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SAVAITINIAI ĮVYKIAI ŽMOGAUS T ISIU KONFERENCIJA OTTAWOJE
J. V. Danys _

KEIČIA MOKESČIŲ 
SISTEMAS

Prez. Ronald Reagan’as 
paskelbė patį didžiausią mo
kesčių pakeitimą JAV isto
rijoje gegužės 28 d. asme
niniai mokesčiai bus suma
žinti 7%,o mokesčiai korpo
racijų bus pakelti 9%.

Federalinis Kanados Fl- 
nansų ministeris pakėlė as
meninius mokesčius ir nu - 
mažino korporacijų, tikintis 
pritraukti investatorius 
ir palengvinti naujų 
organizavimą.

BIJO KUNIGŲ
Lenkijos komunistinė vy

riausybė praneša, kad po 
saugumo atlikto brutalaus 
kunigo J. Popieliuszko nužu
dymo, padaugėjo kunigų, nu
sistačiusių prieš vyriausy
bę, skaičius/nors tie saugu - 
miečiai buvo teisiami ir nu
bausti kalėjimu/.

Vyriausybė kreipėsi Į R. 
Katalikų Bažnyčią, kad pa
veiktų ir padėtų išvengti ne
ramumų.

darbų

TEISIAMI TRYS BUVg 
SGLIDARNOŠČNARIAI

Gdanske prasidėjo teis - 
mo procedūra prieš 3 Soli- 
darnošč narius, apkaltina
mus už gyventojų kurstymą.

Policijos daliniai neįlei
do nieko net ir užsienio ste
bėtojų , Į teismo salę.

Lech Walesa kritikavo to
kį teismo elgesį,o kitas na
rys A. Gwiazda pareiškė, kad 
” Jeigu jie turėtų rimtų Įro
dymų, norėtų publikos teis
mo salėje”.

Visi trys kaltinami dar ir 
tuo, kad yra aktyvūs nelega
lios unijos nariai. Jeigu bus 
nuteisti, tai jiems gręsia iki 
5 metų kalėjimo bausmė.

ORIENTALIŠKA IŠMINTIS
Kinijoje yra sudaryta 1OOO 

vidutinio amžiaus parinktų 
gabių žmonių būrys,iš ku
rio būtų parenkami busimie
ji Kinijos vadai.

• OTTAWOS KONFERENCI- 
JON iš JAV-bių buvo atvykę. 
VLlKo p-kas dr.K. Bobe
lis, PLB vice p-kas T. Re - 
m e i k i s, PLB Visuomeni
nių Reikalų Komisijos pirm. 
A.G e čys, T.V e n c 1 O- 
v a, G. D a m u š y t ė.

Lietuviškajai daliai vado
vavo KLB Visuomeninių 
Reikalų Komisijos pirmi - 
ninkė adv. J. Kuraitė- 
L a s ie n ė .

ŽMOGAUS TEISIŲ j 

Amerikos ir 33 Eurof 
motery, yra už tvo

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTI

- . y j.:-

NFERENCIJA OTTAWOJE. Prieš konferencijos rūmus plevėsuoja Kanados, 
valstybių vėliavos. Bet Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėl i avo s, I aikomo s trijų 

Nuotr. J.V. Danio>. į vidų jas. neileidzia.

S VĖLIAVOS UŽ TVOROS

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS PRANEŠA, KAD
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras šiuo metu 

renka knygas, periodiką bei kitą lituanistinę medžiagą.Ta 
medžiaga naudosis Pedagoginio Lituanistikos Instituto stu
dentai, lietuvių organizacijos ir visuomenė bei svetimtau
čiai mokslininkai.

LTSC prašo visus lietuvius prisidėti prie šio bū
tino lietuvių mokslinių, literatūrinių ir meninių turtų iš
saugojimo darbo. LTSC darbuotojai mielai atvyks Į knygų 
aukotojų namus, jei taip aukotojams lengviau.Aukos irgi 
nurašomos nuo valdžios mokesnių. LTSC pateiks užpildy
tą mokesčių formą.

LTSC, 5620 South Claremont,Chicago,IL,60636 USA 
Telefonas /312/ 434-4545. Iš anksto liekame dėkingi.

asidėjo Žmogaus Teisių 
33 Europos valstybės ir 
Įrencija vyksta Valdžios

PABALTIEČIU ŽYGIO TVARKARAŠTIS

• LIEPOS 25-26 Tribunolas Kopenhagoje, Danijoje
• LIEPOS 25 - Suvažiavimas Kopenhagoje, išvykimas 

traukiniu Į Stokholmą.
• LIEPOS 26 - Išplaukimą laivu 8 vai. ryto. Plaukimas 

Baltijos jūros pakraščiais.
• LIEPOS 28 - Atvykimas Į Helsinkį. Programa Helsin - 

kyje- Išvykimas Į Stokholmą 3 vai. p. p.
• LIEPOS 29-30 - Programa Stokholme
• LIEPOS 31 - Uždaromoji ceremonija. Užbaigimo balius

GEGUŽĖS 7 d. Ottawoje 1 
Konferencija, kurioje dalyvau; 
Kanada su J.A.V-bėmis. Kol 
Konferencijų Rūmuose ir aiki je prieš Įėjimą, pusračiu 
išstatyta 35 dalyvaujančių va‘ 
ja yra uždara, įėjimas kontro 
geležinė tvora ir Įėjimo vart 

GEGUŽĖS 8 d.lietuviai,! 
Ottawos surengė demonstrac 
ir Konfederacijos aikštėje,ki 
cijų Rūmų.

Baltų Federacijos atstok 
jaučius pareigūnus, kad leis 
tijos vėliavas išrikiuoti šalis tų Europos kraštų plevė
suojančių vėliavų. Čia pat bi 
latvė ir estė su tautinėmis v 
šė Konferencijos Administra 
Administratoriaus pavaduo' 

sikvfetė Baltų Federacijos a 
ma vėliavas prijungti prie K 
kraštų vėliavų.

Dr. L. L u k s s patiek 
Baltijos kraštų vėliavos t u 
sančių vėliavų:

/bių vėliavos. Konferenci- 
ojamas, prieš aikštę yra 
kurie saugojami.

ziai ir estai iš Toronto ir 
s prie S ovietų A mbasados
yra 'čia pat prie Konferen-

kreipėsi Į Įėjimą saugo - 
'r Lietuvos,Latvijos ir Es-

ir trys moterys: lietuvė , 
ivomis. Pareigūnai prane- 
ai apie šį reikalavimą.
is M. Fairweather pa- 
ovą paaiškinti, kodėl prašo- 
erencijoje dalyvaujančiu™)

ekančius argumentus, kodėl
3 t ų ,b ū t i tarpe kitų e-

PROGRAMOJE
Kultūrinis pasirodymas- Baltų veiksminio meno 

transliacija per Švedijos televiziją.
Folkloro pasirodymas Svarbiausiu punktu bus 
folklorinė panorama, kuri Įvyks atvirame Stokholmo am
fiteatre.
Demonstracijos, spaudos konferenci jos . Lai
ve ir kiekviename sustojimo uoste vyks spaudos konferen
cijos.
Koncertas. Kaki Lareti, pianistas.
Ba 11 ų-Skand i navų literatūrinis pobūvis, or
ganizuojamas tarptautinio PEN klubo.
Sporto varžybos. Pasirodys pabaltiečiai sportininkai

1. Helsinkio Aktas sake id joks teritorijos užėp?i - 
Įstatymams, yra nelegalus, 
a buvo jėga okupuotos ir ne- 
j Sąjungos, 
neatsisakė savo suverenu ■—

mas priešingas tarptautinia
2. Estija, Latvija ir Lie 

legaliai prijungtos prie Sov
3. Baltijos tautos nieką 

mo.
4. Legaliai Sovietų Są; neSali reprezentuoti Bal

tijos tautų.
Konferencijos administ 3riaus pavaduotojas Fair * 

weather apibūdino Konferen >s struktūrą ir eigą ir pa - 
reiškė, kad jis negali šio re Svirno patenkinti. Toliau 

, jis nūrodė.kad bet kuris nu ytos tvarkos ar dalyvių 
skaičiaus pakeitimas reikal 
jančių 35 kraštų pritarimo, 
vietų Sąjunga ir jos "blokaC 
Bulgarija, Vengrija, Lenkijai Rytll Vokietija/.

1 ar dalyvių 
is vienbalsio visų dalyvau- 
onferencijoje dalyvauja So- 
Čekoslovaki ja, Rumunija,

Vis dėlto, LIETUVOS , LATVIJOS ir ESTUOS VĖLIA
VOS PLEVĖSAVO VISĄ DIENĄ,laikomos trijų moterų - 
lietuvės,latvės ir estės- kaimynystėje kitų 35 vėliavų.De
ja- už tvoros.

Pasaulio Estų Tarybos, Pasaulio Latvių Federacijos 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai išleido spe - 
cialų biuletenį šiuo reikalu, kuris buvo Įteiktas visoms 35 
-kioms delegacijoms ir spaudai.
PAMINĖTOS NEPRIKLAUSOMOS BALTIJOS VALSTYBĖS

' Konferencijoje svarstoma ir tautinių mažumų proble
mos. Turkų delegacijos ambasadorius Ekrem Guven - 
d i r e n griežtai kaltino Bulgariją, kad ji norinti išnai - 
kinti vieno milijono turkų mažumą Bulgarijoje. Ąmbasa - 
doriaus kalba su priedais buvo išdalinta ir spaudai.

Tuo klausimu kalbėjo ir kitų valstybių delegacijos. 
Mums Įdomu Olandijos ambasadoriaus August H y a c i n t 
C r o i n klaba, nes joje jis paminėjo Lietuvą,Latviją ir 
Estiją. Kai kurios ištraukos iš jo kalbos:

’’Tautiniu mažumų klausimas šioje konferencijoje ke
liamas jau keletą kartų. Helsinkio A kte mažumų teisės y- 
ra pabrėžtinai minimos ir Aktą pasirašiusieji įsipareigo
jo jas saugoti. Negaliu sutikti su kai kurių kraštų teigimu, 
kad jie neturi tautinių mažumų”.

"Tautinių mažumų problema yra glaudžiai surišta su 
naujų valstybių Įsikūrimu, kuris prasidėjo 19 šimtmetyje 
ir tęsėsi vėliau. Prieš I-ąjĮ Pasaulinį Karą buvo eilė di
džiulių daugiatautinių valstybių. Taikos Konferencijoje Ha 
goję 1899 metais dar nebuvo matyti tautinių vėliavų eilės 
kraštų .kurie šiandieną dalyvauja šioje Konferencijoje. 
Galiu paminėti tik Lenkiją,Suomiją ir Čekoslovakiją".

"Pq I-jo Pasaulinio Karo Įsikūrė keletas valstybių, tr 
jeigu ši Konferencija būtų vykusi sakysime prieš 50 metų 
tai daly vaujančių-valstybių skaičius būtų didesnis, kaip da
bartinis 35. Trys iš tų valstybių istorijos tėkmėje pra - 
nyko kaip nepriklausomos valstybės - tai Estija, Latvija ii 
Lietuva, ir man nėra reikalo aiškinti, kaip tas Įvyko”.
PABĖGO ESTŲ KOMUNISTŲ AUKŠTAS PAREIGŪNAS

Estijos komunistinio jaunimo lygos antrasis sekreto 
rius Hillar Raig. 28 metų amžiaus, su ekskursija, lanky
damasis Suomijoje, nuo turistų atsiskyrė ir laivu pasiekė 
Švediją. Pareiškė, kad jį nuo komunizmo atstūmė žiauri 
jų praktika. Tai jau antrasis estų komunistų aukštas pa
reigūnas keletos mėnesių laikotarpy pabėgęs į Vakarus.
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NeptiktMW
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour lą liberation de la Lituanie! Loyąutč au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
TELEFONAS: (514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.

H8P IC4

džiomis, jei tų valstybių sportininkų komandos vis dėlto, 
protestuodamos prieš tokį TSRS elgesį pagrobiant V. če
siūną, atsisakytų dalyvauti olimpiadoje ?

Prisimena liūdnai skambanti olimpiada prieš Antrąjį 
Pasalulinį karą Berlyne. O kaip tik tuo laiku Vakarų 
valstybės Hitleriui darė nuolaidą po nuolaidos, gal tik ne 
tokias reikšmingas , koki 6 s dabar daromos S. Sąjungai. . . 
Ir dar tokiu plačiu mastu [. . . Ar ne tuo laiku Hitleris kal
bėjo apie taiką, kaip dabar kalba Brežnevas ?

Sakoma, istorija nesikartoja, 
mų liudija ką kitą.

Norėtųsi viltis, kad 5 FliiĮ' 
sugrąžinti V. Česiūną į t* i, kur jis buvo KGB pagrobtas . 
Tai reikalauja tarptautinė 
niai įsipareigojimai. Ti' 
menė turi nenurimti , pre testuoti, reikalauti, kad būtų lik
viduotas nusikaltimas J

Deja, daugelis simpto-

R imsis tinkamų priemonių

įteisė ir pačios VFR tarptauti- 
t lietuvių, tiek kitų šalių visuo-

Metinė prenumeratos kaina $ 18.00
Rėmėjo — $ 25.00 Iš L. K. B Kronikos Nr. 65

P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne—' 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Gižai (Vilkavišk > rajonas). 1984 m. gegužės 28 d. 
naktį buvo apiplėšta Gižų jarapijos bažnyčia, išplėštas al
torius, su Monstrancija neštas Švč. Sakramentas, paim
tas smilkytuvas, iš bažn Hos rūsio išnešta ir vietoje su-

IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS

ALMA MATER Nr. 4

tas smilkytuvas, iš bažn 
naikinta apie 70 litrų žie: [ai paruoštų vaisų ir uogų.

Gyvenvietėje buvo p< 
čioje patarnaujančiųjų da 
mos net kai kurių uolių n 
kio VRS par°iškė, kad p< s 
Algirdas Pa s i lauš kas 
apkaltinti "dorus tarybin 
liai turi būti surasti, ieš 
o nusikaltimas turi būti i iiškintas. Kai praeitais metais 
chuliganai nužudė kun. L 
kad tai saugumo darbas, 
plėšimu", - savo pavaldi 
Pap“čkys. Kriminali!
t i s po trijų dienų išaišk o nusikaltėlius, tai keturi Gižų 
gyvenvietės komjaunuoli 
Klimavičius, Gintaras Valtis ir Artūras Danielius bei G 
Pipynė. Visi, išskyrus 
kaitimą padarė būdami g ti.

'984 m- rugsėjo 4-5 
nyčią teismas. Teismo s 
teisėja Mickevičienė, ad 
iš Vilkaviškio bei Bulota

Kodėl buvo pagrobtas Vladas Česiūnas?
Kazimieras Tautgirdas

Kai užsienio radijas paskelbė V. Česiūno interviu su 
dienraščio "Draugo" korespondentu, V. Česiūnas jau bu
vo Lietuvoje, gulėjo MVD ligoninėje (Vilniuje, Požėlos g.). 
Mieste sklido KGB paleisti "gandai", kad sportininkas 
buvo VFR apnuodytas kažkokiais vaistais, nežinojęs ką da
ręs, o kai atsipeikėjęs, tai nuėjęs į TSRS ambasadą Vokie
tijoje ir paprašęs pagalbos dėl sugrįžimo į Lietuvą. . .

