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?įmasVanx?yeksytąs ^bT lėtini?

nio laivo vardas nepaskelb- ji SVEIKINAME XXXI-uju KANADOS 
tas. Laivo įgulą sudarė 120

YURI ORLOV
YURI ORLOV JAU 
AMERIKOJE

Dar prieš keletą dieną 
kalėjęs Sibiro tremtyje, so
vietą disidentaš Yuri Orlov' 
as kartu su žmona atvyko 
į JAV-es š,m, spalio mėn. 
5 d.- Tą' dieną jis išlipo iŠ 
lėktuvo New York'o John 
F. Kennedy aerodrome ir 
pasakė jį apsupusiems repor
teriams: "Esu laimingas, kad 
galiu gyventi laisvėje. Galiu 
dabar kalbėti ką noriu. Galė
siu pasisakyti ir apie sovie
tinę santvarką". Jis, kaip ir

siau paneigė, SUNDAY 
TIMES atspausdintieji faktai 
atrodo patikimi.

Tuos faktus iškėlė Izrae
lio pilietis Mordechai Vanu- 
nu, 31 m.amžiaus, kuris be
veik 10 metą dirbo slapta
me požemio fabrike ties 
Dimonos vietove, Negevo 
dykumoje, Izraelyje.

Bedirbdamas tenai Vanunu 
slapta jsinešdavo foto apa'- 
ratą ir padarė apie 60 nuo
trauką. Keletą ją atspaus
dinta britą laikraštyje. Iš 
ją - kaip vienas branduolinių 
ekspertą dr.Frank Barnaby 
tvirtina -ir ką Vanunu rašo, 
esą aišku, kad straipsnio 
autorius žinąs, ką jis teigia 
ir esąs susipažinęs su tos 
rūšies darbu. Su dr. Barnaby 
nuomone sutinka .ir amerikie
tis Theodore Taylor, savo 
laiku buvęs Pentagone ato
minių ‘ g'infklą banclyfhij pFo- 
gramos vadovas. Jo žodžiais, 
nesą jokią abejonią, kad Iz
raelis turi, ir bent dešimt
metį yra gaminęs, branduoli
nius ginklus.
NUSKENDO SOVIETŲ 
POVANDENINIS LAIVAS

Š.m. spalio mėn. 3 die-

žmonią.

EXPO '86 JAU APLANKĖ
20 MILIJONŲ

Kaip buvo tikėtasi, Van- 
couver'io mieste vykstančią 
pasaulinę parodą jau aplankė

LIETUVIŲ DIENŲ PROGA 
JŲ RENGĖJUS, DALYVIUS, SVEČIUS 

IŠ ARTI IR IŠ TOLI

nas žmonią. Beirute islamo teroristą
pagrobtąją amerikiečią gimi- 

SOVIETŲ LĖKTUVAI TIES n£s JAV-se sukėlė nemaža 
KANADOS KRANTAIS triukšmo, kaltindami JAV 

Kanadiečią žinią agentu- valdžią ir patį prezidentą 
ra CP praneša, kad pastaruo- Šališkumu. Jie skundėsi,kad 
ju metu padažnėjo sovietinių dėl ją artimąją niekas neko- 
žvalgybinią karo lėktuvą voja tokiu pat atkaklumu 
skraidymai ties rytiniais, ir energija, kaip tai buvo 
šiauriniais ir vakariniais Ka- daroma Daniloff'o atveju, 
nados krantais. Sovietą lėk- Vieno tą įkaitą sūnaus žo- 
tuvai betgi niekad nepažeidė dliais, jei dėl Libano įkaitų, 
Kanados teritorinės erdvės, bjjtą padėta tiek pat pastan- 
Vięnu atveju sovietą žval- jli ir tokią pat svarią auto- 

HBUVt) “pn%f-"*^tetu - tai jo tėvas būtą 
artinę apie 200 kilometrą jau senai paleistas laisvėn, 
nuo St. John's, Newfoundland į šį priekaištą reagavo net 
o provincijos sostinės. Sovie- patsai JAV prezidentas, nu- 
tą lėktuvai reguliariai bando rodydamas, kad Libano įkai- 
Kanados krantą apsaugą, tą negalima lyginti su Dani- 
Juos betgi seka radarais NO loff'o įitveju, nes islamo 
RAD (North American Aero- teroristąį gaujos nesančios 
space Defence Command) jokia valdžia, su kuria būtą

20 milijoną žmonią. Parodos 
organizatoriai mano, kad 
iki parodos uždarymo, š.m. 
spalio 13 dienos, parodą ap
lankys dar beveik 1 milijo

TEGUL K.L. DIENOS DAR LABIAU PASKATINA VIENINGAM DARBUI 
IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ IR REPREZENTUOTI LIETUVIUS I

Daniloff'as, buvo iškeistas 
mainais už sovietinį šnipą 
Gennady Zakharov'ą, suimtą. 
New York'e. Paminėjus ki
tus disidentus, kurie tebėra 
uždaryti sovietą kalėjimuose 
ir kenčia Sibiro tremtyje, 
Orlov'as atsakė: "Jaučiuosi 
lyg ir kaltas dėlei ją. Kodėl 
aš čia, o jie tenai?" Orlov' 
as, kuris yra 62 m. amžiaus 
ir ligotas, pasisakė, kad bu
vę sunku palikti savo kraštą, 
bet kad čia, laisvėje, kovo
siąs už žmogaus laisvę sovie 
tuose.

Jis yra fizikas, kalėjo 
septynerius metus už "prieš- 
sovietinę veiklą bei propa
gandą" kalėjime, o po to 
buvo ištremtas į Sibirą 1984 
metais. Jis padėjo įsteigti 
pogrindžio grupę, kuri sekė 
Helsinkio Akto, Vakarą-Rytų 
Santarvės ir visus kitus 
žmogaus teisią pažeidimus 
Sovietą Sąjungoje.

IZRAELIS PRISIGAMINĘS 
ATOMINIŲ BOMBŲ

Britą laikraštis SUNDAY 
TIMES rašo, kad Izraelis 
per pastaruosius 20 metą 
esąs prisigaminęs bent 200 
atominią bombą ir dabar 
užimąs 6-tą vietą pasaulyje 
tarp branduoliniais ginklais 
ginkluotąją valstybią (po 
JAV, SSSR, Britanijos,Pran
cūzijos ir Kinijos).

Vargu toji žjnia ką nors 
labai nustebino, nes jau se-

nos rytą sovietiniame povan-įgulos ir ore pasitinka (bei "įgalima vesti derybas, 
palydi atgal) Kanados kari- ,is viso neaišku, kas 
nės aviacijos lėktuvai. Ret-..pagrobtuosius laiko, 
karčiais prisiartina prie gy
nybos liniją ir sovietą bom
bonešiai, kurie dažniausiai 
atskrenda per Arktiką, taip 
pat bandydami Šiaurės Ame
rikos gynėją budrumą.

ir
Esą 
kur

atsto- 
gausu

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VYRIAUSIOS 
RINKIMINĖS KOMISIJOS PRANEŠIMAS

KLB Vyriausia Rinkiminė Komisija 1986 m.rugsėjo mėn.24 
d.posėdyje nutarė:

L Laikyti išrinktais į Kanados Lietuvią Bendruome
nės Tarybą aklamacijos būdu šią apylinkią kandidatus:

Calgary, Delhi, London, Oakville, Ottawa, Montreal, 
Rodney, Sault Ste.Marie, St.Catharines, Sudbury, Wasaga- 
Stayner, Thunder Bay ir Windsor.

