS mėn. 9 d. 
autobusu pamatyti įvairių 
gyvulių, mažiausių arkliukų 
bei išdykusių beždžionių.

Kelionė, įėjimas į parką 
ir cirkas kaštuoja $ 15. 00. 
Registruotis pas klubo val
dybos narius. Skaičius ribo
tas, tad patartina, norin - 
tiems vykti, registruotis tuo
jau. Priimami ir nepriklau
są klubui.

• Maj. Laisvutis ir Linda 
BARŠAUSKAI džiaugiasi nau
jagime dukrele. Alfonsas ir 
Nora GUDAI, Albinas ir Sta
sė BARŠAUSKAI - nauja a- 
nūkėle.

3907 A Rosemont

ĮGALIOJIMAS

LITAS

susirin — 
akci —

DUODA 
PASKOLAS :

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

6)6% 
6'4% 
6 % 
■5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

4:00-8:00 
2:00-6:00 

SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abi ejose

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SPAUDOS BENDROVĖS 
VISUOTINAS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Nepriklausomos Lietuvos” Spaudos Bendrovės visuotinis 
• m. gogu— 

1465
akcininkų—šėrininkų susirinkimas šaukiamas 1985 
žės 26 d. 12val. p.p. Aušros Vartų parapijos salėje, 
de Seve, > Montreal.

notvarkė:
Susirinkimo atidarymas
Prezidiumo rinkimas
Mandatu komisijos rinkimas
Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
Valdybos pranešimai
Revizijos komisijos pranešimas
Bendrovės persitvarkymo klausimas
Diskusijos dėl pranešimų
Valdybos ir revizijos komisijų rinkimai
Einamieji reikalai
Susirinkimo uždarymas.

akcininkai kviečiami dalyvauti. Negalintieji 
dalyvauti, įprašomi pasiųsti įgaliojimą kitam 

kuris susirinkime dalyvaus.
Kvorumui nesusirinkus , • po valandos susirinkimas 

bus laikomas teisėtu. VALDYBA

D i e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
n.

Visi 
kime 
ninkui

Aš,

gyvenantis

uo Įgalioj

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos” Spaudos Bendrovės 
1985 metų akcininkų f šėrininkų) susirinkime.

M0NTREAU0 LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

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

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

1 metų .. ............. .
TERMINUOTUS INDELIUS 

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

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $ 20,000 ar daugi au 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
special ios............
su draudimu ................... ‘
kasdieninės ............... .

ČEKiySĄSKAITOS •........... .

9’4%
9 i % 
834% 
814% 
8’4.%

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10,000

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 

Pirm. Antrad. Tree. 
Ketvirtadieniai s.... 
Penktadieniais ..... 
Sekmadieniais nuo I 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.al.

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

• Didelis pasirinkimas gatavu paltu
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —.• loo OCXIC
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 488-9040

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLEŠ - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

MEMBER

akcijas - Šerus.

ParašasData

JONAS IR COTE
Residence: 767—4690

C. I. B.
VASARIO 16—TOS DIENOS MIN Ė JIMAS MONTR E AL 10 ŠE ŠT ADIEN Ė JE MOK YKLO JE

e. GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ • 

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

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

Tel.: Business: 482 - 0772

5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

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

Laima Skučaitė—Rutkauskienė
Tel: 697-3846

PETRAS ADAMONIS

Dr. J. MA LI SKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W.

Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 86'6-8235
Namu : 761-4 675

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

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

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

M. CUSSGN 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.Q. H8P 1L2
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
VICTOR E. RUDINSKAS

B. Eng., M Eng., L.l .B.. B.C.L.
4701 Bonnantyne , Verdun (kampas 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

It's Made of a
Pro I as tic Soft 

Silicone Base with I
Small Suction Cups. Į

TH€ N€UU 
MULTICUP 
D€NTUR€"

’‘Suction cups” laiko tvirtai! J 5sų dantų plok stele laikysis be 
nemalonaus klijavimo. Sumažina jlanįų smegenų erzinimo ir skau
dėjimą, Ypatingai rekomenduojąma žemutinėm plokStelfem.,

"Suction cups” pritaikomos jū Vuritnoms dantįį plokštelėms 
er 24 v das .___ __________

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120N«nv 376 - 378 1

in Guy Metro Station Boutiques Level. Suite 26 
937-2834

Albertas N O R K E L I O N A S , B.A. C.S.ę., LB.

Komercinio. privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t>

f

I r PORTRAITS
— t ■ -r- I PAS6EPORT* COMMERCIAL
K M O I U Į mARIAGE* WEDDINGS 
STUDIO I 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LaUrINAITIS
MONTREAL P.Q. H2K 1E9 | 525*8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUMį PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

Savininkas i JOHN OSKOWICZ 
3351 Belair St., Montreal, Qu**, H2A 2A5 

Telefonas : 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVAO
š
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