Kai kilo triukšmas VFR dėl V. Česiūno dingimo, stai
ga pasirodė straipsnis ("Literaturnaja gazieta"). Jo auto - 
rius - jau visiems žinomas savo patarnavimais KGB - P. 
Keidošius. Komentuoti šitą straipsnį tai tas pats, kaip 
"samprotauti" , ką iki šiol mėgsta daryti užsienio spau - 
dos bei radijo komentatoriai, kurie vis dar "svarsto" 
įvairias V. Česiūno grįžimo į Lietuvą galimybes. . .

Kalbant apie V. Česiūną, norom nenorom tenka prisi
minti įvykius dėl L. Vlasovos Niujorko aerouostuose. . .

Ta proga vienoje laidoje "Vokiečių banga" paleido to
kią repliką: susidaro įspūdis, kad TSRS KGB Amerikos 
uostuose šeimininkauja kaip savo namuose. Yra pagrindo' 
tikėti, kad panašaus pobūdžio repliką atsirevanšuodama 
paleis ir Amerika VFR adresu.

Kai JAV pareigūnai "užsitikrino", kad L. Vlasova 
"grįžta į TSRS savo noru", staiga viskas nurimo. Pasida
rė miela ir gražu: "nebepasikartojo" Simo Kudirkos atve
jis, Amerikos pareigūnai liko patenkinti, kad išvengė ne
malonumų su TSRS, kad šis incidentas per daug nesupyk- 
dė TSRS ir 1.1. Svarbiausia - išgirdo, kad "pati" L. 
Vlasova pasakė, kad vyksta į Maskvą "savo noru". O to - 
kros smulkmenos kaip klausimai, kaip ji atsidūrė kelei
viniame lėktuve, nepasibaigus koncertams, ką ji "veikė " 
daugiau kaip 73 valandas lėktuve, kodėl ji negalėjo pareikš
ti "savo noro" tuoj pat, nejaudino tų, kuriems buvo grei
čiausiai patarta "taikiai likviduoti incidentą". Taip gal - 
voti v°rčia bendra išryškėjusi Vakarų tendencija "neer
zinti Sov. Sąjungos, nes gali pablogėti santykiai'.'

Tai prisiminti verčia ir vienas išgirstas užsienio ra
dijo komentaras, kur svarstoma galimybė paklausti pa - 
ties Česiūno, ar jis savo noru atsirado Tarybų Sąjungoje. 
Dabar V. Česiūnas , atrodo, jau nebe ligoninėje. Jį jau 
matė žmonės besilankantį KGB rūmuose Vilniuje. Beveik 
neky'.a abejonių, kad ir VFR pareigūnai išgaus iš V. Če
siūno taip pat labai laukiamus žodžius, kad "grįžęs savo 
noru". . . Ir tokiu atveju VFR valdžiai "nukris sunkus ak
muo nuo krūtinės". . . Vienas užsienio komentatorius jau 
yra išsitaręs, kad gal neverta dėl kažkokio Česiūno "ga
dinti draugiškų VFR ir TSRS santykių". . . Atrodo, kad pa
skutiniu metu Vokietijos valdžia daugiau ieško išeities , 
kaip nuraminti tam tikrą visuomenės dalį, kuri nerimau - 
ja , kad "VFR nesaugu", ir kaip likviduoti incidentą, nė 
kiek nesupykdžius TSRS. Gi paties V. Česiūno likimas jau 
ne pats svarbiausias dalykas. Galimas daiktas, dėl infor
macijos stokos klystame (o, kaip šiuo atveju norėtume 
klysti).

O dabar atsakykime į klausimą, : kodėl gi buvo pa
grobtas V. Česiūnas ? Juk dabar vos ne kiekvieną savaitę 
kas nors pasiprašo politinio prieglobsčio, vos ne kiekvie
ną savaitę bėga iš TSRS ir Rytų Europos žinomi žmonės. 
Tai jau nieko nestebina. Tiesiog nujaučiama, kad jei tik 
pasitaiko galimybė, tuoj atsisveikinama su šalimi, "kur 
taip gera žmogui ir jauku".

Į klausimą atsakyti nesunku. V. Česiūno interviu su 
"Draugo" korespondentu aiškiai pasakė, kad jis rašys kny
gą apie sporto padėtį TSRS. Iš jo žodžių aiškėjo, kad jis 
turi ką papasakoti, kad jo knyga būtų labai nemaloni TSRS, 
ypač dabar, kai artėja olimpijada Maskvoje. Va, šitie žo
džiai ir nulėmė jo likimąl Taip pasakė, o nepagalvojo a- 
pie budrias ausis. Štai dėl ko buvo imtasi visų priemonių 
kad tokia knyga nepasirodytų. Štai dėl ko v. Česiūnas 
"stebuklingu būdu" vėl grįžo į Lietuvą •

Šiuo metu V. Česiūno likimas nepavydėtinas, ypač tu
rint galvoje Vakarų valstybių norą bet kokia kaina nesupyk- 
dyti TSRS.

Artėja olimpiada Maskvoje. . . Ir kyla gana liūdnos 
mintys: nežinome, kaip patys sportininkai reaguoja į šį 
suęidorojimą su V. Česiūnu, bet Vakarų "valstybinės li
nijos" yra pasišovusios siųsti savo komandas į Maskvą 
ir ten demonstruoti savo sportinius sugebėjimus. Kažin ar vaitę laiko M. Turauskas dėl 
Vakaruose neįvyktų principiniai konfliktai su tomis vai- kyklos.

kleistos kalbos, kad tai bažny - 
bas, gana drąsiai buvo nurodo - 
nistrantų pavardės, o Vilkaviš-

Gižų parapijos klebonas kun.
nori suvaidinti apiplėšimą ir 
s žmones". "Vyrai, nusikaltę - 
jkite, nors iš žemės iškaskite,

Šapoką, Vatikanas paskelbė, 
is pats bus ir su bažnyčios api - 
ams kalbėjo VRS viršininkas 
s paieškos inspektorius Abrai-

Renatas Zališkevičius, Algaudas

Zalkevičių, pilnamečiai. Nusi-

. įvyko apiplėšusiųjų Gižų baž - 
lėti s : prokuroras Bogušauskas, 
katai - Šipulskis ir Kilikevičius 
• Šilingas iš Kapsuko.

Jau teismo pradžiojf >uvo aišku, kad salėje prasidėjo 
edija. Prokuroras Bogušauskas 
elis klausimus, o teisėja Micke- 
dko kalbėjo apie bažnyčios rūsy- 
ienes ir , beveik neužsiminda - 
mas - išneikintas Švč. Sakra - 
daiktai, įskaudinti tikintieji. Gi - 
A. Pasilauskas, matydamas 

s į teismo salę negrįžo.

ne teismas, bet eilinė ko 
kaltinamųjų paklausė vos 
vičienė maždaug valandą 
je laikomus kompotus, u< 
ma, kad {vykdytas aplplė 
mentas, pavogti bažnyčio 
žų parapijos klebonas ku 
tokį teisingumą, po pertr

Teismo metu paaiškė 
išgėrusiems jaunuoliams 
m°t G. Pipynė pasiūlė įsil 
radę jame nei vyno, nei k 
stiklainių sudaužė vietoje 
nuoliai dar vaišinosi kolū 
Sakramentu ir kitus banyt 
namelio pamatais. "Sul 
tą dalių ir visi turėsime 
savyje. Po kelių dienų iš 
dūrė vandens tvenkinyj0, o 
teisiamieji sakėsi neprisi 

Gynėjai visi iš eilės 
patį nusikaltimą apibūdino 
dykavimą - "Išgėrė vyruką 
bėjo advokatai. Tuo tarpa 
Gižų parapijos tikintiesiem 
mas vietoj nusikaltėlių, ap 
kun. A. Pasilauską ir baž 
langelio neuždeda grotų, 
laiko maisto produktus, o 
kevičlus, A. Klimavičius , 
G. Pipynė nuteisti dviems 
nuoliai laikėsi ne kaip nusi 
salės G. Pipynė pareiškė: 
paskersiu".

Teismo nuosprendžio 
parapijos klebonas , nei re 
tas-

kad gegužės 28 d. naktį , 
trūko pinigų svaigalams, tuo- 
žti į bažnyčios rūsį, bet ne- 
jako, pradėjo siautėti.
kitus apsiėmę su savim, jau- 

sode. Monstranciją su Švč. 
ius daiktus pakišo po sodo 
ysime šitą daikčiuką į kele- 
abalą aukso", - tarėsi tarpu- 
žnyčios pavogti daiktai atsi- 
ur padėjo Švč. Sakaramentą,

ą-
ė ir gyrė nusikaltėlius, o 
ip paprasčiausią jaunuolių iš- 
r nutarė paišdykauti" - kai - 
s jaunuolių "išdykavimas"
ainavo apie 100 rublių. Teis
tino Gižų parapijos kleboną 

Šios komitetą, kad ant rūsio 
klebonas bažnyčios rūsyje 
nyčia neturi sargo. R. Žališ- 
. Valaitis, A. Danielius ir 
.'tams sąlyginai. Teisme jau- 
Itėliai. Eidamas iš teismo 
'Dabar visas Gižų davatkas

SOVIETINĖJE MOKYKLOJ
Šaukėnai (Kelmės 

komjaunuoliško amžiaus Ša 
niai , atsisakę stoti į komja 
žami j Kelmę. Po atitinka 
sutiko stoti į komjaunimą.

Vidsodis (Kelmės r 
pas Vidsodyje gyvenančius 
tuonmetės mokyklos direkto 
nervinęs ir įsikarščiavęs di 
ra u s ką, kam jis savo sūn
toje klasėje, vedasi į bažnyč 
organizaciją. Tėvas paaiški 
no vaikas eina, o pionierium 
direktorius pakeltu tonu toli 
bį įsiterpė buvęs svečias ' 
Dabar gi skelbiama* religijos

Spalio 16 d. mokykloje 
vedėja Merkelienė: "Kam ei 
šai į pionierius? Mes tau da 
niuką vedėja. Mokytojai nust 
draugus. Jie pradėjo pašiepi 
vaikas susirgo

Dalį

šiol dar negavo nei Gižų 
inės bendruomenės komite-

jonas) . 1984 m. spalio m. 
nų vidurinės mokyklos moki- 
mą, perauklėjimui buvo ve- 
auklėjimo tik viena mergaitė

as). 1984 m. spalio 15 d. 
auskus apsilankė aš - 

s Kęstutis Vinca. Susi - 
ktorius barė Adomą T u - 
odestą, besimokantį penk- 

neleidžia stoti į pionierių
■ "Aš einu į bažnyčią ir ma- 
ti jis pats nenori". Kai 
barė A. Turauską, į pokal- 
dėl čia toks triukšmas ?
isvė".
^stą Turauską užsipuolė 

į bažnyčią, kodėl nesira - 
parodysim,1 " - gąsdino ber
tė prieš Modestą klasės 
avo draugą. Išgąsdintas 

Tėvams reik o kreiptis pas gydytoją. Sa
igos negalėjo lankyti mo-

PABĖGO

Bronius Venclova

visą laiką vertėjauti.

Į New Yorką atvyko nau
jas pabėgėlis iš okupuotos 
Lietuvos- Bronius Venclova, 
30 m. amžiaus. Augo 11-kos 
vaikų šeimoje. Suvalkietis.

Į Kongą Afrikoje pateko iš 
Leningrado Universiteto lai
mingu būdu, nes į jį neprii - 
ma studentų iš Lietuvos , 
Latvijos ar Estijos. Jam bu
vo paskirta išmokti prancū
zų kalbą, specializuotis isto
rijoje ir būti vertėjų rusų - 
prancūzų kalbose.

Buvo išsiųstas į Afriką 
mokytojauti, dėstyti istoriją 
ir

LIETUVIS
S varbiausias tokių Išsiųs

tų žmonių uždavinys yra 
skleisti komunizmo propa - 
gandą ir tvirtinti,kad Sovie
tų Sąjunga tai laimingiau - 
sias kraštas. Gali būti neti
kęs savo specialybėje, bet 
jeigu gerai sklaidi propagan
dą- esi geras tarnautojas.

’'Darbininko’' Nf.l8,š.ro. 
gegužės 3 d.laidoje patiek
tame pasikalbėjime P.J., 
Bronius Venclova papasako
jo, kad visiems vykstantiems 
į užsienį dirbti, mokama 20 
kartų didesnis atlyginimas, 
negu Sovietų Sąjungoje.Ten 
jis būtų gavęs apie 150 rub
lių per mėnesį, o Konge jis 
pragyveno ir kas mėnesį į 
banką padėdavo apie 1500 
rublių. Dalį užsieninės algos 
duoda tam tikrais čekiais,už 
kuriuos specialiose krautu
vėse gali visko pirkti. Tos 
krautuvės įtengtos partijos 
žmonėms, ten pilna viso - 
kių užsienietiškų prekių.

Kultūros Židinyje vyko jo • 
jo pristatymas lietuviškajai 
spaudos konferencijai. -Ją 
sukvietė Lietuvos Genera - 
linis Konsulas A nlCetas S 1- 
m u t i s.
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CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH 

IN LITHUANIA No. 62

Miss Genovaitė NAVICKAITĖ, on account of unjustifi
ed actions on the part of the officials,has written a peti
tion to the Prosecutor of Lithuania, a copy of wich she 
has sent to the Prosecutor for the City of Kapsukas. In 
the petition Miss Novickaitė explained the circumstances 
in wich possessions of hers were taken: an Optima type
writer, books - Knyga vienuolėms /A Book for Nuns/, Vie 
nuolio gyvenimo esmė "/The Essence of Religious Life/, 
two brochures of a religious nature - and demanded that 
everything be returned.,

On February 3,1984, the Prosecutor for the City of 
Kapsukas visited Miss Navickaitė at home to ascertain the 
facts. He examined the broken door-lock, looked about 
the rooms and after that drew up a report, and stating 
that it was still unclear how everything would end, he 
left. -............ K: ' " ' 'i.

On February 13,1984, Miss Navickaitė was summo - 
ned to Kapsukas Militia Headquaters, where she was in
formed that Administrative proceedings had been brought 
against her,and that she would have to write ąn explana
tion of her actions. Miss Navickaitė arguing that she had 
committed no crime, and therefore,could not understand 
what sche could be punished for, refused to write the ex
planation. Then the officials drew up a report and told 
her to sign it. In the report the events of January 28 were 
described in a manner completely contrary to fact: " No
body broke in the door; rather with a hard pull, it opened 
of itself. The lady of the įjouse.Miss Novickaitė,insulted 
militiamen, and the educators who had come with them...' 

Miss Navickaitė refused to sign such a report. Militia 
Captain Juotota began to shout and to threaten that if she 
did not sign she would suffer for it considerably. After 
taking her around several offices, the officials led Miss 
Navickaitė before judge who inquired why she recei
ved seventeen children and youths in her home on Janua
ry 28.