2. Tarybos narią į Kanados Lietuvią Bendruomenės 
Tarybą rinkimai vyks šiose apylinkėse:

Hamilton ir Toronto.
Apylinkių rinkiminės komisijos skelbia kandidatą sąrašus 
ir praveda rinkimus pagal KLB Statute nurodytas taisyk
les.
Esant bet kuriems nesklandumams, skundą raštu pasiųsti 
KLB Garbės teismo pirmininkui:

Romas Išganaitis, KLB Garbės Teismo Pirmininkas, 
177 De Bourgogne,St. Lambert,Que., J4S 1E4.
Tel: 671-4294. V.Skrinskas,

KLB Vyriausios Rinkiminės
Komisijos Pirmininkas

gręsia suėmimas. Ruzas atrado ir įteikė vieną ar 
zempliorius. Po kratos, Ruzas ir jo žmona buvo 
apklausinėjimui.

1985 m. spalio 3 d. ir 1986 m.kovo 25 d. 
Jucevičiūtę tardė Viduklės KGB, ryšium 
dalyvavimu maldose už suimtą kun.Svarinską. 
grąsinama įvairiomis bausmėmis.

du eg- 
išvežti

Priešingą nuomonę 
vaujantieji (o ją ypač 
provincinės atskirą valstiją 
spaudos puslapiuose) tuo tar
pu atkerta, kad jeigu buvo 
galima apsimainyti su sovie
tais, grąžinant jiems tikrą 
ją šnipų, pagautą JAV-se, 
kodėl negalima mainikauti

Adelę 
su jos 

Jai buvo

DANILOFF'O ATVEJIS IR 
ATGARSIAI

Iš Sovietą Sąjungos kalė
jimo išgelbėtasai amerikietis. ir su Libano grobikais. Kitu 
žurnalistas Nicholas Dani- atveju atrodą, lyg Ameriko- 
loff noriai rašo ir kalba a- 
pie sovietinį kalėjimą, sovie
tą saugumą ir sovietinę sis
temą. Pabrėždamas, kad Va
karą pasaulis rūpinasi kiek
vieno atskiro žmogaus laisve 
ir gerove, jis nurodo, jog 
sovietinis žmogus yra beje- / klausinėjo apie tuziną armė- 
gis KGB replėse. Daniloff 
taip pat teigia, kad jis bu
vęs komplikuoto ČIA (ameri
kiečią saugumo) ir KGB ga- 

prekiniol’nėj>mosi nekalta auka. Jau, 
laivo namo, paskendo. Spro- anksčiau, dar 1984 metais/' bangai Paryžiuje.

' ' ’ • • Slaptoji Armėnijos Išlais
vinimo Armija dėlei to pa
reiškė protestą ir jos posky-

sekamas ameri- 
karinės aviacijos 
specialią pakran- 
įtaisą, nes sovie-

deniniame laive, varomam 
atominės energijos branduo
liniu kuru ir turinčiam 16 
atominią raketą, įvyko di
džiulis sprogimas ir gaisras. 
Sužalotasai laivas iškilo pa
viršiun apie 2000 kilometrą 
nuo JAV-ią krantą (Cape 
Hatteras, N.C.). Laivas buvo 
visą laiką 
kiečią ir 
lėktuvą , ir 
tės radaro
tą povandeniniai laivai nuo
lat tuo pačiu keliu praplau
kia Šiaurinės Amerikos At
lanto vandenyno ir Ramiojo 
vandenyno krantus. Tokią 
sovietą povandeninią laivą 
per par^ prapatruliuoja bent 
šeši. Žinoma, amerikiečią 
atomine energija varomi po
vandeniniai laivai 
patruliuoja aplink 
Sąjungos krantus. I 
dieną povandeninis 
velkamas sovietą

je būtų dvieją rūšią piliečiai, 
vieni privilegijuoti, kiti ne.

TARDO ARMĖNUS

Paryžiuje policija ap-

panašiai 
Sovietą 

Po triją

ną, priklausančią pogrin
džio Slaptajai Armėnijos Iš
laisvinimo Armijai, ieškoda
ma kaltininką pastaruoju 
metu praūžusiai sprogdinimų.

PABALTIEČIAI "MOBILIZUOTI" ČERNOBJLIO DARBAMS
Oslo dienraštis Aftenposte liepos 8 d. pranešė, kad 

Rytą Europos Solidarumo Komiteto žiniomis, mažiausiai 
1,000 žmonią iš Pabaltijo šalių buvo pasiųsti į Černoboili, 
prievartos darbams. Komiteto atstovas Ulo Ignats pareiš
kė, kad gegužės mėn. 6 d, naktį, netrukus po Černobilio 
katastrofos, sovietų armija pradėjo "mobilizaciją". Apie 
300 estą iš Parnu miesto ir apie 700 iš kitų pietą Estijos 
vietovių buvo paimti iš namų ar darboviečių ir pasiųsti 
į Černobilį valymo darbams. Visai patikimomis žiniomis, 
panaši prievartinė mobilizacija buvo įvykdyta Latvijoje 
ir, gal būt, Lietuvoje, tvirtino Ignats. Oficialiai tvirtina
ma, kad pabaltiečiai stojo savanoriais į Černobilį siunčia
mas komajaunimo brigadas, bet tikrovėje, niekas negalėjo 
atsisakyti.

Šias žinias paneigė Latvijos "Užsienio Reikalą mi
nisterija" ir kitos įstaigos.

girnas, ekspertą nuomone, 
įvykęs užsidegus raketą va- 
rikliniam kurui. Sovietą ži
nią agentūra TASS apie spro- dvasiškį, 
girną pranešė po 
keturią valandą - 
apie tokias savas 
nesėkmes Kremlius ___
nieko nerašydavo. Po Černo-“ar“ero-Ie’ 
byl'o tragedijos ir susitikimo 
su JAV prezidentu Reagan'u, 
atrodo, Gorbačiov'o vadovau
jama sovietinė propaganda

, dar 
jį nuolat bandęs įpainioti 
sovietinis saugumas, panaudo
damas jauną vyrą, neva tai 

Daniloff'as 1 _
maždaug nepasidavęs KGB nei atlik- 
iki i ’ '*

SABONIO MEISTRIŠKUMAS IR TAUTYBĖ
t__ Dienraštis Chicago Sun-Times liepos 18 d. laidoje

betei ris Beirute pagrąsino Prancū- išspausdino Margaritos Samatienės laišką, kuriame rašomas 
....... ..... & . "Pv8inm cit 'C.ornc Uoline ŽalrlvnAmiel U-™;

zijai, kad jeigu Armijos na- 
;j damas savo žurnalistinį dar- riai nebus palikti ramybėje, 
karines b? Maskvoje, nei uždarytas Armija pradės ataką prieš 