When it was explained that the children wanted to 
to warm up and rest, the judge sternly said that the child
ren should have been chased out, and sentenced Miss Na
vickaitė to ten days in jail.

The cell in wich Miss Navickaitė served her sentence 
was the cell. Over the door was a small electric light 
wich burned day and night. In the same cell was a toilet . 
The cell was inhumanly hot and stuffy. In the same cell 
with her were at different times two to three female cri
minals, who smoked constantly in the cell. During ■ the 
day, Miss Navickaitė was almost never taken to work, so 
she was forced to sit in the unventilated cell. They gave 
her no sheets or blankets. She had to sleep on the barė 
floor wich was permeated with stench, or on her own coat 

Mornings and evenings she had to clean the offices . 
Several times, militia officials tried to make fun of Miss 
Navickaitė, saying," This isn’t like cleaning the church". 
More than once, coming to the cell, they made fun of her 
and on Sunday, while Mass was going on in the church , 
she was ordered to clean office windows.

On February 23, at the end of her sentence, the judge 
warned Miss Navickaitė that if she refused to unlock 
her doors for the militia, once again she would be sen - 
fenced to several years in prison.

On February 24, 1984, Miss Navickaitė received a 
communication as follows:

"In response to your petition written to the Inter-Ray
on Prosecutor of Kapsukas, concerning unauthorized ac
tions by Division of Internal Affairs Staff of the Kapsukas 
City Rayon, we wish to Inform you:

"We refuse to institute criminal proceedings against 
the Division of Internal Affairs Staff of the Kapsukas City 
Rayon, since there was in their action^ no grounds”.

R. Januška, Lawyer 
Assistant Inter-Rayon Prosecutor For Kapsukas
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JALTOS AUKOS
/tęsinys/

Lygiai tiek, pat, o gal ir dar daugiau paveikė nenugin
čijamas faktas, kad Stalinas paneigė visas pilietines 
teises ir net oficialiai ne' p r ipažino milijonų be
laisvių, kurie pakliuvo į vokiečių rankas. Nežiūrint to, vos 
tik karui prasidėjus 1941 m.birželio mėn. .Vokietijos vy
riausybė kreipėsi Į Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, tikėda - 
miesi sureguliuoti belaisvių padėtį abiejose pusėse.Rusų 
kareivių sąrašai buvo perduodami Sovietų vyriausybei iki 
1941 m. rugsėjo mėnesio. Po to buvo sustabdyta,kadangi 
Sovietai atsisakė taip pasielgti. Žiemos bėgyje Vokietija 
tęsė pastangas užmegsti ryšį su Sovietais,primindami Ha 
gos ir Ženevos Konvencijų nuostatus, tačiau vėl buvo ne
išklausyti. Pats Raudonojo Kryžiaus Komitetas dėjo pa - 
stangas, kreipdamiesi į Sovietų ambasadorius Londone ir 
Švedijoje; šie kalbėjo pritariamai, bet nukreipus reikalą 
į Maskvą - vėl gavo nepralaužiamai neigiamą atsakymą.

Tuo tarpu Vokietijos alijantai - Italija,Rumunija ir 
Suomija po nepavykusių bandymų susitarti, nutarė pritai
kyti Konvencijos sąlygas tiktiems rusams belaisviams, 
kurie radosi pas juos. Ir į šį pasiūlymą Sovietai nereaga
vo.

Suomiai buvo ypatingai susirūpinę 47.000 rusų be
laisvių,, kuriuos turėjo pas save, blogu stoviu ir dėkingai 
priėmė plataus masto Raudonojo Kryžiaus pagalbą, nors 
Sovietai ir uždraudė ,kad panaši pagalba būtų suteikta ir 
suomių belaisviams,įkalintiems Rusijoje.

Nenuostabu,kad Vokietijos vyriausybė vis kiečiau 
traktavo savo rusų belaisvius ir tos grupės, kurios tam 
priešinosi, prarado įtaką, kurią būtų galėję tuo klausimu 
turėti. Kiekvienu atveju, Vokietija turėjo nepalyginamai 
daugiau rusų belaisvių, negu rusai vokiečių. Beveik 2/3 
visų rusų belaisvių pakliuvo vokiečiams 1941 metais. Pats
Hitleris ragino Raudonąjį Kryžių inspektuoti stovyklas. Bet deja sieks keletą milijonų ’’. o kelių savaičių ji prane- 
į prašymą Stalinui, kad leistų susirašyti su vokiečių belais- šė raštu, kad ”4 kartus savaite > mes siuntėme vagonus , 

visą pakrautus įvairiais reikmenim i”. Išgirdusi,kad belais -viais , buvo gautas toks atsakymas, kad sustabdė
eigą: ’’Nėra jokių rusų karo belaisvių. Rusų kareivis kovo
ja iki mirties. Jeigu jis pasirenka būti belaisviu- jis yra
automatiškai išmetamas iš rusų bendruomenės. Mums ne
rūpi pašto pristatymas tik vokiečių belaisviams".

Po to , nėra ko stebėtis "principinė Hitlerio ideolo - 
gijos bazė kaip vesti karą buvo tas faktas, kad Sovietų 
Sąjunga nepasirašė Ženevos Konvencijos 1929 m. ,ir todėl 
visai tikra, kad vokiečių karo belaisviai nebus traktuoja - 
mi pagal tos konvencijos nuostatus".

Žmoniškas vokiečių stovyklos viršininkas suteikė ke
lius smulkius palengvinimus šiurkščiame gyvenime jam 
paskirtųjų belaisvių,bet paaiškino rusų gydytojui, kad jis 
negali nieko daugiau padaryti, kadangi Stalinas atsisa
kė bet kokių derybų. M. Junod, Š veicarijos Raudonojo Kry 
žiaus darbuotojas, kiekvieną kartą susidurdavo su ta ne -

Kruvini Vilniaus Akmenys, 
Kruvinos Panerių Smiltys

/pabaiga/ Visi, įskaitant
ir įvairias policijas, žinojo, kad tų slėptuvių esama,bet bu
vo neįmanoma, net ir vokiečiams, jas visas surasti.

Dvoržeckio slėptuvė buvo sausakimša, ir jos gyvento
jai neparodė jokio entuziazmo, išvydę naujus atvykėlius, 
kurių jie nepažinojo. Jie žinojo tik, kad getas pavojuje ir 
siuto ant Wittenbergo. Vieninteliu jų rūpesčiu buvo patir
ti, ar Wittenbergas jau surastas. Ponia Wittenbergienė 
pašnabždėjo gydytojui į ausį: "Jie visi linki, kaip matau , 
mano vyro mirties; visi trokšta, kad jis padvėstų. Tai tik
riausiai jo paskutinioji diena."

Bet jai dar nebuvo žinoma visa tragedijos apimtis. 
Ji nežinojo, kad tuo pat metu jos vyras, kuriam pavyko 
išsprukti iš geto policijos nagų, buvo priverstas liautis 
su savo ginklo broliais, šu savo paties mokytiniais. Žino
ma, tai buvo dialektinė kova. Ginčai vyko toje pačioje 
plotmėje, kaip kad Genso argumentacijoje.

Wittenbergas rado prieglobstį visiškai saugioje slėp
tuvėje; jis net turėjo automatinį šautuvą, bet jo generali
nio štabo draugai, net jo paties vyrai buvo nuomonės, 
kad negalima įsivelti į kautynes su vokiečiais, nes getas 
nebuvo visumoj tam pasiruošęs.

Wittenbergas laikėsi šaltakraujiškai. Jis buvo įsiti
kinęs, kad kaip bebūtų, getą panaikins, kad tai vien dienų 
daugių daugiausiai, savaičių .klausimas. Jis pramatė,kad 
vokiečiai bandys pasigauti savo pavoningiausią priešą, ir 
tuo pačiu metu sukiršinti tarpusavyje žydus.

Jo pažiūra buvo teisinga; neužilgo ji pasitvirtino. Bet 
nei draugai, nei geto gyventojai nepanoro tuo įtikėti.

Daktaras Dvoržeckis,kuris buvo JPO vadovybės na - 
riu, rašo, kad trys generalinio štabo nariai: Kovner'is, 
Glasman’as ir Sonia Madejsker paprašė Wittenbergo,kad 
jis pasiduotų Gensui. Kitas liudininkas /Suzkever/ pride
da, jog jis ketinęs nusižudyti,bet kad draugai jį perkalbė
ję, nes Geštapas reikalavęs jo gyvo. JPO narys prideda , 
kad to sprendimo būta netikusio, ir kad jį priėmusieji, ne
trukus apgailestavo.

Abba Kovner’is, poetas ir rašytojas - tuo metu Wit
tenbergo pavaduotojas .vėliau perėmęs pareigas - patei
kė 1961 m. gegužės mėn. 4 d.Eichmano bylos metu, savo 
parodymus apie Witenbergo aferą. /Tiesą sakant, nei tri
bunolui, nei teisingumo ministerijai nerūpėjo aiškintis šie 
reikalo. Kovner’is tuos paliudijimus padarė spontaniškai, 
netgi tribunolui parodžius nenorą klausytis pareiškimų, 
nes jam atrodė, ne be pagrindo, kad tie visi faktai, nors 
savaime ir jaudinantys, neturi tiesioginio ryšio su Eich- 
mano byla */.

Kovner’is nupasakojo susitikimą su Gensu liepos 15- 
16 naktį ir nušvietė aplinkybes, kuriose vyko pirmasis 
Wittenbergo areštavimas. Jis papasakojo taip pat, kaip jie 
paslėpė saugiai Wittenbergą, po to parašė ir paskleidė 
proklamaciją, kurioje buvo kalbama, kad vokiečiai grasi- 
1985. V. 30

peržengiama kliūtimi, kai protestuodavo, kalbėdamas už 
rusų belaisvius, lankydamas jų stovyklas Vokietijoje.Pav.» 
jis pastebėjo didelį kontrastą tarp gerai tvarkomos bri
tų karo belaisvių stovyklos Doessel’yje, kur Ženevos Kon-
vencijos tekstas buvo aiškiai matomoje vietoje iškabin - 
tas ir pasibaisėtinos padėties stovykloje netoli šios - ap
leistiems rusams belaisviams.

Hitleris, nežiūrint savo žiaurumo, visdelto realiai res
pektavo jau kartą priimtą Konvencijos nutarimą. 1945 m. * 
vasario mėn. 1945 m. Goebbels’as, įsiutęs už tai, kad 
Alijantai sudaužė Drezdeną, pasiūlė Hitleriui atsisakyti 
Ženevos'Konvencijos ir sušaudyti suimtuosius lakūnus . 
Hitleris sutiko, bet pasipiktinęs vienas jo pagelbininkų 
pranešė tą sumanymą užsienio spaudai. BBC Radijo 
Stotis tuojau pat paskleidė aStrius įspėjimus,
keršijama, ir tas visas planas buvo skubiai nubrauktas.

Galbūt verta pastebėti,kad Sovietų vyriausybės elgesys 
nebuvo koks nors marksistinįaijpatobulinimas, bet išsivys- 

~ ps paveldėto elgesio. Tik 
rusų, kuriuos buvo pagA- 
TUomet Rusijos imperija 
asirašiusios Hagos Kon -

kad bus

;ias. Pasikeista sąrašais 
ilestingosios seserys ir 
'S į Vokietijjos stovyklas

tė iš bendrai atsilikusios Rusi! 
momentui prisiminkime likimi 
yę vokiečiai 1914-1918 m.kare, 
ir Vokietijos vyriausybė buvo 
vencijas 1899 m. ir 1907 m. 1* io pat pradžios buvo ban - 
doroa palengvinti belaisvių kai 
įvestas pašto aptarnavimas, g 
kunigai galėjo keliauti iš Rusi;
ir Ortodoksų bažnytinis patari .vimas buvo suteikiamas 
belaisviams. Ispanijos vyriai 
laisviams ir iš tikrųjų, jų reik 
JAV, kuri globojo Rusijos alij 
cūzus ir Serbus,kartu esančii

Imperatorienė Aleksandrs iepė sudaryti komitetą pa
globoti belaisviusf’Jūs žinote, mano komitetas turės pra
šyti vyriausybės didėlių sumų
rui 1915 m. ,”mums niekada nejus gana paramos. Suma , 

lybė buvo globėja rusų be- 
ais taip pat rūpinosi ir 
ntų belaisvius- britus, pran 
su rusų belaisviais.

elaisviams”,-rašė ji ca -

viai blogai traktuojami, ji "ve: :ė, skaitydama apie baisu
mus, kuriuos vykdė vokiečiai ūsų sužeistiesiems ir be

operatorie nė ragino carą 
elgiamasi gerai "nes tada

mirė.
keitė geras belaisvių trak- 
inkai buvo labiausiai už - 
iš viso apie 260.000 ru- 
rintis vėl grįžti į savo ka- 
vokiečių ir bolševikų pro-

laisviams".. ." Nežiūrint to ,! 
kad su vokiečių belaisviais būt 
jie labiau norės pagelbėti mūi belaisviams".

Pagal statistikas galima p yginti: 1914-17 m. kare bu
vo paimta 2.417. OOOrusų bėk ivių. Iš jų 70.000 rpirė. 
1941-45 m. kare apie 5. 754.00 rusų karo belaisvių paė
mė vokiečiai, iš jų 3. 700.00'

Caro kareivių lojalumo ne 
tavimas 1914 m. kare.Rusų kar 
sispyrę pabėgti iš tų stovyklų 
sų pabėgo. Didelis procentas, 
riuomenę. Nežiūrint intensyvi 
pagandos 1917 m. .stovyklose v > tik 2.000 nacionalistų 

ną nuniokoti getą, jeigu Wittap ergas nebus išduotas, bet 
kad tai esąs blefas. Kovner, i prisipažino, kad kai kurie 
teigimai proklamacijoje buvę klaidinantys,ypatingai pa - 
skutinysis. Wittenbergui pri riant, atsišaukimo autoriai
visi bendrai skatino vyrus m >ilizuotis.

Tuo metu įvyko nelauktai įvykis; visas getas išėjo į 
gatvę priešintis JPO. Žydų llvotojai staiga atsidūrė prieš 
skausmingą dilemą: norint alinti savo vadą, jiems reikė
jo kautis, net žudyti savo brolis ir būtent kaip tik tuos , 
kuriuos jie rengėsi ginti nuojriešo.

Pagaliau Kovner’is ir jelyrai nuėjo pas Witenbergą 
jo slėptuvėn. Wittenbergas Jvo viskam pasiruošęs. Jis 
laikė revolverį, ir ketino nulšauti. Jis paklausė draugų, 
ką , jų manymu, jam daryti.|r pasiduot? Draugai nieko 
neatsakė. Siūbtelėjo minutėslda. Tada Kovner’is tarė: 
"Žiūrėk, visi žydai gatvėje,■ mums reikia su jais kautis. 
Įsakyk, ir mes kausimės”. Wittenbergas to įsakymo ne
davė.

Pasak Kovner’io, tai buls "didelis žmogus". Kovne
r’is papildo, kad aplinkui Wifcnbergą stovėję visi jo ka - 
riai, ginkluoti revolveriailbet tie ginklai buvę nerei
kalingi. Wittenbergas išėjoliužengė vartų link ir pasida
vė vokiečiams. Rezistentai lėgino nesėkmingai jam įteik 
ti ciano kalio nuodų. Nukanmtas, jis mirė sekančią die - 
ną. I

Verta patikslinti, kad Kfner’is nebando suktis ir ma
žinti moralinės savo atsakowbes. Priešingai, jis taip pa
sisakė teisme:

"Istorikai mus teis, pamerks arba išteisins. Jei 
man leista būtų išreikšti asfcninę nuomonę,aš tvirtinčiau 
šiandien dar tvirčiau negu Aomet, savo įsitikinimą, kad 
Wittenbergo mirtis, kurį nf5 išdavėme Gestapui,laiky - 
damiesi vadovybės ir savo gčiij nuosprendžių, sudaro pa
tį kulminacinį sukilimo tašli vieną iš drąsiausių viso 
žydų revoliucinio judėjimo 1^1" •

Tai nuomonė, išreikštai6 šai ir laisvai vieno iš tau
riausių žydų rezistencijos tBią*žmogaus, kurio moralinis 
tiesumas neužginčijamas,. rfkad nemėgintas paneigti. Ne
žiūrint to,Kovner’io žodžiui6 randame vien moralinį 
fakto Įvertinimą; čia nepas«korpa aPie Paties veiksmo 
prasmingumą.

Mes nelinkę spręsti kot1"^8 buvo sprendimas,kurį 
padarė 1943, liepos mėnesįlovner,^s i° draugai. Tektų 
tačiau konstatuoti, kad tą dwIfl Vilniaus žydų getas atme
tė Rezistenciją- ir kad visaįydų rezistencija sankciona - 
vo šį atmetimą.

Ko nesako Kovner’is, ko nesako Suzkeveris, bet ką 
leidžia nuspėti Dvoržeckis Wvo knygoje, yra tai, kad 
1943 m. liepos mėn. 16 d, ytų frontas buvo ėmęs vėl 
braškėti. Buvo praėję še šilu puse mėnesio nuo Stalin - 
grado kapituliacijos , front#5 buvo pasistūmėjęs Vilniaus 
link per šimtą su viršum ki^etrų; nuo žiemos pabaigos 
Raudonoji Armija stovėjo p*ie Smolensko. Vakarų s^un- 
gininkai buvo išlaisvinę šįkurės Afriką ir išsilaiplnęSi- 
cilijoj. Sveikas protas leidd spėlioti , kad nacių Vokie - 
tija bus sutriuškinta. Taip manyta , kad tuo metu, kai

ukrainiečių buvo paveikti perbėgti į vokiečių kariuomenę. 
1944 m. beveik 1 m 11 i j o n a s rusų tai padarė.

Ką reiškė praktiškai Stalino politika tiems atmestie
siems rusams 1941 m., JaŠvilli pamatė Eisenbache. Ir dar 
blogiau, negu ką jis ten matė, buvo ,ką jis galėjo užuosti 
dirbdamas virėju Wehrmachtui Minske. Už miesto buvo 
rusų kareivių ir civilių belaisvių stovykla. Tiesą sakant , 
tai nebuvo stovykla. Tik didelis plotas, aptvertas elektros 
laidais ir apstatytas sargybos bokštais. Čia gyveno / ne
labai ilgai/ 60.000 rusų. Nebuvo namų, ir beveik jokio 
valgio.Atėjo 1941^-42 m. žiema. Mėnesis po mėnesio savo 
virtuvėje dirbdamas Jašvilli užuosdavo visa persmeigian
tį kvapą kasdieninio pakrovimo rusų lavonų sudegini - 
mui. Per kelis mėnesius iš 60.000 liko 11.000.

(bus daugiau)

Reicho karinė padėtis pašlijo kaip niekad, vokiečiams 
rasis didesnių rūpesčių, negu likviduoti getą, kuris egzis
tavo vargais negalais , poros metų laikotarpyje.

*** +
Didžiai prieštaraujančią čia suminėtų įvykių versiją 

mums pateikia Maša Rolnikas, kuriai tų įvykių metu 
buvo 16 metų. Ji rašė "dienoraštį" , kurį išleido prancū
zų kalba 1966 metais su Ilya Ehrenburgo pratarme, pa
vadintą "Aš privalėjau tai papasakot" (Paris, Editions so- 
ciales 1966).

Mes rašom žodį "dienoraštis" tarp kabučių, kadangi 
Ilya Ehrenburgas mums teigia, jog autorė, ne visada ga
lėdama užsirašyti ką norėjo, ištisus gabalus buvo išmo 
kusi atmintinai. Tas dienoraštis buvo parašytas po Eurp- 
pos išvadavimo. Pridurkim, kad jį išleido po dvidešim - 
ties metų. Be to, Maša Rolnikas sakosi, kad ji tuo metu 
nemokėjusi yiddish. Tuo tarpu visas geto gyvenimas, o 
ypatingai JPO veikla , vyko yiddish kalba.

Pasak Mašos Rolnikaitės , Wittenberg, as pasidavęs 
Gestapui savo paties valia, tuo metu, kai komunistų parti
ja davusi jam suprasti, kad jos manymu, tai buvo nereika
lingas veiksmas , nes tuo niekuo getui nebūtų padėta.

Kadangi 1943 metais Maša Rolnikas negalėjo numa
tyt savo asmenine ar tiesiogine patirtimi, kaip viskas 
dėjosi, ir kadangi JPO vadovybės nariai šiandien Izrae - 
lyje ir sakytume, mušas sau j krūtinę visa tai apgailės - 
taudami, reikia manyti, kad Mašos Rolnikas versija yra 
toji, kuri yra oficialiai pripažinta Sovietų Sąjungoje.

Kas tikrai žinoma, yra tai, kad Wittenberg, as pasi
davė, ir kad sekančią dieną jis buvo negyvas Vilniaus Ge
stapo patalpose. Niekam nežinoma, kokiomis aplinkybė
mis jis mirė.

Daktaras Dvoržeckis , žmogus persisunkęs žydų tra
dicijų dvasia , įžiūri Wittenberg, o , kurį atstūmė getas , 
asmenyje moderniškąją atpirkimo ožio versiją. Mums no
risi sveikiau įžvelgti jame kitą, visą apleistą žydą prieš 
dvidešimt šimtmečių, atstumtą tiek savo tautos, tiek savo 
mokytinių, atiduotą į neper maldaujamo okupanto rankas, 
ir nužudytą itin dramatiškomis aplinkybėmis. Jo liaudis 
tąsyk galvojo, kad toji mirtis juos išgelbėsianti .. . ir kly
do ... .

Vilniaus žydai manė, kad atiduodami Wittenberg, ą , 
jie išsigelbės. Jiems pragaištis buvo atidėta vien dvide
šimčiai savaičių. Getą likvidavo rugsėjo 23 d. . Stambi da
lis nukeliavo Panerių link, kitus išgabeno į Latvijos ir 
Estijos koncentracijos stovyklas. Artėjant Raudonajai 
Armijai, tie žydai belaisviai, kurių nenužudė ir kurie ne- 
pasimirė nuo žiauraus elgesio, buvo laivais išgabenti į 
Vokietiją. Išlikusių gyvais, skaičius niekingas.

Atmetimas idėjos priešintis, geto neišgelbėjo. Ta
čiau pats geto likvidavimas neapsiėjo be sunkumų. Grup<- 
JPO partizanų, vadovaujama Hya Scneinbaumo , bandė 
ngt priešintis ginklu, latvių policininkams, kuriems buvo 
pavesta evakuoti eilę gatvelių. Scheibaumą pakirto kulkos. 
Evakuacija buvo kuriam laikai sustabdyta.

Išvežimo metu pagausėjo atsisakymai važiuoti ir pa
bėgimų Sonia Madejskar pateko Geštapui į nagus. Švoi- 
niką, jaunutę Assią ir Jakob Kaplaną taip pat sulaikė , 
nors jie gyvnėsi su ginklu rankose. Kitiems pavyko pa
bėgti į miškus. Pirmoji grupė, vadovaujama Glassmano, 
turėjo skaudžių nuostolių. Patį Glassmaną nukovė. 
Kitoms grupėms klojosi geriau. Abba Kovner , perėmęs 
po Wittenbergo JPO vadovybę , į pabaigą vadovavo ke
liems šimtams žydų partizanų.

Rūdininkų girioj, už keturiasdešimt kilometrų nuo 
Vilniaus , kelios JPO grupės susijungė brigadom, kuriai 
vadovavo "Jurgis" (Zimanas). "Jurgio" brigada yra mini
ma vokiečių kariuomenės Gudijoj (Wehrmacntsbefehls - 
haber Weissruthenien komunikatuose 1944 m. vasario, 
kovo ir balandžio mėnesiais).

Abba Kovner vadovavo daliniui, pasivadinusiam Ker
šytojų vardu, tuo tarpu Samuel Kaplinski - kitam - "Už 
pergalę ! " Du kiti dalinėliai pradžioj išimtinai žydiški- 
"Kova" ir "Mirtis fašistams .' " buvo Bereko Sereznievskio 
vadovybėje. Vėlėliau, kadangi partizanų skaičius vis di
dėjo, tie daliniai integravosi į mišrius junginius, nors 
iš žydų pusės ir būta abejonių. Visi tie būriai kovojo drą
siai, nes jų narsą skatino keršto troškulys. Haimas La
zar, būsimas gydytojas ir Izraelio politikas, nepasitraukė 
iš mūšio lauko.net ir praradęs dešinę ranką, minai spro
gus . . .

Kai Raudonoji Armija 1944 m. liepos 17 d. užėmė Vil
nių, buvo suėję diena dienon lygiai metai nuo Wittenbergo 
mirties.

Sekančią dieną poetas partizanas Suzkeveris aplankė 
Panerius. Jis sutiko vieną žydą, išlikusį gyvą toj mirties 
vietovėj - vieną iš žydų, dirbusių brigadoje, kuriai buvo 
pavesta užkasinėt brolių lavonus, ir kuriam pavyko pabėgt.

Po karo,skerdynių vietoj pastatytas paminklas sušau
dytųjų Paneriuose žydų atminimui. 'Už poros metų jį pa - 
k°itė kitas, sovietinis paminklas, kuriame jau nebebuvo 
minimas žydiškasis Vilnius (Vilna-la - Juive).

------------------------------------------- Vertė A.Ž.
Lucien Steinberg. La revolte des justes. Les juifs contre 
Hitler 1933-1945. Paris, 1970. 605 p.

3 psl.

3

3

lauko.net


KULTŪRINIS PUSLAPIS®
MCtS „

®5F
ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS TVANKSTĖS 
PILYJE! Algirdas Gustaitis. 28 psl. Iliustravo dailinin - 
kės Aldona Variakojienė ir Vilija Variakojytė. Išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba. Spausdinta 1984 
m.

Tai IV-toji dalis Algio Trakio ir Taksiuko Šleivio 
nuotykių knygelės. Autorius Algirdas Gustaitis, šiaip pa
garsėjęs istorinių temų nagrinėtojas ir neseniąi išleidęs 
istorinę knygą TIKROJI LIETUVA, čia šiltai ir nuošir
džiai įsigyvena Į vaikų pasaulį, vaizdingai ir gyvai perduo
damas pagrindinių charakterių nuotykius. Š ioje knygelė
je jaučiamas tinkamas supynimas to, ką vaikas girdi iš 
Lietuvos istorijos savo šeimoj ar mokykloje su šio laik - 
mečio ir šio kontinento nuotykingomis akcijomis, prime - 
nančiomis judomus piešinukus. Sumoderninti ir baisių
jų riterių pavadinimai -AB- ir didšunio geležimi atsiduo
dantis vardas ZZ. Moralė- sekant liaudies išmintį- amži
na ir nekintanti: mažieji , kadangi geri ir teisūs, laimi 
prieš didžiuosius, kurie bjaurūs ir niekšingi. Į negausią 
mūsų mažųjų biblioteką- maloni ir reikalinga knygelė, b.

Pavils R o z i t i s

SKRYBĖLAITĖ
Yra vienapTlžiaugsmas pažiūrėti į Rygos gatves,kai 

matai vaikščiojant skrybėlėtas ponias ir paneles. Viena 
lanksti ir tiesi, kaip srrfuiko styga, kita apvali ir minkšta, 
kaip vatos prikimšta. Tai yra kraštutinumai,tarp kurių 
stebėtinai platus formų įvairumas,kas kartais apraibina 
akis daugiau negu bulvarų liepų žydėjimas. Bet ne tiktai 
formų, bet charakterių ir palinkimų įvairumas vaikščio
ja po skrybėlaitėmis, kurias pirko tėvai, vyrai ar myli - 
mieji. Labiausiai mėgstantieji skrybėlaites pirkti yra vy
rai ir todėl jie .yra daugiausiai apgaunami. Jie ę perka 
skrybėlaites, kad džiaugtųsi savo žmonos dailumų ir di
džiuotųsi prieš kitus, kai žmona savo skrybėle pagarsi - 
na po Rygą vyro Įžymumą, turtingumą arba gerą prekybos 
stovį. Didmenų pirklio ar ministerio žmona dėvi į akis 
krintančią puošnią skrybėlaitę, netaip kaip pirklio ar 
raštininko žmona.

Visos moterys po skrybėlaitėmis slepia nuo savo vy-i 
rų slaptas mintis ir geismus, kurie nuo viso kūno kaip 
kraujo garai kopia aukštyn ir susikrauna galvoje. Jei ne
būtų skrybėlaitės, kur galima sustoti ir pasislėpti,gal būt 
šie garai mirgėtų kaip nuodėmingi žiedai aplink garbina - 
mą galvą. Bet dabar tas viskas slepiasi po skrybėlaite ir 
ji saugo daugiau visuomenės paslapčių, negu korsetas ar 
nekaltybės juosta.

Skrybėlių krautuvėje iš palydovo elgesio galima 
spręsti jo ryšį su palydove. Tėvas skubina išrinkti dukte
riai paprastesnę ir pigesnę skrybėlaitę, mylimasis žavi
si kiekviena, kurią palydovė užsideda ant galvos,bet ve - 
dęs vyras laikosi santūriai ir abejingai, nes jis žino, kad 
ta ypatybė,kurios jam reikia iš žmonos skrybėlaitės,tu
ri būti pastebėta labai akyvaizdžiai; todėl skrybėlaitė turi 
būti brangi ir greičiausiai nepaprastai puošni. Iš tiesų , 
gal būt, skrybėlaitė riebus pagal pačios žmonos 
mąstą, bet turtingumo reklama niekada nebus 
skardi, kąd ją visi girdėtų.

- Š iandien,Emele, po dvyliktos aleik Į ministeriją . 
Mes eisime Į miestą; ministeris tuo laiku jau bus išėjęs
į kabineto posėdį,- kalbėjo viceministras Abolis, kelda
masis nuo pusryčių stalo ir servetėle šluostydamas tau
kuotas lūpas. Mat, jis iš ryto mėgo riebiai pavalgyti.