13 dieną sovietinio kalėjimo Prancūzijos aerodromus bei 
kameroje. lėktuvus.

iš viso

niai buvo kalbama, kad Izra- pasidarė šiek tiek atviresnė,- 
elis kartu su Pietą Afrikos pranešė net, kad žuvo trys 
respublika, gaminąs ir ban- įglos nariai. Ir amerikiečią 
dąs įvairaus kalibro bran- ir sovietą branduolinės ener - 
duolinius ginklus. Prieš ke- gijos žinovai tvirtina, kad 
lėtą metą įvykęs paslaptin- $ešią kilometrą gilumon nu
gas sprogimas Atlanto van- skendusio povandeninio laivo 
denyne ties Pietą Ąfrikos du atominiai reaktoriai ir 
krantais buvo ne be pagrin- šešiolikos raketą branduoli- 
do įtartas esant bendru niai užtaisai jokio pavojaus 
Pietų Afrikos ir Izraelio nesudaro. >Ancjt jų, radioak- 
branduolinio įtaiso bandymu, tyvinė tarša negalėsianti 
Nors Izraelio oficialūs as- prasiveržtiepro storą metali- 
menys šią žinią lyg ir pu- nę apsaugos dangą, nes to-

praneŠa ELTA'.

KRATOS IR TARDYMAI LIETUVOJE
Apie kratas ir tardymus Lietuvoje rašo Muenchene 

leidžiamas biuletenis USSR NEWS BRIEF (1986.VI.30).
Š.m.gegužės mėnesiui baigiantis, kratos įvyko spety- 

nią asmenų butuose Kaune, Šakiuose ir Jonavoje. Buvusio 
Žemės Ūkio Akademijos dėstytojo, kauniečio Antano 
Potacko o (g.1912 m.) bute konfiskuota savilaida ir 35 
užsienyje bei Lietuvos nepriklausomybės laikais išleistos 
knygos (įskaitant "Lietuvos istoriją").

1985 m.spalio 24 d. policija kratė etnografo Jono 
Ruzo butą Panevėžyje. Policijai išvykus, kratą pakar
tojo KGB agentai, ją tarpe Skudas. Jie ieškojo memuarų 
ir liepė Ruzui atrasti šešis egzempliorius, nes kitaip jam

Ryšium su 'Geros Valios Žaidynėmis' Maskvoje ir Ispani
joje, sporto komentatoriai daug rašo apie sovietinę krep
šinio žvaigždę Arvydą Sabonį ir svarsto jo gali
mybę žaisti už JAV komandą (pvz., Ken Dehlinger'io 
straipsnis The Washington Post liepos 11 d.numeryje, 
'Sabonis turi viską, išskyrus iššūkį). Praėjusią savaitę 
JAV sporto komentatoriai Maskvos žaidynėse paminėjo, 
kad Saboniui buvo pasiūlyta 2 milijonai dolerių už metus 
krepšinio JAV-se".

"Žinią pranešėjai ir sporto komentatoriai pamiršo pa
minėti esminį faktą apie Sabonį: jis jaunas lietuvis iš 
Kauno, žaidžiantis SSRS-gos rinktinėje. Lietuva buvo so
vietą jėga okupuota 1940 m. ir iki Šios dienos tebėra 
brutalioje priespaudoje, lietuviai tebėra persekiojami... 
Labai abejotina, ar sovietai rizikuotų netekti Sabonio, 
leisdami jam atvykti į JAV-es (nebent jų dolerių godu
mas didesnis už galimo pabėgimo baimę)".

Amerikiečių spaudos ir televizijos nesusigaudymas Sa
bonio tautybės klausimu turi ir teigiamą pusę. Visiems 
lietuviams gera proga laiškais ir telefonu informuoti su- 
klystančius, kad Sabonis yra lietuvis ir kad Lietuva so
vietą okupuota.



Ui Lietuvos iilaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąutž 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 gedi 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anfcsto susitarus. U z skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

SERGEJ KOVALEV’as tremtyje Magadane, 1982 m. su žmona ir 
dukterimi. Jis buvo nuteistas 1975 m. gruodžio mėn. uz LKB 
p I at i n i m a.

Siaubingoji Kūčių diena

BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS MERKINĖS APYLINKĖSE
Antrasis Pirčiupis (Tęsinys)

1944 m. gruodžio 16 d. buvo tikrinamas dešinysis 
Merkio krantas iki plento Merkinė-Varėna. Vėl žudynės. 
Bingelių kaime nušautas Juozas Bingelis ir pas jį nakvo
jęs Teodoras Revuckas, atrodo gimęs 1926 m. Nemaniū- 
nuose, IV kurso studentas miškininkas, dirbęs Marcinkony
se girininku. Jis iš Marcinkonių vyko į Alytų, o iš ten 
norėjo siekti Kaunan tęsti studijų. Su savimi turėjo apie 
26,000 rublių valdiškų pinigų ir dokumentų Alytaus urėdi
jai. Kadangi iš Marcinkonių gana toli, o tuo metu susisie
kimo priemonių gauti buvo sunku, tai Revuckas buvo pri
verstas nakvoti Bingelių kaime, kurio gyventojas Izidorius 
Bilinskas iš mažens nevaldė dešinės rankos. Kareiviai, su
rišę jo abi rankas, nuvarė į Alytų. Tuomet Puvočių kaime 
buvo nušauti: Tamulevičius, Kudarauskas, Bulonas, Glavic- 
kas, Jovaišis ir dar keli vyrai. Buvo nušautų Mardasavo 
kaime. Lankininkų kaime areštuotas Pranas Kuliešius, ku
ris uždarytas vieno sudegusio namo rūsyje su kitais areš
tuotais, nuo kančių mirė. Vėliau du jo sūnūs buvo nušauti, 
sodyba sunaikinta. Kareiviai, grįždami į Merkinę, Binge
liuose sustojo prie J. Bingelio ir girininko Revucko lavonų 
nusegė jų laikrodžius, numovė žiedų, paėmė dokumentus 
ir pas girininkų rastus pinigus. Kitų dienų vaikai, už kai
mo radę išmėtytus girininko dokumentus, sutvarkė, suplė
šytus suklijavo ir perdavė Bingelių girininkijai, o ši - 
Alytaus^ urėdijai.

Žygiuodami Merkinės keliu, žmogžudžiai sutiko Pūp- 
lių kaimo gyventojų Juozų Navickų. Jį sumušė ir, pririšę 
pr'fė’^yėžimo, ‘vilko žeme, kol šis mirė. Vietos felčeris Pla- 
tukėviČius, apžiūrėjęs lavonų, rado 25 peilio ar durtuvo 
dūrius.