- Ką tad mes,Ernestai, taip anksti mieste darysime? 
- apvali viceministro žmona Ema maloniai nusišyp *- 
sojo tik ką vakar tarnyboje paaukštintam vyrui.

Ji jau vakar Įsakė tarnaitei daugiau vyro nebevadinti 
direktorium, bet ponu ministru. Tas,aišku,buvo supran
tama, kad nuo dabar ji pati buvp gerbiama pono ministro 
žmona, nors to ji ir nesakė. Bet pati tarnaitė turėtų tai 
suvokti. Ir iŠ tiesų, ji suvokė, nes Abolienė vakar ir šį - 
ryt tuo įsitikino.

- Nebus peranksti, nes prieš trečią valandą aš turiu 
4mL

grožio 
perdaug

Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys dairosi didelėje 
pilies salėje. Akmenimis ir marmuru išklotos grindys , 
erdvi patalpa, tvirtos mūro šienos, spalvotais stiklais iš
gražinti ilgi, siauroki langai,kai kur pasieniuose ginkluo
ti kariai;

Pilies salėje daug puošniai apsirėdžiusių riterių ir 
gražių moterų ilgomis sukniomis. Jie- sustoja vaikštinėję.

apkrautas maistu, ■ 
vyrai ir moterys. :puošnesnis

okų langų stori, metaliniai a p -

^es čia esame, taigi, niekas mū- 
?- paklausia Algis.
lime jums maisto ir vandens
, - pašaipiai atsako balsas iš už

amas,glaudžiasi prie Algio ir

praplatėjęš takelis... dabar 
iš gerai suprantu, jie ruošiasi

t pilies vardo nežinau,Algi.
nieko 

ikia nusiminti, visad reikia ko-

Salės gale didelis, il|as stalas 
gėrimais. Už jo sėdi dar

Apačioje tų ilgų.siau- 
skritimai, po kuriais pad ta ginklų.

Prie stalo sėdintis vjras pakelia ranką. Visi nutyla 
Išgirstame piktoką balsą:

- Jus atsivijo mūsų i ®rių žvalgybinis būrys. Taigi , 
i jūs esate mūsų priešai ir belaisviai. Įmesime Į rūsĮ.iki

kas judu išpirks.
- Niekas nežino, kad 

sų neišpirks. Tai kas tad
- Po truputį sustabdę 

pristatymą, tiktai tiek. .. 
stalo.

Girdėti pikti vyrų ir toterų juokai.. .haa,ha,ha haaa, 
haaa.........

Taksiukas, net drėbė 
jam sako:

- Dabar manau, kad i m reikėjo kalbėtis 'su lape.. .
Gal ji žinojo, Į kur veda t: 
jau per vėlu, ar ne?... Jei 
mus badu ir troškuliu nui trinti,ar ne? . .. Niekas nežino 
kad esame pilyje... O aš

- Palauk, Tu tik neišfgąsk be reikalo. Dar 
blogo neįvyko. Niekad ne 
voti. Tiktai kovojant gailia laimėti.Reikia daug galvoti ir 
surasti išeitį net blogiam >je padėtyje, - ramiai 
A Įgis.

Prie didžiojo stal6 pr 
nežymiai pakėlęs ranką, r

- Jei neklystu, čia ir»a 
dėjęs, riteriai nežudo ni 
net kautynėse paimtų prie

Salėje visiška tyla. 
Algis,pasižvalgęs po
- Mudu nesutinkame 1 du ar troškuliu numarinami. 

Leiskite mums apsiginti,
- Haa,hha,huūu,hurr
Vyras nuo stalo pakel
- O kokiu būdu judu g: 

žesnis už mūsų vaikus, ne 
O tas daiktas, antai.. .ant 
jaukinta pelė?

Salėje vėl juokai:haa-q i 

pasako

ina Algis, truputį nusilenkia ir 
ia:
u daug riterių. Kiek esu gir - 
o blogo nedarančių asmenų, 

į karių nežudo, ar taip?

ilę, vėl sako:

tip riteriams priimta’.
a. . . girdėtis piktii juokai.
ranką ir visi nutyla.

štumėte apsiginti? Juk tu ma- 
Ibant apie karius ir riterius, 
sturių kojų - kas jisai: ar pri-

hii-heeh-huu—

mano pareigos reikalauja 
stybės darbui.

būti ministerijoje. Dabartin i 
nesavanaudiško atsidavimo 5

Abolis taisėsi išeiti.'
-Gerai,, gerai, vyreli, 

Ema čiulbėjo saldžiu balseli 
t ką mes darysime mieste?

- Kokia tu žingeidė’. Ka*eisime,tai pamatysime. Bet 
sakysiu:pirksime tau naują

:ė yra visiškai nauja ir ma-

ia pavaldinio prieštaravi
mai, pusiau juokaudamas.

paliksime. Aš žinau,kad ta- 
ministro žmona negali ne -

vai toks direktorius, - Ema 
stas nenorėjo tai girdėti.-

įsiektume.Iš bendro lygio

Ema bandė supratlyviai aiš-

ką aš dabar tave kankinsiu, 
skrybėlaitę.

- Vyreli, mano skrybėl; 
dingą. Kiek čia seniai pirko

- Mano pareigos ne pake 
mų, - Abolis atšovė pusiau r

-Ar aš tavo pavaldinė? Ema suraukė lūpas.
- Na, tai menkniekis. 1 

vo skrybėlaitė nauja, bet vii 
gali nešioti skrybėlės kaip 1 da direktorienė, - Abolis Į- 
sakmiai nuteikė.

- Bet tu pats vakar dar 
mėgino vyrą kiršinti,bet Er

- Buvau, bet daugiau ne ■» - jis ramiai prabilo. -Da
bar mums prasideda kitas g enimas. Mat, nėra toli iki 
ministro vietos. Nuo vice m ps atviras kelias.

-Ernestai, tai ir mano irščiausias noras. Bet ar 
nauja skrybėlaitė gali daug dėti ?

- Daug ar mažai,bet patį8- Dabar mums viską reikia 
daryti, kad užsibrėžtą tikslą įsiektume.Iš bendro lygio 
esame ištrūkę, ir tik pirmyi iengti be sustojimo.

- Taip nekalbėk. Direkf-iaus vieta irgi yra garbin
ga ir gana gerai atlyginama 
kinti.

-Ar aš ką sakau’. Bet d 
rektorių yra pilni pašaliai, 1 '■ ministrų nėra daug. Į mi
nistrus žiūri netik visa Latv 
to, direktoriaus vardas yra 
bankas, kiekvienas fabrikas, 
ri direktorius,bet ministrus 
nele, yra didelis skirtumas, 
prasti. Įsidėmėk, kad nekie 
ministru. Aš tau norėčiau ps tiiyti dar daugiau:ministru 
reikia gimti. Tokiam jau lop rjė yVa taip nulemta.

- Bet tu dar nesi miništ 
ti, nes jis buvo ją užpykdęs 
suprasti.

Emos žodžiai suerzino'A oll» bet jis susivaldė, nes 
žinojo, kad aukšta vieta reik

- Nesiginčysim dėl nieki 
siekęs užsibrėžto tikslo ir t rio užmetinėjimai nevietoje,- 
Abolis savo balso tonu davė : ^onai suprasti,kad tokių pa
stabų toliau jis nepakęs. Vai 
švelnesniu balsu tęsė:

- Iki dabar aš vienas ko' jau,bet dabar,žmonele 
tau priseina man padėti, taip

ktorius nėra ministras. Di

l, bet ir visas pasaulis. Be 
Jai nuvalkiotas. Kiekvienas 
.ekviena prekybos įmonė tu
ri tik valstybės. Irtai, žmo- 
u pati to negali gerai su - 
ienas yra tinkamas būti

B, - Ema norėjo vyrui įgel- 
gdamas, kad ji nepajėgia

auja savitvardos.
Aš žinau,kad dar nesu pa

dėlę pagalvojęs, A bolls daug

ir
Hp kitos moterys padeda

-Algi, jie tyčiojasi iš mudviejų’. O mane net pele vadi
ni. . . Ne, tai per daug’. Mudu turime apsiginti, savo.Ir tau
tos garbę apginti. Parodykime jiems,kokie mes iš tiesų 
esame, -Hsus pakraipydamas,kaktą suraukdamas, labai 
rimtai dėsto Taksiukas.

- Pilnai sutinku. Bet ar sugebėsi apsiginti? Juk nesi 
didelis. Jie prieš tave gali paleisti didžiausią ir labai pik
tą šunį. Tai ką tada darytum? Ar nesuplėšytų į gabalėlius!

- O prieš tave didžiausią ir nepaprastai stiprų karį 
arba riterį, kuris vienu kardo smūgiu stumbrui galvą nu
kerta. Ar jis nesukapos tavęs,Algi,į gabalėlius?

A bu, suglaudę galvas, tar iasi.
Algis pakrato Taksiukui ausį. Tai ženklas,kad sutar

ta.
Algis vėl ateina arčiau didžiojo stalo.
-Riteri, ir visi šios pilies gyventojai’. Mes nutarėme 

gintis ir būti laisvais. Ar sutinkate? Jei taip,tai kokius 
mudviem priešininkus paskirsite?

Riteriai tariasi. Ir storu balsu prabyla:
- Prieš tave, jaunuoli,aš paleisiu mūsų riterį,vardu 

AB. Jis užgrūdintas kovose,daugelį priešų nukovęs,dau - 
gelį žmonų parsivedęs.

Visa salė ploja, pritariančiai juokiasi.
-'O prieš tą mažą šunelį mes paleisime savo šunį, va- 

vardu ZZ. Jis yra įveikęs visus pilies šunis, papjovęs 
daug vilkų. Manau jis bus tinkamas kovotojas prieš tą ma
žutį keturkojį, kuris labai narsiai kalba.

Salės gyventojai dar daugiau juokiasi, kvatoja.
- Įveskite riterį AB.
Tuojau atėjo milžiniško ūgmens vyras, nuo kojų Iki 

galvos šarvuose,didžiuliu kalaviju rankoje.
- Jei nugalėsi šį riterį, tai būsi laisvas. Jei pralai - 

mesi ir išliksi gyvas, tai žinai kas bus.Kokį ginklą pa
sirenki, jaunuoli?

- Ilgą virvę, didoką artilerijos šovinio apskritimą ir 
mažą tinklelį.

Algiui tuojau atnešė išvardintus daiktus.
Pro duris tuojau įleidžiamas toks didelis ir tvirtas 

šuo, kad jį Vos stambus vyras gali išlaikyti ant kaklo už - 
nerta kilpa ir retežiu.

- Tu, mažasai šunyti, negausi jokio ginklo, kaip ir ZZ 
nieko neturi, išskyrus savo daątis, kojas, nagus. Suskai - 
čiavus iki trijų, paleisime ZZ. Pažiūrėsime, kaip ilgai tu 
prieš jį kovosi. . .

Visa salė kvatoja, tranko ginklais į stalą ir grindis.
- Norime pamatyti keturkojų kovą, - girdėtis balsų.
Taksiukas tuojau nubėga prie stalo ir nuo grindų pake 

lia didelį, mėsa apkibusį kaulą,gerokai apkeptą ir taukais 
varvantį. Greitai pribėgęs prie Z Z pradeda kaulą vilkti ir 
palieka netoli storo retežio po langu.

Tuo tarpu baigiama skaičiuoti iki trijų. Ir Z Z palei - 
' džiamas.

Paleistas ZZ tuojau pradeda.labai garsiai loti, šokinė
ti aukštyn. Dabar matosi jo storas snukis, ilgi ir aštrūs 
dantys, plačios, tvirtos letenos, labai ilga uodega, kurią, iš
kėlęs kaip šluotą aukštyn, pradeda ieškoti Taksiuko.

Užuodęs keptos mėsos ir taukų kvapą, seka tais kva - 
pais iki pasienio.

Netrukus prie lango suranda skanųjį kaulą ir jį bema
tant pradeda plėšyti, ėsti, džiaugsmingai iškėlęs ilgąją uo
degą aukštyn.

Taksiukas greitai užšoka ant retežio, sugauna ZZ uo
degą, ją tris kartus užmezga retežyje ir nušoka žemyn.

Pribėgęs prie pasienyje stovinčių ginklų, paima dide
lę plieninę buožę,aštriais plieno dantimis visuose šonuo - 
se.

Pribėga prie tebeėdančio ZZ.
Pamatęs Taksiuką, didysis Z Z piktai urgzdamas puo

la link Sleivio, bet tuojau atšoka atgal, skaudžiai cypdą - 
mas.nes ZZ uodega užmegzta retežyje’. Net pradeda, 
kaukti, labai plačiai išsižiodamas.

Kaip tik tuo momentu Taksiukas Į ZZ nasrus Įkiša- 
aštriąją, šakotąją buožę.

Šuo unkščia,blaškosi,bet, nieko negalėdamas padary
ti, atsigula.

savo vyrams. Dabartiniais laikais grakšti ir graži mote
ris gali labai daug padaryti. Visuomenė ir aukštai sto
vį asmenys vyrą vertina ne tik pagal jo žinojimą ir išma
numą, bet dar daugiau pagal žmonos pasirengimą ir elge
sį. Aš manau, kad daugelis nebūtų tapę ministrais, jeigu 
kunigas nebūtų jį sutuokęs su dailia ir gudria žmonele. 
Aukštos kultūros kraštai tai seniai supranta ir pripažįs - 
ta. Tiktai pas mus dėl tokių dalykų mėgsta tyčiotis ir sa
ko, kad tas ir tas karjerą padarė Įsitvėręs žmonos sijono. 
Ar tai neskamba storžieviškai ir atstumiančiai? Prancū
zai tai pasako glaustai ir šmaikščiai: "cherchez lafemmd*. 
Tai rodo aukštą tautos kultūrą.

- Ir todėl tu nori pradėti su skrybėlaite? , - Ema vėl 
norėjo paerzinti vyrą.

- Vėl tu nesąmones tauški. Dalykas yra daug rimtės^ 
nis, negu tu manai.

- Taigi taip ir sakyk: tu nieko negali suprasti’. Jūs mo 
terys Į aukštas vietas netinkat.

-Ema, kalbėsime visai rimtahAukštoms tarnyboms 
moterys nėra pribrendusios. Bet jos gali tiesiog magiškai 
padėti vyrams pasiekti aukštas vietas.Todėl klausykis a- 
tydžiai ir aš tave pamokysiu,kas darytina. Šiandien mes 
pirksime naują skrybėlaitę.Artimiausiomis dienomis ma
no paaukštinimo garbei tau reikia suruošti popietės kavu- 
tę,Į kurią reikia pakviesti aukštosios visuomenės damas-

- Kaip aš galiu žinoti, kas pagal tavo nuomone, yra 
aukštosios visuomenės damos? , - Ema skubiai pertraukė 
vyrą. / bus daugiau /
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IS PADANGĖS MIELOS
f/I SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

LIETUVIAI AUTORIAI
KITOSE KALBOSE

- Turkmėnų kalba išleista 
Vytauto Bubnio apsakymų 
knyga ’’Žalvy kstės". Vertė 
M.Chaladovas.

-,Į baltarusių kalbą išver
tė Eduardo Mieželaičio kny
gą ’’Žmogus” J. Sipakovas. 
Išleido Minsko .leidykla 
’’Mastacka literatūra".

- Estijos valstybinė knygų 
leidykla "Esti ramat" ruo
šiasi artimiausiu laiku iš
leisti lietuvių literatūros 
klasikų Vaižganto prozos 
rinktinę "Dėdės ir Dėdienės" 
Metų pabaigoje žada išleisti 
Rimanto Š avelio "Dievo avi

AR PASKAITAI , SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES 
PASAKŲ? JOSERASI IR GROŽIO IR JUMORO IR IŠMINTIES I

savo vitražonėli".
VITRAŽAI

Lietuvos vitražo mokykla 
yra išaugusi dail prof. Sta
sio Ušinskio dėka. Jis Įkvė
pė ir eilę jaunųjų dailininkų 
pereiti į vitražo dailės sri
tį.

Vienas žymiausių šiuo 
metu vitražistų yra Kaži - 
mieras Morkūnas, 3Q metų 
specializuojantis šioje sri - 
tyje.

Paskutinysis jo didelės a- 
pimties darbas- "SaulėsMū
šis", vaizduojantis apie 1236 
metus įvykus} Saulės mūš}, 
kuriame lietuviai sumušė 
Įsibrovėlius kryžiuočius ir 
kalavijuočius.

APIE IMPERIALIZMĄ
"Minties"Leidykla išleido 

28-tąjį Lenino raštų rinki - 
nio tomą,pavadintą "Sąsiu
viniai Apie Imperializmą"

Čia tiktų pridėti tik vie
ną komentarą:’’Juokiasi puo
das, kad katilas juodas".
• Vilniuje stendinio šaudy - 
mo pirmenybėse dalyvavo 
75 šauliai.

Asmeninėse varžybose I- 
ąją vietą laimėjo ir sumušė 
žymių meisterių rekordus 
G. Kiela, šešiolikos metų,

Dailininkas K. Morkūnas prie

Vilniaus vidurinės mokyklos 
mokinys.

• Aukso medal} Meksikoje 
laimėjo Vladas Turla per 
pasaulio čempionatą šaudy
mo varžybose.

PREMJERA JAUNIMUI
Moksleivių atostogų die

nomis Lietuvos Valstybinis 
A kademinis Dramos Teat - 
ras pastatė premjerą K.Ku
bilinsko eiliuotą pjesę"Mo
lio Motiejukas". Tai jau 
trečias šio autoriaus kūri
nys teatro repertuare.
• Beveik trečdali visų citru
sinių vaisių Lietuva impor
tuoja iš Kubos. Jie vertinami 
kaip vitamino C šaltiniai. Vie
nas apelsinas į dieną šutei - 
kia žmogui paros dožą vita
mino C.
• V. Žilinskaitės satyrą 
" Trukdymai " } rusų kalbą 
vertė G.Gerasimovas ir at
spausdino " Literaturnaja 
Gazeta".
• Moksleiviams yra numa
tytos papigintos kelionės. Nė 
vienos nėra skirtos už So
vietų Rusijos ar jos oku - 
puotų kraštų ribų.

Surasti Senia jsi Dinosauro 
Griai šiai

APIE PILĖNUS
Nuo seno pasakojama, kad ant Punios piliakalnio sto

vėjusi garsioji Pilėnų pilis. Jos gynėjai, nenorėdami pa
siduoti kryžiuočiams, bevelijo susideginti. Istorikai re
miasi 16 a. kronikininku K.Šiucu, kuris rašė: "1336 m. 
kryžiuočių ordino magistras Įžygiavo į Lietuvą ir apgulė 
Pilėnų pil}. Ten gynėsi 4.000 vyrų. Jau buvo subėgę 1 
pill iš visų apylinkių su šeimom,turtais ir gyvuliais. Ri
teriai visaip stengėsi paimti pil}. Pajutę, kad visai nebega
lėsią ilgiau laikytis,lietuviai sumetė turtus Ijignj,išžudė 
moteris ir vaitais, sumetė lavonus } ugnį ir po to patys 
susidegino".

Apie tai rašė ne vienas rašytojas:L.Kondratavičius - 
Syrokomlė, V.Krėvė,komp. V.Klova parašė operą.

KUR TIE GRYBAI, KUR TGS UOGOS

Berkley Universiteto pi 
mokslininkų grupė neseniai: 
dykumoje tyrinėjimus, kuriu < 
sauro griaučiai, siekiantys n 
mo. Spėjama,kad radinio ar 
ir yra seniausias. Dinosaur< 
laikę. Geologai nurodo,kad ; 
žemės plutai ir veikiant ugni 
veidas, ir kur tyvuliavo nėr; 
veno dinosaurai, šiandieną r; 
Jai tok} vardą suteikė ispanųjolonistai, nustebinti jos 
grožio. Iš tikrųjų, vargiai g 
tiek daug Įvairiausių spalvų 
ti taip, kad dykuma virstų ne 
lu,kok} yra gamta sukūrusi 
nų. Stebint šią dykumą sa1 
krenta nuo kalvų ir dingsta 
dis,kad tarytumei pačios sp; 
žaidimų, kurią vietos indėną 
cionaliniu paminklu.

Mokslininkai archeologe 
saurai mesozola eroje,t.y. 
čiau nežinia dėl kokių priežd 
nosaurai išnyko. Viena teori 
asteroidų lietus, kuris buvo tįsėjęs žemės paviršių mil - 
žiniško dydžio akmenimis, 
nų laužu. Klimatas staiga 
Cretaceous periodą, kuris 
rų išnykimo.

Iki 1800 m. niekas ne 
no žemėje. Tačiau 1822 m. 
važinėdami Afrikoje , neti tai užtiko dinosauro suakme
nėjusį dantį, kuris buvo la i panašus į pietų A merikoje 
gyvenančio driežlio iguanc dantį. Tik 1841 m.buvo už - 
tiktos kitos dinosauro liek os Azijoje ir Š .Amerikos 
kontinentuose bei kitur. 
Įima užtikti įvairiuose mui 
damiesi X spinduliais nūstf) jų apytikrį amžių, o 
specialistai net atvaizduoj:

Mokslininkai nurodo, 
miai pradėjo keistis šiite j 
tos gal sulauks tokio klimg 
kais. Pagal jų pranašystei Amerikos vidurvakrių sri - 
tys iš lengvo pradės virsti dotma, Sovietų Rusija ir Ka
nada virs duonos aruodu, i 
ninių lietų apsidengs žydi 
tėjimo priežastis nurodom

eontologijos departamento 
iko A rizonos S palvuotoje 
apvainikavo radinysrdino- 
225 milijonus metų senu- 
ius pralenkia visus kitus ,
griaučiai labai gerai išsi- 

s ?žių bėgyje, besikeičiant 
rainiams, keitėsi žemės 

i >ios vandens bangos ir gy- 
i dasi Spalvuotoji dykuma.

3tų dailininkas parinkti 
ivo kūriniui ir jas suderin- 
aasakytai gražiu paveiks - 
išmestų ugniakalnių pele- 
dydžio, metu, kada šešėliai

f niuose, susidaro toks Išpū
tos pradeda stebuklingą 
adino "Wupatki", arba na-

sako, kad čia gyveno dino - 
aždaug 225 mil. metų, Ta- 
3ių prieš 140 mil. metų di- 
i nurodo, kad juos išmušė

Ikėmis ir kitokių dangaus kū- 
įsikeitė apie taip vadinamą 

ž niai prisidėjo prie dinosau -

e žinojo, kad dinosaurai gy ve
ngiu daktaras su žmona be-

)abar dinosauro griaučių ga- 
juose ir mokslininkai naudo- 

kiti
kaip jie atrodė.
nuo 1940 m. klimatas 

o kryptimi. Sekančios kar- 
, kaip jis buvo dinosaurų lai-

žy -

lacharos dykuma dėl monsū- 
iomis gėlėmis. Klimato ki - 
žmogus ir auganti pramonė

Liaudies dainelė sako: "Jei ne grybai ir ne uogos, 
dzūkų mergos būtų nuogos". Iš tiesų, smėlynėje gyvenan
tys dzūkai niekada nepasižymėjo turtais, o tik savo gera 
širdimi, svetingumu, skmabiomis dainomis, gražiomis le - 
gendomis. Kadaise baravykais ir rudmėsėmis dzūkai net 
duoklę dvarui mokėdavę, o likučius gabendavę į Lydos,Gar 
diąo, Merkinės, Vilniaus bei kitus turgus. Džiovinti dzūkų 
grybai pasiekdavę net Peterburgą,Varšuvą. Tik dzūkai 
moka grybus taip išdžiovinti, kad jų kvapas ir spalva lieka 
nepakitę. Jie džiovina grybus specialiai įrengtose smė
lio atšlaitėse.
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Ja naudoti akmens anglis , 
mos anglies dvideginio dujos

vis daugiau ir daugiau pra< 
naftą, kurių dūmai ir išme 
išsisklaisto atmosferoje i rg koks lietsargis apgaubia 
žemę. Dūmai pralėk i saulės spindulius,bet jie su
laiko šilumos radiaciją į e vę. Tokiu būdu žemę supan
tis oras darosi šiltesnis.

Surinkti daviniai apie

ATEIK I LIETUVIU

273-7544 L 
523-9977 K 

489 - 3693 l
522-8392

GERI IR GALI 
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X London 438—1122 
Windsor 252—3842 
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o šiltėjimą rodo, kad per 
šimtmetį Š .Amerikos ir 1 ados klimatas tapo daug šil— 

amonė ir kuro suvartojimas 
s dvideginio dujų kiekis ore. 
vieta turi skirtingą klimatą, 
>rą. Klimatas turi nepapras- 
r gyvūniją, o taip par ir į

tesnis, nes žymiai paaugo 
padidėjo, o taip pat ir ang 
Kiekviena žemės paviršiai 
bet vėjai ir audros išmaiš 
tai didelę įtaką į augment 
žmogų .

Klimatologai yra nust 
drėgnas tropikinis klimate
matas, 3/ aukštumų, 4/ dj 5/ vandenynų, 6/ polari- 
nė juosta. Klimato susk^fY^o juostoms pagrindu paim
ta skirtingas žemės pavir 
ir 1.1.

įvairias klimato zonas: 1/ 
2/ tropikinis bet sausas kli-

us reljefas pav. kai nuotumas

KALBĖKIME SU SAVO VA 
.GRAŽIAUSIŲ. IR Į^IAUSH

IS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
ALBŲ- LIETUVIŠKAI I

pSFfTl UETUViSKA RADIO 

PROGRAMA 
RADIO 1410 M0NTr4-

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ^0 11:30 į“ 12 voL NAKTIES 
Programos v.dijo.: ur^KEVICIUS 
1053 Albon.l Cr. Du.«n|. p-0- T«l.; 669-M34

Pirmiausia, sūnau, turi išmokti kaip nusikratyti 

voratinkliais nuo maišo.”

'ZE/DROOt/AI

Du kanibalai valgė sriubą . Vienas tarė:’’Tavo žmona 
tikrai gerą sriubą padaro".

-Taigi, - atsiliepė šeimininkas, "aš tikrai jos pasige- 
siu".

TIESĄ SAKANT

Sveikatingumo Kluban įsijungė nutukusi nauja narė ir 
buvo paklausta,kaip ji praleidžia dieną. Ji atsakė: "Aš 
valgau vidutiniškai, mankštinuosi vidutiniškai, geriu vidu
tiniškai ir gyvenu vidutiniškai".

-Ar galėtumėte dar ką nors prie to pridėti?-užklausė 
registracijoje.

- Taip. Ir meluoju su kaupu’.

APIE TULPES ŽALIANYKŠTIS

Tulpės auga, kaip visi žino,iš svogūnų. Jų grožis ir |- 
vairutnas yra nepaprastas.

Soduose augančios tulpės buvo atvežtos į Europą iš - 
Turkijos, antroje 16 a. pusėje. Tų gėlių populiarumas ne
paprastai greitai išplito, net pavirto į tulpių maniją 1634- 
37 m. Tuomet buvo karštligiškai spekuliuojama ir moka - 
mos milžiniškos sumos už prestižo tulpes. Už vieną svo
gūną Semper Augustus rūšies buvo mokėta apie 5.2OOddl. 
vertės suma. Sakoma,kad tulpes vogdavo,saugodavo ir - 
net buvę įvykusios dėl jų žmogžudystės. . .

Tulpės auga beveik visur sode,geriausiai drenuoja
moje molėtoje žemėje. Nužydėjus- nukirpti žiedą ir leisti 
lapams augti toliau iki jie pagelsta. Taip tulpės maitinasi 
per lapus kitam sezonui, kad vėl prasiskleistų šilko-akso- 
mo švelnumo ir nepaprastų spalvų gražiai stilizuotais žie
dais.

ŠIS TAS PAPRASTO-NEPAPRASTO

Brite sodininkė Bridget Boland, parašė keletą knygų a- 
pie įvairias sodininkavimo paslaptis. Štai keletas labai 
paprastų receptų, kurie atlieka nepaprastus darbus:
• Salia rožių krūmo pasodinus česnako skiltelę,pabėgs va
balėliai, ypatingai naikinantys rožes.
• Pakabinus naftalino sviedinuką ant persikų šakos, lape
liai nesiraito.
• Virimo taukai užpilami ant rožių šaknų paskatina gražų 
žydėjimą.
• "Marigolds"- gvazdikėliai , susodinti aplink daržovių 
lysves nubaido visą eilę kenksmingų vabzdžių ir kirmė - 
lių. Niekada nesodinkite gladiolų arti daržovių, nes jų jos 
nemėgsta, o braškės ir sunyksta.

KAIP UŽBAIGTI PASIKALBĖJIMĄ ?

Užbaigti, kaip ir pradėti pasikalbėjimą yra labai svar
bu, norint išvystyti ilgalaikę draugystę ir kad būtumėte 
patrauklūs, kai pasakote sudiev. Štai dr.Herbert Hoffman’< 
patarimai:

- Baik pokalbį gera nuotaika. Neleisk pasikalbėjimui 
baigtis neišsprendus diskusijos. Baigiantis kalbai, jeigu 
konfliktas užsikirto ir sprendimas nejuda iš vietos,- per-' 
eikite kiton temon,kur abu sutinkate.

- Atsisveikinkit prieš pokalbiui visiškai baigiantis. Jei 
gu nebeturite nieko įdomaus ar įkvepiančio pridėti- paši - 
traukite. Kitaip rizikuojate,kad apie jus galvos, jog esate 
"sausas ir nuobodus" ir tik gaišinate laiką.

- Pajusk kito žmogaus "signalus",kad pokalbį reikia 
baigti. Jeigu žibogus,su kuriuo kalbatės,' pažvelgė } savo 
laikrodį,perkėlė kūno svorį nuo vienos kojos ant kitos ar
ba nutraukė akių kontaktą, užbaik pokalbi. Nelaikyk žmo 
gaus, jeigu jau duoti ženklai, kad jią skuba.

- Pasakyk, kad pokalbis buvo jums vertingas ir kad 
suteikė malonumo kalbėtis. Tuomet būsite maloniai lau - 
kiamas iki kito pasikalbėjimo.