Nors dzūkai kaimuose anksti keldavosi, tačiau 1944 
m. gruodžio 24 d. V.B. buvo pažadintas dar anksčiau, ne
gu buvo įpratęs keltis. Aplink buvo girdėti šūviai, į . dangų 
kilo gaisrų pašvaistės. Po valandėlės į kiemų įsiveržė ke
li kariškiai. Vienas, pasukęs prie namo, atidarė duris ir 
liepė visiems išeiti lauk. Kiti ruošėsi padegti trobesius. 
Šeimyna ėmė ašaroti. Staiga rusai suminkštėjo. Padegėjai 
buvo sulaikyti. V.B. šeimai liepta buvo eiti į vasarinę vir
tuvę ir niekur iš jos neišeiti. Paaiškėjo, kad tarp rusų 
vienas ar du buvo prieš kelias dienas čia šeimininko vaiši
nami. Rusai buvo tikri, kad dar ir šį kartų galės iki so
ties užkirsti. Taip ir atsitiko. Pavakare atėję apie 50-60 
kariškių viskų suvalgė. Į užimtų namų be viršininkų nieko 
neįsileido. Tik viena šeimininkė galėjo atnešti išvirtų val
gį, tačiau turėjo eiti per kiemų,

SOLISTĖ GINA ČAPKAUSKIENĖ

nesidairydama į šalis. ŠIE SOLISTAI DALYVAUJA XXXI-OSIOSE KANADOS

LIETUVIAI NIEKAD NEPALIAUS 
KOVOJĘ UŽ TAUTOS LAISVĘ

Neseniai M. Gorbačiovas 
duodamas pasikalbėjimų pa
vergtos Čekoslovakijos laik
raščio "Rude pravo" redak
toriui, užaliarmavo, kad A- 
merika daro dar 
didumo" karinius 
nuo Šiaurės jūros 
iki Tolimųjų Rytų 
pastatė klausimų: 
Amerika rengiasi 
Pats paklausęs,

atsakymų: 
tada

"neregėto 
manevrus 

ir Baltijos 
ir čia pat 
'^/adinasi, 
kariauti?" 

pats davė 
' "Jei 

suprantama 
administracijos

ir sekantį 
taip, tai 
Amerikos 
logika".

Tiek Gorbačiov'as, tiįįk 
kiti apie karų kalbantys 
vietai, gerai žino, kad Ame
rika karo niekad nepradeda 
ir negali pradėti be sutiki
mo plačios visuomenės. Niel 
kas Amerikoje nėra paslėpta, 

• Kų Amerika daro sti manev
rais ir labai stipriu nauju 
apsiginklavimu - yra ne kasj 
kita, kaip išdava nępasitikė< 
jimo visu tuo, kų sako ir 
kų daro sovietai.

Sovietai visados kalbėjo, 
apie taikų, tautų draugystę,-jį 
o kas atsitiko? Pirmieji tų4 
po pavergti baltiečiai, o poį 
jų sekė kitos nepriklausomų: 
valstybių tautos. Šiandienų 
sovietai braunasi į penkias 
svarbiausias pasaulio strate
gines vietoves: į Kambodijų,e

Šio dalinio kareiviai, dar kartų įsiveržę į Degsnių 
(Dukučkos) kaimo namų, kur už stalo buvo susėdę kų tik 
iš bažnyčios grįžę vestuvininkai (Toločkos ir Bingelytės 
sutuoktuvės), be jokio įspėjimo paleido į sėdinčius automa
to serijų. Nuo šūvių žuvo keli žmonės, tarp kurių vienas 
motinos krūtimi maitinamas kūdikis. Kūdikio motina su
žeista. Iš nušautų vestuvėse žinomas vienas - Juknevičius. 

Gudakiemio kaime žuvo Gudelionis, Barysas ir kt. 
Samuniškių kaime gyveno vienišas Teodoras Čaplikas. Jį 
visi laikė ne tiek keistu, kiek silpnapročiu; Žmogus buvo 
nekalbus, užsidaręs, su niekuo nebendravo, niekam neuž
kliuvo. Žiemų vasarų nešiojo vilna į viršų kailinius. Jis 
buvo gimęs Rusijoj, mokėjo rusiškai. Nors jis niekam neį
kyrėjo, tačiau ir savo vartų niekam nekėlė. O štai vienų 
dienų, pamatęs besiartinančius prie jo sodybos rusus, išėjo 
atkelti vartų. Deja, nuo šių "svečių" kulkos čia pat prie 
vartų krito negyvas. "Svečiai" puolė kratyti trobesius, tik. 
nieko gera nerado. Nuėję p’as kaimynų S. Lepeškų, teira- „ .
vosi apie Čaplikų. Lepeška papasakojo apie keistų viengun-Afganistaną, Abisiniją, Angoj blogesnis ir jik todėl 

lų ir Nicaraguų. Ypač žiau-? x:~'' 
riai žalojamas Afganistanas. 
Ten net vaikams sovietų 
lėktuvai paberia aibes sprogsi 
tarnų "žaislų". Tūkstančiai 
apluošintų, sužalotų kūdikių; > 
virš 5 milijonai pabėgėlių 
nuo sovietinio- "rojaus" 
so to sovietams 
kad suprastų, ko 
nistaniečiai ir ko 
tų propaganda ir 
la, kaip ir Lietuvos pavergi-' 
mo metu, kaip esą visi lau
kė sovietų "išvadavimo". Ta. 
"išlaisvinimų" dabar visas 
pasaulis stebi savo akimis, 
o sovietai naiviai tikisi, kad 

'to viso holokausto Amerika 
nemato ir kad ji vėl pradės 
pasirašinėti įvairias nusigink
lavimo sutartis, kurias sovie
tai laužo prie pirmos progos. 

Gąsdinimas karo galimy
bėmis irgi nėra niekas kitas, 
kaip tik noras išgųsdinti A- 
merikos visuomenę, lyg so
vietai galėtų kariauti prieš 
laisvąjį pasaulį. Jie negali 
lygintis prieš to pasaulio 
ekonominę galybę ir niekas 
taip gerai to nežino, kaip 
jie patys.

gį. Išklausęs vadas pasakęs: "Durackaja asiolka..." Lepeš- 
kai liepęs lavonų palaidoti. Tuomet Samuniškėse dar nu
šauti du Čaplikai (vienas iš jų Valdovas) ir dar trys vyrai.

Savilionių kaime gyveno du broliai Veraniai. Vienas 
invalidas, su medine koja. Kareiviai, šį palikę, nušovė 
sveikųjų jaunesnį brolį.
Valenuškėse nušauti Petro Jakavonio du sūnūs. Jis pats 
sumuštas, suluošintas (iš klubo koja išnarinta). Be medi
cininės pagalbos Jakavonis namie mirė.