- Duokite sau laiko grakščiai užbaigti pasikalbėjimą. 
Jeigu svarbu išvykti tam tikru laiku, pasakykite tai pra - _ 
džioje pokalbio ir nenutraukite staiga trumpu posąkiu - 
"skubu’.’’

- Pasitrauk,'suteikęs progos nusišypsoti. Pasakyk 
ką nors netikėto ar juokingo; išeik maloniu, veidu. Vaizdas 
kurį paliekate atvykę ir išvykdami - liks kitų atmintyje . 
Padarykite tą vaizdą maloniu. /Parinko Ž. /

5 psl.
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9% %

9-12:30

įfįįi

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8% % 
8/2 % 
8% %

10-8 
10-8

parašytą
Petro

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9:30

Visi vilniečiai ir jų bičiu
liai kviečiami atvykti. Be o- 
[ficialios dalies ir paskaitos 
'numatoma trumpa jaunimo 
programą.

O-tąją klasę šiemet bai- 
12,o aukštesniuosius kur- 
i- 9. Šiais metais MAT - 
NIO Mokyklą lankė 165 
kiniai.
Mokyklos leidinį dailiai 
uošė dali. S naigė Šilei-

keiČiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.; 10)6% 
(variable rate)

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

KANADOS LIETUV1I 
KLB pirm. adv. Algi

Savo gyvumu patinka žiūro - 
varos/.

' ’’Tėviškės Pastogėje” pati 
Elena Kudabienė žaviai pa
sirodė O. Pakalnienės rolėje 
Jos partneris-ūkininkas J. 
Pakalnis / K. Burgunda/taip 
pat sulaukė ypatingo žiūrovų 
dėmesio./Jis yra laimėjęs 
premiją už vaidybą lietuvių 
teatro festivalyje JAV/. Jie 
abu gana lengvai sugebėjo iš 
tragiškos padėties pereiti į 
komišką ir kartu išlaiky
ti išdidžių ūkininkų orumą.

• TRADICINIS METINIS 
VILNIEČIŲ SĄSKRYDIS 
vyks BIRŽELIO 29 d., šeš
tadienį, 12 vai.,Angelės ir 
Petro CesnuliųS odybo
ję, 70 Main St., PARIS ,Ont.

PAMINKLAS "AUŠROS” ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI

AUKURAS, režisuojamas 
nepamainomos aktorės Ele - 
nos Dauguvietytės-K u d a - 

,b i e n ė s, visada suge - 
ba sklandžiai išreikšti jų 
pasirinkto veikalo mintį. 
Vaidina vyresnieji ir jaunie
ji hamiltoniečiai, kartais pa
siskolinama aktorių ir iš 
Toronto. Publiką labai pa
traukia, kada vaidina ir pati 
režisorė./ Ji kartais mato
ma ir televizijos reklamose-

i ir daugelio lankoma.
Atsisveikinimo vakaras 
rko Lietuvių Namuose.Mo- 
rklos vedėja Giedra Paulio- 
enė tarė atidarymo žodį , 
[įmindama, kad Mokykla bu- 
b įsteigta 1948 m. ,iki da- 
Įr yra išleidusi 794 abitu- 
Įentus.
įMokytojams gražiu žodžiu 
Įdėkojo Vida D i r m a n - 
Lite ir V.Čuplins-

El. Kudabienė taip pat nu
siskundė, kad torontiečiai 
daug rečiau atsilanko į AU
KURO -spektaklius, negu ha
miltoniečiai, pakviesti A IT - 
VARO / Toronto teatras/ į 
Torontą. Ragino palaiky
ti kaimynystės ryšius, nes 
tas dvi kolonijas skiria la
bai neilgos distancijos.

Bendravimas tikrai įneša 
gyvumo į lietuvių koloni
jų gyvenimą,© vaidinimai iš 
praeities, nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo, lyg ir 
sugrąžina mus mintimis į 
praeitį ir suteikia ątsinau'jį- 
nimo. Jų reikia daugiau. G .A

90 dienų term, indelius 
180-185 d. term. ind. .. 
Term. ind. 1 metų........
Term. ind. 2 metų.........
Term. ind. 3 metų ...... 
Pensijų s—tą,...............
Spec. taup. s—tą........ 
Taupomųjų s-ta4..........
Depozitų—Čekių s-tq.. 

........... 11)6% 
us nuo .. 10)6%-11%%

NEGĘSTANTIS "AUKURAS” C
Motinos Dienos proga Ha

miltono teatras AUKURAS 
atvežė Torontan dramą”Tė- 
viškės Pastogėje", 
žinomo dramaturgo 
Vaičiūno.

Nors visi buvo

IMA:
už asm. paskolas nuo 11)6%
už nekilnojamo turto paskol.

(mortgages) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų
2 metų
3 metų

•TORONTO LIETUVIŲ PEN
SININKŲ KLUBAS rengia 
vienos dienos išvyką į K)OO 
S alų,Kingston, Ont.

Kelionė vyks geru autobu
su ir laivu;maistas ir kt. as
meniui $ 43.

Registruotis kaip galima 
greičiau pas A.Lajuką tel: 
767 - 0038, J. Žėką tel:766 
- 8647, S . Jokūbaitį tel:537 
-286 9, K. Daunį/Lietuvių Na
mai/ tel: 532-3311.

M 0 K A:
8'/a % už 90 dienų term, indėl.
8) 6 % už 6 mėn. term, indėlius 
8% % už 1 metų term, indėlius
9 % už 2 metų term, indėl. 
9'6 % už 3 metų term, indėlius

10 % už pensijų planų
9) 6% už namų plana^ 
7)6 % už specialia taup. s—tą 
7 % už taupymo s—tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

Mokytojai buvo apdovano- 
rožėmis ir dovanomis. Po 
Ižę ir Mokyklos leidinį 
vo baigusieji aukštesniuo- 
Lis lituanistikos kursus bei 
Į-tąją klasę.
Kanados Lietuvių Fondas 
|r KLB Š vietimo Komisiją 
Įskyrė premijas geriausiai 
figusiems aukštesniuosius 
frsus:$lOO,-I. ČUPLINS - 
IITEI, $ 7 5, -L. DA UKSAI ir 
ĮO, - R.KALENDRAI, 
fee to, reikšminga pami - 
ii, kad Kanados Lituanisti- 
|r>s Mokykloms paskelbta- 
I Konkurse dalyvavo 86 
llRONlO Mokyklos rooki- 
li, 6 kursantai. Š lais, me - 
Is lO-tos klasės mokiniai 
Į abiturientai pasižymėjo 

Mitingu veiklumu ir sąmo - 
Bgumu.
feuvo pagerbtas do va na- 
■1. Dagio bareljefu- ilga - 
■tis Tėvų Komiteto p-kas 
■Karosas. Septynerius^ 
■tus išmokytojavęs ir iš- 
Kėlęs gyventi Calgary mo- IgtsžJ 
■ojas A. Rašymas bu- 
■taip pat pagerbtas dova-

S is charakterio bruožas 
buvo didelė yda pasiturinčių 
kaimo žmonių: jie su panie
ka žiūrėdavo į beturčius ir 
bedalius tarnus-samdinius. 
Dramos autorius kaip tik čia 
ir parodo, kaip ūkininkų ne
sveikas išdidumas nuvedė jų 
vaikus ir juos pačius pražū-

uzsiemę 
motinų pagerbimu,bet Prisi
kėlimo salėje susirinko apie 
pora šimtų teatro mėgėjų ir 
gana entuziastiškai sutiko šį 
ilgoką-keturių veiksmų spek
taklį. Motinoms jų dienos 
proga ir bilietai buvo papi
ginti- po $ 3, -kai kiti ture - 
jo mokėti daug daugiau.

Nesiimsiu vertinti ar kri
tikuoti atskirų charakterių- 
tik pareikšiu žiūrovų nuo
monę. Visi aktoriai buvo pa
kankamai pasiruošę,bet sto
ka tinkamų dekoracijų jiems 
kartais sudarė kliūtis. Bend-

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo 
MortgiČi

Klemensas C 0 put i s 1983 
m. Švento Kryžiaus kapinėse 
Chicagoje, pastatė gražų pa
minklą. Kas čia tokio? Tų 
paminklų daug kas pasistato. 
Kl. Čepučio pastatytas pa
minklas turi ir kitą idėją. 
Jis pastaytas 
šeimos paminklas, bet dar 
sujungtas ir su "Aušros" 
šimtmečio sukaktimi. Pa
minklo mintis paduoda pats 
paminklo statytojas:

- Aušrininkų sukurtoji e- 
pocha nesustabdoma šviesa 
peršvietė lietuvių sodybas 
gaivalingais spinduliais, per
skrido Tėvų Žemės nuvar
gintas samanotas bakūžėles 
ir ten gyvenančių tarpe pa
gimdė dvasios galiūnus, ko
votojus partizanus, kurie iš
ėjo už tėvynę pasiryžę mir - 
ti. . . Čia tas motyvas genia
laus dr. V. Kudirkos žo
džiais prašytas.

-Tą idėją mano vaikai, sū
nūs ir dukra,norėjo iškelti, 
kad pasakytų praeiviui, kad 
čia ilsisi iš tolimos šalies 
atblokštieji suradę amžinąjį 
poilsį. Bet, žodžiai įrašyti 
"Tegu saulė Lietuvos tamsu

mus prašalina" primins,kad 
šimtmečiui praėjus nuo 
"Aušros" pasirodymo, vėl 
mūsų Tėvų Žemės saulė yra 
aptemusi, tad lyg ir šaukia 
į kovą, stiprinti naują-ant
rąją laisvės kovos prisikė - 

ne vien kaip limo epochą. Tai geniali lie
tuvių tautos prisikėlimo i - 
deja, aušrininkų pasėtoji 
sėkla amžiams. . .

- Paminklas turi kalbėti 
praeiviui apie poilsyje esan
čius, jų kilmę, ideologiją, 
tautybę - jog tai žmogaus 
siela - paminklas šneka.

- Tie trys elementai ryš
kiai pavaizduoti : svirtimi, 
kryžiumi ir saulės spindu
liais. Svirtis pasako, kadtai 
rišasi su kilmės simboliu, 
kaimo ūkininko sodybos vai- 
kaijnet irtos svirties reikš
mę iškėlė pilnumoje į lietu
vio tautinės stiprybės galy
bę išėjusių aukos. Kryžiaus 
ženklas nusako, kad yra ver
tinga krikščioniškoji kultūra 
ir jos gerbėjai, nes tas ženk
las paminkle stiprina dvasi
nę šviesą amžinybėje ——■ 
Kristaus evangelijos pras - 
mėje. ”

ONDO DALIS NAUJAI PERRINKTU ATSTOVU. Iš kairės: dr. Antanas Bacevičius 
lacevičius, Herbertas Stepait

NDO SUSIRINKIMAS 1985 5.5 d. Toronte. Iš kairės 
ičius, OFM — skaito invokacijąj KLB pirm. adv. Algis 
pirm. St. Jokūbaitis, KLF iždininkas A. Bersėnas, Jr. 
ei aiti s—Ko jei avičiu s paaukojęs Fondui $ 100,000 .

rai, ši lietuviška drama To
ronte buvo sutikta su 
džiaugsmu, nežiūrint į tai, 
kad daugelis ją matė jau ne 
pirmą kartą.

AUKURAS buvo pakvies
tas Toronto Prisikėlimo Pa
rapijos visuomeninės sek - 
cijos.

Padėką išreiškė p. Bi
ri e t a, o L. Mačionienė ak
torius papuošė gėlėmis. 
Publika audringai plojo,bet 
jų galėjo būti dvigubai dau
giau iš didelės Toronto ko
lonijos.

Režisorė, padėkojusi už 
nuoširdų AUKURO priėmimą, 
kvietė atsilankyti Hamilto- 
nan rudenio laiku, nes ta - 
da AUKURAS švęs 35 metų 
veiklos jubiliejų. Tai progai 
pasirinko vaidinimą "Eglė , 
Žalčių Karalienė", į kurį 
prašė tautiečius lietuvius 
gausiai atsilankyti.

MOKSLO METU PABAIGA

Toronto Š eštadieninė 
MAIRONIO Mokykla savo 
mokslo metus baigė gegužės 
11 d. visų klasių mokinių 
darbų paroda, kuri buvo įdo-

Pirmutiniame ir didžiausiame ■■ ab ■■ B SS A 
TORONTO LIETUVIŲ PARAfVIJk 
KREDITO KOOPERATYVE

KANADOS LIETUVIŲ 
T ėv. Augustinas Simar 
VI. Pūtvio Saulių kuop 
reikalus ir Aleksas K

AKTYVAI -VIRS 27 MILIJONU DOLERIU

KASOS VALANDOS: s MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uidaryta
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius ik: 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudliame noriiį gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir keliones čekius 
(traveler’s cheques). Neimame mokesčio užjšraSytus čekius 
bei apmokamas Įvairias sąskaitas. MUSU TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

......... .  10% %

............ H%% 

rate)

Parapijos klebonas 
sveįkina susirinkusius, 

Fondo finansinius 
nuotraukos St. Varankos

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. [Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(.Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

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

A. A. EMILIJAI PAJAUJIENEI 

mirus,

( a.a. dr. Juozo Pajaujo žmonai) 

reiškiame nuoširdžių užuojautav dukroms : Alinai 
STAKNIENEI ir Danutei ANONIENEI su šei
momis, bei kitiems giminėms —

MJ. KARKA ir
■ Dr. R. KARKA su ŽMONA 

Toronto, Canada

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visu nariu 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:<Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS V AL ANDOS: pirmadieniais, antradieni ai s ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r> iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

h 532-1149 M6P 1A6
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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

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ DOLERIU
MOKAME UZ:
indėlius (P.C.A.)....... 5)6%
santaupas .......................... 6)6 %
kasd. palūkan. u z sani. 6 % 
term, indėlius 1 m.......... 9)6 %
term, indėlius 3 m. .... 10 % 
reg. pensijų fondo ...*. 8 % 
90 dienų indėlius ....... 8)6% 
( minimum $ 5.000)
Reg. pensijų 1 m........ 9 )6%

/DARBO VALANDOS: pirmadieniais,

IMAME UŽ:

ne kiln, turto pask... 10)6 % 
asmenines paskolas 12)6 % 
Nemokamas pilnas Čekių 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $ 10.000, 

antradieniais ir ketvirta

Sklandziai ir gražiai pravedusi 
progrdmų Daiva PIEČAITYTF-

dieniais — nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p,, penktadieni ai s — 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.

Hamilton
TRADICINE ŠAULIU

GEGUŽINE
Prie Kaledonijos.Medžio- 

tojų-Žūklautojų stovyklavie
tėje BIRŽELIO 23 d. , sekma
dienį, rengiama tradicinė 
šauliu aegužinė.

• Vida STANEVIČIENĖ,On -

tario Provincijos ministerės 
Susan Fish buvo apdovanota 
už veiklą daugiakultūrė- 
je srityje medaliu specialio
se iškilmėse.

• L. KO PERS KIS , pasižymė
jęs šachmatininkas, dirbęs 
’’International Harvester” 
kompanijoje, pasitraukė J 
pensiją.