Į tolimesnius Merkinės valsčiaus kaimus šio dalinio 
kareiviai išvykdavo kelioms dienoms. Paprastai apsistoda
vo pas kokį nors ūkininkę, aišku, kur būdavo didesnis ir 
gražesnis namas. Iš čia rytais vykdavo į aplinkinius vien
kiemius daryti kratŲ, patikrinimų, areštŲ. 1944 m. gruo
džio 17 d. būrelis iš penkip eilinių ir dviejų karininkų, 
atvykęs į Ryliškes, apsistojo V.B. namuose. Seimininkams 
su vaikais liepė naudotis tik vasarine virtuvėle, esančia 

. kiemo pašalėj. Tada buvo šaltos dienos. Septynetas rusų 
su kapitonu priekyje, užrakinę V.B. namų, išėjo į kiemo 
vienkiemius. Kituose kaimuose kariškių taip pat netrūko. 
Iki sutemų buvo krečiamos sodybos, smulkiai apžiūrimi 
trobesiai, aplinka. Žmonės, dar vasarų artėjant frontui, 
buvo paslėpę savo rūbus, maistų, javus, žibalu ir kt. Dar 
daugelis tų daiktų iš slėptuvių nebuvo pasiėmę. Per šias 
kratas rusai beveik viskų atradę, sugrobdavo. Karininkai 
savo sųsiuviniuose kiekvienoje sodyboje kažkų žymėjosi.

vi-įl 
nepakanka, 
nori afga
ne. Sovie-> 
toliau ma-

SOLISTAS ANTANAS KEBLYS
LIETUVIŲ DIENOSE MONTREALYJE

SOL.MUZ. VACLOVAS VERIKAITIS

Šitaip keletu dienų septynetas rusų išeidavo rytais 
iš V.B. namų ir tik vakare grįždavo. Šeimininkai Kalėdų 
šventėms buvo paskerdę bekonų, išsikepę geresnės duonos. 
Visa tai rusai matė, kai tik atvykdavo pas V.B. ir padarė 
kratų. Vienų dienų šeimininkas pats išviręs puodų mėsos 
atneše rusams. Šito rusai nebuvo tikėjęsi. Labai nustebino 
lietuvio ūkininko geraširdiškumas. Po poros dienų rusai 
ruošėsi grįžti Merkinėn. Kapitonas per kitų karininkų šei
mininkui maždaug taip pasakęs: "Načalnik skazal, vy bu- 
dite žit". Šeimininkas rusiškai nemokėjo. Šį viršininko pa
sakymų suprato kaip dzūkiškų "likit sveiki!" Tikrųjų pras
mę suprato tik po Kūčių dienos įvykių. Jam tapo aišku, 
kad rusai buvo nutarę ir jų sodybų sudeginti.

Gerai žinodami, kad ne
gali pradėti ar laimėti jokio 
karo, o ąali tik pražaisti 
šiltas vietas Rusijoje, sovie
tai neriasi iš kailio trokšda
mi "paimti" Amerikų iš pasa
lų, jai atsisakant prezidento 
Reagan'o jau beveveik pa

tarpžemyninių raketų. Tų 
pačių raketų, kurias dabar 
sovietai jau siūlo sunaikinti, 
nes jos berūdydamos daugiau 
grųsina pačiai Sovietų Rusi
jai, negu kam kitam. Černo- 
byl'o katastrofa parodo, 
kaip mažai sovietai išmano 
apie atominius dalykus. Tarp 
žemyninių raketų sovietai 
turi prisigaminę virš 11,000 
ir dabar jau bijo prie jų pri
siliesti. Nebetikrina, paskel
bę moratoriumų savo sprog
dinimams.

Tos raketos kadaise tei
kusios tiek vilčių išgųsdinti 
Amerikų, dabar , jau laiko
mos nebereikalingos-sunaikin- 
tinos dar ir todėl, kad į 

Amerikai tie susitikimai' jas Amerika turi tiksliausią 
tiek yra reikalingi, kiek so
vietai pradės patys i 
savo apsiginklavimų 
gerinti labab žemų 
venimo standartų, 
žemiausių, pažengusių 
bių tarpe. Amerikai grųsina 
sovietų tarpžemyninėmis ra
ketomis, kurių 50% siūlo 
sunakinti patys sovietai, jei 
Amerika sustabdys "Žvaigž
džių karų" sistemos vystymą. 
Amerika to nemano daryti, 
nebent sovietai sunaikintų 
visas tas raketas. "Žvaigž
džių karų" sistema išmuš 
iš sovietų galvų bet kokias 
svajones ir ateityje terori
zuoti žmoniją. Jie tik džiaug
sis, kada nors ištrūkę iš pa
vergtų kraštų ir sveiki su
grįžę į savo žemes.

Kad 
einama, rodo daugelis ženk
lų. Vienas tokių yra sovietų 
rimtesnės nusiginklavime 
derybos, o dar tik prieš 10 
netŲ visi sovietų plakatai 

šaukė: "Pirmyn, į komuniz
mo pergalę", Raudonoji aikš
tė Maskvoje rodė gausybę

Rusi- 
valdo 
nepa-

siekto aukščiausio apsigink
lavimo.

Gorbačiov'as valdo 
jų, o Gorbačiov'ų 
KGB. Jei Gorbačiov'ui
siseks apgauti Amerikos,
tai jis neteks karūnos. Ateis 
kitas, bet daug kas Ameri
koje bijo, kad gali ateiti

1 nori 
šiek tiek Gorbačiov'ui padė
ti, darant nereikšmingas nuo
laidas. Sovietų šnipo G. Za- 
charovo išmainymas su nie
kuo nekaltu Danilov'u yra 
abiejų pusių siekimas Rea
gan'o - Gorbačiov'o susitiki
mo, labai svarbus pastarojo 
karjerai.

mažinti 
ir tuo 
pragy- 
beveik

i valsty-

prie to palengva

ginklams, kurie vistiek nieko 
nebegali išgųsdinti ir pradėti 
gerinti savo gyventojų pragy
venimo lygį.

atsakymų savo "Trident" bei 
povandeninių laivų bei nau
jausių bombonešių begalinio 
galingumo 
gius. Tad 
tams?

Belieka

bei tikslumo smil
kąs belieka sovie-

mažinti išlaidas

Kam sovietams tie gink
lai ię tie tautų pavergimai, 
jei visiems dabar jau yra 
aišku, kad sovietai pavergtu 
tautų žmonių nesurusins, 
tik patys be reikalo kankin- 
sis ir kankins savo krašto 
gyventojus, nekalbant jau 
apie pavergtų kraštų gyven
tojus.

Nesurusins 
tins jie nė 
Nebe pirmas 
mūsų tautai 
kų, kai niekas nežinojo, kas 
yra rusai ir kur randasi jų 
gyvenimo ribos. Išeivijos lie
tuviai irgi niekad nepaliaus 
kovoję prieš tuos, kurie taip 
žiauriai ir beprasmingai su
griovė jų tautos ir jų pačių 
gyvenimų .

ir nesusovie- 
lietuvių tautos, 
toks bandymas 
dar nuo tų lai-

S. Še t ku s

"Dainavos Šalies Padavimų" knygos autorius,
Krėvė Mickevičius

Subartonys, tai kaimas Dzūkijoje, kur gimė mūsų 
rašytojas-klasikas V. Krėvė Mickevičius (1882-1954). Di
džiulių beržų ir klevų apsupta rašytojo tėviškė žiūri dažy
tomis langinėmis > šviečiančiais langeliais. Vaiskiais žie
dais marguojančio darželio krašte stovi iš uosio kamieno 
Vilniaus meno mokyklos mokinių išdrožtas rašytojo veidas. 
Kitoje pusėje yra įrėžti žodžiai: "Daugel mūsų Tėvynėje 
yra gražių ir puikių vietų, bet tuo 
šia ir garsiausia - Dainavos šalis".

Rašytojas buvo išvaikščiojęs 
kelį, girių. Nebuvo to pasakoriaus, 
muojamų dainų, porinamų padavimų

tarpu jų visų gražiau-

kiekvienų kalnelį, 
dainininko, kurio 
nebūtŲ užrašęs.

ta- 
pos-
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turime
ir paskelbdami dabarties žmonėms ir 

kad jų kraujo ir gyvybės auka nebūty

apdarais. Jų 
3 rolės. Jie 
ir sovietinės

VINCO KRĖVĖS LITERATŪROS PREMIJOS 
SPALIO 10 d. AV Parapijos salėje 7 vai.

Maskvos.
Mainais už jy 
SSSR specialy

imperijy ka- 
valstybę? 

tikrai buty 
piet buvę, 
žmogus ir 
kad Pabal- 
pusiau pa-

• VIENOS KONFERENCIJOS proga, Algirdas Gustaitis 
primena, kad tai buty gera proga politikams ir spaudos 
žmonėms paskleisti siektinos Lietuvos žemėlapį.Toks yra 
išleistas 1982 m. ir jį galima gauti sumažinto formato 
adresu: 
7946 W.,4st St.,Los Angeles, Calif.90048, USA.

Jis primena kalbininko Petro Butėno žodžius: "Drįstu 
paklausti, ar Nepriklausomybes kovy Lietuva irgi turėjo 
kieno nors pasiklausti ir supasavusi laukti, kol koks ko
kie "tarptautinis- iai įteisintojas-jai" leis ar neleis orga
nizuotis, kovoti ir vėl susikurti svetimyjy 
riautojų sunaikintoje lietuviy šalyje Lietuvos 
Jei buty buvę žiopsota 
buvę viskas pralaukta, 
Atejusmetui, 
tautos nebuvo 
tijys, Ukraina, 
vergtieji vaduosis...be jokiy iš salies atsiklausimy, apro 
baty, "tarptautiniy įteisinimy"./Karys,nr. 1,1968 m.,psl.8).

KOMPOZITORIUS MUZIKAS
ALEKSANDRAS STANKE^įlUS

J.P.Richardot'as yra apklausinėjęs, be tos moters, 
dar kity žmoniy ir iš jy pasisakymy galima susidaryti 
vaizdą apie kitus įsitikinimus. Esama, pavyzdžiui, nuo
monių, kad armėnai yra Soviety Sąjungoje kompiuterių 
mokslų "karaliais". Jie taip pat turi daug patyrimo stak
lių, kompresoriy, sintetinės ir tradicinės tekstilės gamy
boje. Be to, Armėnija eksportuojanti "smegenis".

- Mano nuomone, - sako Tigran'as, galima buty 
palyginti sovietinę Armėniją su Izraeliu. Savaime aišku, 
abiejų krašty 
Pasiaiškinsiu.
Taip jau yra, 
Jie perleidžia 
rnerikai. Visumuoje Izraelis "parduoda1

lukuriuosta, tai 
buty šaukštai po 

taip ir ateityje vaduosis, nes 
, nėra ir nebus linkę vergauti: 
, Gudija ir kiti pavergtieji ar

Lietuviy Tautininky Sąjungos, L.S.T.Korp.Neo-Li 
thuania, ir jai broliškų korporacijų, Jaunosios Lietuvos 
S-gos nariai. A , „

Iš Pskovo kalėjimo trys kaliniai lietuviai: A.lešmantas, 
P.Pečeliūnas ir V.Skuodis 1981 m.rašė:

"Mus griežtai nubaudė už tai, kad mylėjome savo, te 
vynę Lietuvą, už tai, kad troškome savo tautai laisves,uz 
tai, kad nesutikome tapti lietuviy tautos išgamos arba jos

; i)

tęsia pokalbį ta pačia tema: 
dalykas, kuris mane nustebino Armėnijoje, 
armėnų, kurie varosi toliau savo studijose.

intelektualų 
architektai, mokslo darbuoto- 

artistai, mokslininkai.Aš jiems 
toliau, visas kraštas bus vien 

sau tariau:"Ateis diena ir nebebus

netoli tiesos, 
darbo pomėgį, 
iliui sovietinių t

Batum'/padėtis skirtinga, bet yra daug panašumų. 
Izraelis duoda "smegenis" J.A.Valstybėms, 
kad žydai gabūs moksle. Tai ką jie daro? 
savo pranokiausius mokslo darbuotojus A- 

savo jaunimą ir 
gauna mainais sumas iš Amerikos, padedančias užkam- 
šioti biudžeto skyles.

Panašūs dalykai dedasi tarp Armėnijos 
Armėnai irgi nepaprastai gabūs moksle, 
įnašą "protu", jie, atrodo, yra išgavę iš 
statusą. j

Šis Tigran’o išvedžiojimas, atroao, 
Armėnai išsaugojo tam tikrą motivaciją, 
kurio trūksta dažnai, kaip žinome, daug 
1986. X. 9

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE SĄJUNGA RŪPINASI
SVARBIU LEIDINIU

sevo,v 7'^0^ r4“"

QU01 qu,[l

Šitokių ryžtingų lietuvių patriotų dešimtys tūkstančių nįUĮ 
ne tik kalinta, bet ir išžudyta Lietuvoje, Sibiro vergų dar
by stovyklose. Ty kankinių kūnai, mums šventos relikvi - 
jos, užkasti Sibiro taigose be kryželio, be paminklo. Tai 
mes čia, išeivijoje turime pastatyti jiems paminklą, su
rinkdami jy vardus 
ateities kartoms 
užpustyta laiko dulkių.

Šios minties vedama, Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Valdyba nusprendė plačiai rinkti duomenis ir iš
leisti knygą apie komunistų nužudytuosius tautininkus, ne- 
olituanus ir jaunalietuvius. Dabar paskutinis momentas 
tą atlikti, kai mirtis taip retina išeiviją. Visus, kurie tik 
brangina dėl Lietuvos meilės okupantų komunistų nužudy
tų broliy atminimą, prašome siųsti duomenis apie minėtų 
tautinių sąjūdžių narius, kurie:

1. Buvo nužudyti Lietuvoje, 2. Kurie mirė Sibire, 
3. Kurie komunistų areštuoti dingo be žinios, 4. Kurie 
Sibire iškankinti mirė grįžę į Lietuvą ar pasiekę Vakarų 
kraštus.