Vyskupas P. BALTAKIS

sudbu
TRĖMIMU MINĖJIMAS

PA BA LTIEČIŲ FEDERA - 
CUA KANADOJE, Sudbury 
Skyrius - lietuviui, latviai ir 
estai ruošia 1941-jų metų 
/BAISIŲJŲ BIRŽELIO TRĖ
MIMŲ į S ibirą MINĖJIMĄ ir 
Ekumenines pamaldas.

MINĖJIMAS ĮVYKS š.m. 
BIRŽELIO mėn. 16 d. , SEK
MADIENĮ^ vai.'p. p. St.A nd- 
rews Place, 111 Larch St., 
Sudbury, Ont.

KVIEČIAMI VISI LIETU
VIAI MINĖJIME IR PAMAL
DOSE DALYVAUTI*

n i e nė. Buvo malonu klau
sytis, žodžio pačios motinos 
apie motiną šeimoje, religi
niame gyvenime, tautoje. Bai
giant buvo kalbama ir apie 
tėvą. z

Paskaita palydėta gausiais 
dalyvių plojimais. Vėliau G. 
Petrėnienė papasakojo apie 
motinas, moteris ir vyrus 
gražių ir linksmų anekdotų. 
Minėjimas baigtas giedant 
Kanados himną.

Vyko loterija, muzika, ir 
šokiai. J. Kr

montneal
PAGERBTOS MOTINOS

”NL” ELEKTRONINĖS 
MAŠINĖLĖS VAJUI AUKOJO:

Lietuvių Bendruomenės $ lOOr-M. Meškauskas;per 
Apylinkės Valdyba surengė ’’NL’’Rėmėjų Būrelį Toron - 
motinų pagerbimą -Motinos te $ 25,-Vikt. Petraitis ; 
Dienos minėjimą. Pirmiau- $ 20, - V. Kulnys; po$lO,- 
sia buvo visų motinų ir daly- B. Jahkauskienė, L.Girinis-
vių bendra vakarienė. Valgius 
palaimino kun. J. S taškus , 
Lietuvos Kankinių Parapijos 
klebonas. Po vakarienės L. 
B. Apylinkės pirmininkas 
Juozas S taškus pakvietė vi
sus dalyvius sugiedoti Lietu
vos Himną.. Trumpu žodžiu 
atidarė motinų minėjimą, ty
los minute buvo pagerbtos 
mirusios motinos.

Puikiai paruoštą paskaitą 
skaitė menininkė, visuome
nės veikėja Grasė Petrė-

Norvaiša, Ig. Urbonas, J . 
Dambaras, M. Jasiūnienė, 
D.Renkauskas, St.Varanka; 
$ 4, - G.Adomaitienėj $ 20, - 
P. Šiekšta, $ 7, -Alb.Rusinas 

Nuoširdus AČIŪ’. ”NL”

• PAŠKEVIČIUS Jonas, ilgę 
laiką nuoširdžiai talkininka
vęs ir dirbęs administracinį 
darbą ”NL", sunegalavo ir 
gydosi St.Mary’s ligoninėje.

Linkime greitai sugrįžti 
namo.

1985, V.|30

jo vadovei S ilvijai A kstinal- 
tei - STAŠKEVIČIENEI už 
reikšmingą sveikinimą ir 
gražų krepšį gėlių. A čiū A V 
PARAPIJOS CHORUI už

atsiminimus, ne vien - 
dalyvėms, bet ir vi- 
dalyvavusiems kon-

MERGAIČIŲ CHORAS 
I "PAVASARIS" DĖKOJA

Penkmečio koncertas, įvy- 
m* gegužės mėn. 4 d. 

praėjo su dideliu pasisekimu.
Džiaugiamės ir dėkojame sveikinimus ir gražias gėles.

J. E. Vyskupui Pauliui BAL- L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
K TAKIUI už atsilankymą į 

"Pavasario" jubiliejų. Šis 
atsilankymas paliko neišdil- 
domus 
choro

III W s *e m s
certe.

Padėka sol. Ginai ČAP- 
H KAUSKIENEI, Ottawos "Ra

munėlėms " ir jų vadovėms
Į Lorettai LUKŠAITEI ir Rūtai

KLIČlENEl už vertingą ir 
praktišką dovaną - gražų al- 
humą, Hamiltono "Aidui” ir 

AVASARIO penkmečio koncerto jo vadovui Jonui GOVĖDUI.
Dėkojame GINTARUI ir

palydovais ir svečiais klausosi koncerto.

LO ■
0^.. Ą / B ir’* / vMMI

y** )

ji 1 L i
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PAVASARIO vadovai 
s.m. gegužės 4 d.

• V. KA ČERGIUS , ilgesnį 
ką sirguliavęs,gydosi toli: 
ligoninėje.
NEPAPRASTA PARODA 
MONTREALYJE

Egipto Civilizacijos pat 
da"Ramses H ir Jo Laikr 
tis" / Ramses H and 
Time/ vyksta Civilizaci 
Rūmuose /Palais de la C 
lization/,He Notre-Dame

DRESH

krikštatėviai apdovanojami gėl ėmi s j ub i I i e j in i ame koncerte
Visos nuotr. A. Kalvaičio.

80 eksponatų paskolino 
Egipto Muziejus. Ramses n 
valdė Egiptą nuo 1920-1224 
m. pr .Kr.

Paroda atidaryta nuo BIR
ŽELIO 1 d.ikiRUGSĖJO 29d. 
Nuo sekmadienio iki ketvir
tadienio 1O v. r. iki 9 v. v.; 
penktadieniais, šeštadie
niais ir švenčių dienomis

233-3334 - 2 
3830 B Bloor Street We 
Lietuvių kolba patarnau 
Darbo valandos: 9 v.r. - 7

PATARNAVIMAS 

533-1121
* GAISRO * AUT

’GYVY

DRAUD
Walter Oau,

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

2661 - 231-6226
Islington , Ontario M9B 1K8 
V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

. , itbtadianioit 9 v.r. - 12 v,p.p.
atys of “Better Basines s“ Baro

REITAS IR TIKSLUS I

16) 822-8480
BILIU * ATSAKOMYBĖS *
* KOMERCINĖ *

-INSURANCE
Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. We7t|oronto * Ont* M6P 1A6

V Bačėnas
1551 Bloor SI. W. 
TORONTO. Ont.
M6P įAS

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

btf kur posoulyi* skandinti:

Tel . 533-3531

KUOPAI ir muz. Seselei TE
RESEI iš Putnamo, pirmajai 
’’Pavasario” vadovei už 
sveikinimus raštu.
Už nuoširdų darbą- ačiū 
Mme M.ROCH.

Ačiū KLBKultūros Valdy
bai už gražius sveikinimus 
ir finansinę paramą.

Padėka Z. LAPINUI ir E. 
J. PAUNKSNIAMS už vertin
gas dovanas loterijai.

Nuoširdi padėka už iškep - 
tus gardžius pyragus ir tor
tus: H. Lapinienei, M. Šiau- 
čiulienei, L. Stankevičiūtei, 
O. Mylienei, E. Krasovski, 
D. Staškevičienei, E. Ber
notienei, P. Snapkauskienei, 
Z. Urbonienei, p. Budrevi- 
čienei, G. Urbonaitei ir G. 
Gedvilienei.

Dėkojame N. A. Gudams, 
Z. URBONIENEI ir moti
noms už maisto paruošimą ■ 
ir stalo išpuošimą, kuris 
priminė Velykų stalą.

Ypatingai didelė padėka 
Teresei Keršytei-Mickienei, 
kurios dideliu ir kruopščiu 
darbu, padedant broliukui 
Juozukui ir kelioms mergai
tėms, buvo maniškai papuoš
ta salė. Nors pas mus vėlus 
pavasaris, tačiau salėje žy
dėjo ne tik gėlės, bet ir me
džiai, kas suteikė pavasariš
kos nuotaikos. Sceną puošė 
didžiulis penketukas su gai
domis ir žodžiais "Pavasa
ris - tai mūs daina".

Nuoširdi padėka Teresei 
MICKIENEI už įdomų iškep
tą penkių aukštų tortą, kuris 
buvo įvežtas į sceną degant 
žaibuojančioms šviesoms ir 
atrodė labai įspūdingai.

Sunkią šio parengimo naš
tą nešė visi tėveliai, o taip 
pat ir mergaitės, stropiai 
lankiusios repeticijas. Vi
siems dėkojame.

Padėka parapijos kuni
gams ir Seselėms už leidi
mą naudotis patalpomis.

Dėkojame visiems gausiai 
atsilankiusiems, ir ypatingai 
parėmusius savo aukomis:

"Li
tui", Viktorui Šušinskui ir E. 
Paunksniams.

AČIŪ VISIEMS
"Pavasario" administracija

PATIKSLINAME :

nuo 1O v. r. -11 v. vakaro.
Suaugusiems: $4,5O;sen- 

jorams, studentams, vaikams 
iki 12 m .-$3. Bilietai par
duodami ir Place des Arts, 
Place Ville-Marie,'Ticket- 
ron ir Teleton kioskiuose.

Į parodą galima vykti Met
ro iki Re Sainte-Helene, o 
iš ten bus nuvežama iki pa
rodos pavilijono. Automo - 
bilio pastatymas aikštėje 
kainuoja $ 4.

Daugiau informacijų gali
ma gauti tel: 875-1985.

• AV klebonas .Tėv.J.KU - 
BILIUS, sunkiai susirgęs 
beatostogaudamas, sugrįžo Į 
Montrealį ir toliau sveiksta 
klebonijoje.

• Ruošiasi vestuvėm June 
MOCKUTĖ ir Gytis ŽIAUGRA, 
iš Bostono.

E. KARDELIENĖS "Pava - 
sario "jubiliejinio koncerto 
aprašyme ”NL" gegužės: 
mėn. 16 d. laidoje trūko šių 
'eilučių;... "S oi. Gina Čap- 
kauskienė ir muz. Z. Lapinas 
- "Pavasario" kūmai- įvežė 
tortą. Z.Lapinas pasiūlė su
giedoti "Ilgiausių Metų”.

"NL”

MERGVAKARIS
Audronė Jonelytė ir jos 

sesuo Lilija Mainville su
ruošė June MOCKUTEI 
mergvakarį.

Buvo susirinkęs būrys ar
timų draugių, daugiausia gin- 
tariečių. Busimoji nuotaka 
gavo gražių ir praktiškų do
vanų. Visos pasivaišino, pa
buvojo kartu, smagiai pra- 
leisdamos popietę ir va - 
karą.

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

9'4%

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI
A. M.

LINA CELTORIŪTĖ dalyvauja mokyklos

programoje

TRANS QUEBEC

LITAS

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

DUODA 
PASKOLAS:

9 :i % 
834'% 
8Vžl% 
8'4

6/2% 
6’4% 
6 % 
5 %

ALIUMINIJAUS DURYS, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM 
MEDŽIAGA. DARBAS G 

APDRAUS!

Savinink a 
3351 Belair St., Montreal 

Telefonas : 721-

■

s r

M. CUSSGN R. GENDRON VAISTINĖ

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

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

Laima Skučaitė— Rutkauskienė 
Tel: 697-3846

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS
14-10 St. Catherine St. W.
Suite 600,. Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866 -8235
Namu : 761 — 4 675

GE«WEDDINGS 
e SHERBROOKE. E. 
AITIS

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

baltu federacija
gausiai dalyvauti

RENGIA: MONTREAL!

SKVERED O M N O N

MINĖJIMAS

M

25 

TONY LA 
MONTREAL. P.O. H2K 1E9

o Montrealio mirusių šaulių 
brolių-sesių kapų lankymas 
vyks š. m. BIRŽELIO 2 d.
2 vai. p. p Visi šauliai ir 
šaulės bei artimeiji suva
žiuoja prie koplyčios punktu
aliai. A. M.

e BIRŽULIO TRĖMIMU mi
nėjime, BIRŽULIO 13 d. 
(ketvirtadienį) šauliai - šau
lės uniformuoti, kas turi, 
renkasi prie Nežinomojo Ka
reivio kapo Dominion Squa - 
re, 6:30 vai. v.

• "JONINĖS" Jonų-Petrų - 
Povilų pasveikinimas, ren
giamas L. K. Mindaugo šau
lių kuopos, įvyks š. m. BIR
ŽELIO 23 d. 12 vai. Aušros' 
Vartų parapijos salėje. Spe
cialią "Joninių" programą 
atliks Toronto mergaičių 
dainos - muzikos vienetas 
"Sutartinė”, va d. N. BP- 
NTITIENĖS. A. M.

BIRŽELIO TRĖMIMU
MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

ĮVYKS

BIRŽELIO 13 d. KETVIRTADIENI 7 vai. v.

• 7 vai. vak. VAINIKO PADĖJIMAS
• KALBĖS - GERRY WEINER Dollar des Qrmeaux parlamentaras ,

Parlamentarinis sekretorius užsienio reikalams.
• 7:30 v. v. MARY QUEEN of the WORLD KATEDROJE ekumeninės mišios

Dalyvaus visų trijų tautybių atsto

PRAŠOME VISAS ORGANIZACIJAS BEI VISUOMEN

Dr. Philip Stulginskį
D.D.S.

Dantų gydytojas — chirurge
8606 Centrais, coin corner 45e avė. 

suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

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

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

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

Tel: (514) 871-1430

ii ir chorai.

IENEJE MOKYKLOJE

Visos nuotr. R. Otto.

THE NEUJ 
MULTIOJP 
DENTURE"

"Suction cups ' laiko tvirtai! Jū 
nemalonaus klijavimo, 
dėjimą., Ypatingai rel

"Suction cups’ pritaikomos iusy 
24 VCll

It's Made of a
Praloštic Soft

Silicone Base with I
Small Suction Cups. |

antų plokštelė laikysis be 
smegenų erzinimą ir skau- 

mutinėm plokštei Km.
moms dantų plokštelėms
s .________________________

ATLANTIC L 
in Guy Metro Station - 

937

MORATORY 
tiques Level, Suite 26 
34

PORTRAITS

DINGS LTD

Al, STOGELIAI, 
IENŲ, PLASTINE 
NTUOTAS IR

OHN OSKOWICZ 
., H2A2A5

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

1 metų .......... ............,
TERMINUOTUS INDĖLIUS

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

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $ 20,000 ar daugi au 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios........... ,

su draudimu.................. '
kasdieninės ........i.....

ČEKIŲSĄSKAITOS...............

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10.000

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 

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

3907 A Rosemont

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

SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abi ejose

Kailių Siuvėjas
Tel 767—6183 dabor pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas e ateviį P altų.
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A — ■ nOA
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel.

MEMBER D.N. BALTRUKONIS
■IMMEUBLES - CLASSIC INC,

Nekilnojamo Turto visapusisKas patarnavimas 
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
5159 De Maisoneuve West
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITI

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. L B.

e. GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBĖ •

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

4695 — 35th Avenue, Montreal Hl T- 3 A 6

TEL. 727 -3 120HamV 376 -378 1

Albertos N O R K E L I 0 N A S , BiA. C.S£., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_0 r o v e _n
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