Reikia siųsti tokių tautininkų, neolituanų, jaunalietuvių:

I C--O —V
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"PAVASARIS". , 
Lena LakoSevie įtė x X"%Pauperelytė, 
tore.. Čič,nskaitė,’ Aida ! užev™ate S,fF* antroje eilėje 

ševičiute, Daiva Piečaitvtė Marvtd a i’ a a .^ukauskaitė, Vilija Luko 
te, Kim Naujokaitė; dirigentė: muz. Ingrid°Tūrk’. Aleksandra Žemaitaity

i. Trumpus biografinius duomenis: kada Irkur gimė, 
koki mokslą išėjo kokį užsiėmimą turėjo, kada, Kur k^ nHrė^ Pažymėti ir ‘kuriai iš minėtų gį orgamzacU 
jy priklausė. Tų duomey neturint, malonėkite atsiųsti 
bent pavardes ir žinias, kurias turite.

2 Siusti nuotraukas.
3 ' Siusti iš Sibiro gautas nuotraukas Jų, taipgi ty 

vietų,’ kur gyveno , ju kapu ir kitokias budingas nuotrau- 
kas 4. Siųsti jų laiškus, atsiminimus, arba kitų surašytus 
jų pasakojimus apie pergyventas kančias. Tas bus panau
dota antroje knygos dalyje.

Sąjungos Valdybai pavyko sukviesti stiprų tam leidi- 
redakcijos kolektyvą:
1. Vyr.redaktorius - kun.dr.Juozas Prunskis, paruo- 
žinomas knygas: "Lietuviai Sibire", "Bolševikų okupa- 
Lietuvoje", "Bolševikų nužudyti šauliai".
2. Redaktorius Mečys Valiukėnas, žurnalo "Naujoji 

Viltis" Redakcijos narys, daugelio laikraščių bendradarbis.
3. Redaktorius Leonardas Kerulis, jau daugiau kaip 

20 metų renkąs duomenis apie tremtinius, paruošęs foto
statiniu budu spausdintą knygą:"Išvežtųjy lietuvių sąrašas”.

Aukščiau minėtą medžiagą prašome kaip galima 
greičiau siųsti redakcijos sekretoriui L.K e r u 1 i u i 
adresu: 5828 So Campbell Ave.,CHICAGO,IL 60629, USA.

Mūsų patriarchas Tumas-Vaižgantas rašė: "Tėvynė, 
pasitikėdama mumis, neprivalo apsivilti". Išpildykime šią 
pareigą, įamžindami istorijos puslapiuose vardus mūsų 
brolių, kuriuos komunistai sušaudė, Sibiro darbo vergų 
stovyklose išmarino, kuriems kankinimais atėmė sveikatą 
ir be laiko nuvarė į kapus.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Valdyba

įinoml^kld agS;uzVinailniitin"TabūT"p^aM- Yra

Gruzijos respublikoje yra sparnu i£,aralele-le ekonomijoje", 
daviais ir slaptais darbininkais Ar •’ SU slaptais darb- 
?aZen,^’ kaiP JV kaimynai, bet ’iie ,^?nai nera taiP toli 
n? nP sistem°je", kurią prirU 1 garbing? vieta 
mo, Maskva, kaipo planuoto ūkio reguTiUtikr° laiPs’

Nors ir būdama sovietine a 8 tOriŲ’
teikrn vilčių armėnams u£nv^meMlj?S resPablika su- 
bendru Šukiu buty., Armėnija n- YJ Nekomunistams iu 
*“««« JU, jie pasiruošę X . "T b idant iį®
rusa vadinosi Romanovais šianH- SU rusais- Vakar tie 
™°Vais. Ar tai svarbu? Armėnu" Vadinasi Bre?!

rmenai - pragmatiški jr gud^1 S?arbu įtverti.
g gudrus žmonės:

Motina
- Kitas 
skaičius 
labiau mūsų tauta persimaino tenai

visuomenę. Tai gydytojai 
jai, profesoriai, rašytojai, 
pasakiau: "Jei taip eisit 
tik inteligentija1 
kam dirbti paprastų darbų- šluoti gatvių , mūryti namų. 
Visus tuos kuklius darbus, jei taip tęsis toliau, atliks 
svetimi. Gausu puikių inžinierių, puikių mokslininkų. Mes 
nuvykom j Buraganą, kur yra stambiausia pasaulyje astro 
fizikos observatorija. Mes sutikom netgi jaunų žmonių, 
kurie tęsia studijas Armėnijoje, bet yra pasiruošę iške
liauti, įsikurti toliau? Rusijos spcialiose mokyklose.

- Ar žmonės sunkiai dirba Armėnijoje?
- Matosi daug žmonių kurie akivaizdžiai dykinėja, 

veltėdžiauja. Reikia juos suprasti: ką gi, ką jie bedary
tų, niekas jiems algos nepridės. Uždarbiai tvirtai nusta
tyti; nėra jokio užinteresuotumo. Arba beveik nėra. Vi
sumoje, tenai, kaip kitur Rusijoje,niekas ypatingai ne
skatina žmonių plėšytis, bet yra tokių, kurie pluša. Sa
vaime aišku, algos nekyla, bet gydytojas turi galimybę 
pakilti hierarchijoje. Be to,jis gali darbuotis anapus ligo
ninės, turėti privačią praktiką.

Kiekvienu atveju, vienas dalykas tikras. Armėnų 
gyvenimo lygis atrodo aukštesnis už kitų sovietinių res
publikų lygį.Tai joks stebuklas. Tai jų darbštumo vaisiai.
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JURGIS GLIAUDĄ

Rašytojas Jurgis GLIAUDĄ šiemet mini savo amžiaus 
80-metį. Jis yra dinamiško, dramatinio temperamento 
rašytojas, ypatingai kreipiąs dėmesį į žmogaus psicholo
ginius konfliktus. Jo personažai yra įdomūs, situacijos 
ir aplinka beveik kiekviename romane nauja.

Stilistiniai kalbos sunkumai yra atsveriami temų ak
tualumu, personažų intensyvumu ir talentingu įtampos 
vystymu.

Pradėjęs rašytojo kelią poema "Broliai" 1949 m., Jur
gis Gliaudą iki dabar yra parašęs 16 romanų, iš jy 8 
premijuoti. Be jų yra išleidęs noveliy, scenos veikalą, 
parašęs nemaža reportažy. Kai kurie kūriniai yra išversti 
į angly kalbą.

Netrukus žada išleisti sukaktuvininko noveles angly 
kalba, pavadinimu "Tornado" ir romaną 1987 m. "Gany
tojas ir Vilkai".

I§. Jurgis Gliaudą

AITVARAI ir GIRIA

Leisk man, Viešpatie, kaip garbės vyrui, kaip 
geram krikščioniui, kaip narsybės paveldėtojui 
narsiai kovoti su kovojančiu ir žmoniškai elg
tis su nugalėtu...

Iš partizanų maldaknygės

Per siuos pelkynus nuo šalelės iki šalelės 
kažkada buvo praminti takai, kuriuos žino tik 
vietiniai gyventojai ir spanguolių, rinkėjai...

Musu Gamta, VI, 1967. u

Iš miško jiedu išėjo į prieš juos atsiskleidusi miš
ką. Girios tankmė liko už nugaros ir atrodė iš ją sustoji
mo vietos, kaip žalsvai ruda, neperžvelgiama uždanga. 
Aukštos pušys, susigrūdusios dėl teisės gyventi ir siekti 
saulės, slėgė viena kitą, dusino mažąsias, krypo ir linko, 
išsiveržusios į aukštąją ertmę. Milžiniškasis tankumynas 
iš tolėliau atrodė suveltas ir kudlotas jo viršiiniy linijoje. 
Vėjovartos ir džiūsnos neūžaugos, apneštos spyglių ir am
žių supučiamų smilčių, gulėjo ir trūnijo ant žemės. Ei
ti mišku reiškė veržtis per kliūtis.

Ankstyvas rytas pasveikino juos savo brėkšme. 
Ypač ryškus buvo iš tankmės išėjus, pelkyno vėsos kva
pas, rūgštus, sklidinas spanguolynų dvelkmės. Ir toks oriš
kai lengvas pušų ošimas, visai nesugaunamas miške, čia 
pripildė orą savo liūliuojančiu čiužesiu.

Jiedu sustojo atvangai. Nuo kelio mišku jautėsi 
gerokai įšilę. Čia, trake prieš liūną, oras buvo vėsesnis- 
smagesnis kvėpuoti.

- Koks raudonas dangus, Viršila, - prabilo jaunuolis 
stebėdamasis rytine žara aukšybėse.

- Saulė ima žerti. Gražu viršuje, o klampu po 
kojomis, - atsakė vyresnio amžiaus vyras, pavadintas 
Viršilos vardu.

Nusiėmė jis savo stambius akinius, išsitraukė iš 
kišenės nosinę ir ėmė šluostyti lengva rasa pasidengusius 
stiklus.

- Klampu ar neklampu, Dobilėli, o žengti reikia, 
- šyptelėjo jaunuoliui. Tokia miško žmogaus dalia.

Dobilas smagiai pažengė pirmyn, priėjo liūno 
briauną ir spustelėjo koja. Žemė lengvai siūbtelėjo, tary
tum po skaisčia žole, po linksmais viksvynais glūdėjo 
vandens paviršius.

- Liūnas, pats tikriausias liūnas, Viršila.
- Liūnas toks, kad dugno nėra, - sutiko Viršila. 

Tačiau eiti reikia.
Liūno žolės smagiai žaliavo prieš juos. Atrodė 

gera būtų pabėgėti tuo žolynu, lenkiant kupstus, iki so
čiai apsinešusius spanguolynais.

- Manote, tikrai dugno nėra? - Dobilas vėl paspau
dė žemę su koja.

- Kur nors tas dugnas turi būti. Bet ligi jo visa 
kariuomenė sutilptų. Gal ir sutilpo per amžius. Kryžiuo
čiai čia skendo su savo šarvuotais žirgais. Knygnešiai, 
sako, skendę. Visokie svieto perėjūnai besislapstydami 
įkliūdavę. Skverbtis turime, o kelią reikia žinoti.

- Aš keliskart perėjau. Nieko ypatingo.
- Dėl to, kad žinai. Kūlgrindos, brolau, irgi didelis 

mokslas. Laisvoje Lietuvoje kūlgrindų paslapčių nemokė, 
o reikėjo. Kai į mišką išėjome, kiek vyrų galvas palydė
jo - kas žino? Čia su drąsa neįveiksi, kaip stribo; reikia 
gudrumo, reikia žinoti, kur koją atremti.
4psl.

- Reikia išgalvoti pačiūžas, - filosofavo Dobilas. 
-Čiuoži sau kaip per sniegą* Tada pelkė tik juokai. Gali 
būti net pramoga.

- Būty gera pramoga, - šyptelėjo Viršila, - jeigu 
virstum ant šono: tik gurkt, gurkt - ir jau nusileidi pas 
kryžiuočius.

Viršila baigė šluostyti savo akinius. Užkorė juos 
ant nosies ir apsidairė, lyg iš naujo pamatęs apylinkę.

- Pelkyno gilumoje lavonai negenda, - tęsė Viršila. 
- Jeigu kas pažvejoty čia., ištraukty muziejams gatavus 
kryžiuočius, kaip iš Marburgo pilies?. Pelkėje lavonai vaš- 
kėja. Apsidengia lyg balzamu, kaip faraony mumijos.

Pastatę prie kojy savo automatus, jiedu sėdėjo 
ant vėjovartos stuomens, tokio jau išgaišusio, kad galima 
buvo pirštu įdurti medieną.

Nuo rausvėjančio ankstyvo ryto dangaus miško 
prietemio pilkumas ėmė rausvėti, keistis, lyg dar pasi
slėpdamas po medžiais, tarp kupsty, žolėse. Aušros pa
švaistė, tokia tolima ir tokia dar nedrąsi žemėje, sklei
dėsi danguje, lyg nenorėdama rausvinti miško. Balsvėjan- 
čios žvaigždės dar virpėjo vakaruose, ir tas trapus jy 
blikčiojimas buvo gailus ir liguistas. Rausvėjančioje dan
gaus ertmėje žvaigždės geso, ištirpdamos, lyg cukraus 
smiltys, vandenyje.

- Kai per kūlgrindas ėjai, nebijojai? - užklausė 
Viršila.

- Pirmą kartą bijojau, - prisipažino jaunuolis. - 
Paskui, žinote, drąsa neša pirmyn. Baimės nebelieka. 
Tik žingsnius skaičiuoju.

- Gerai darai. Bet nepasitikėk vien skaičiavimu. 
Akivaros kartais atsiveria ten, kur jy nebuvo.

- Akrobatika, - šyptelėjo Dobilas.
- Gerai pasakyta, - pagyrė Viršila.

Taip jie sėdėjo valandėlę, lyg ryždamiesi žygiui. 
Miškas ošė, kaip jūra, o vėjo kaip ir nebuvo. Prieš juos 
esąs liūnas - lyg tarpas už jy, buvo užsiskleidęs tankmės 
uždanga. Atrodė, pralaužę vieną tankmę, perskrodė liūną 
jie turės laužtis per kitą, pilną kliūčiy, vėjovarty, story 
spalgienojy, lyg spyruoklės siūbuojančiy po pėda.

Dobilas šyptelėjo. Viršila sėdėjo susikaupęs, atsirė
męs į savo automatą, kurį jis vadino rusiško išdirbinio 
vardu - "samostrielka". Jo akiniy stiklai rausvėjo nuo 
rausvėjančio dangaus.

- Jus vadino pulke optika? - pasiteiravo' Dobilas.
- Taip vadino, žalčiai, - sutiko Viršila. Ten, kaip 

ir čia dabar, kareiviai mėgo pravardžiavimus. Žinai, ka
da pravardžiavimas tikslus, jis tinka žmogui taikliau, 
kaip nuosavas vardas.

- Optika geras vardas. Kodėl jūs dabar juo nesiva- 
dinate?

- Čia tapau viršila. | Taip ėmė garsinti iš pirmą 
dieną. Taip ir liko. Žinai, Optikas vardas pavojingas. Iš
tirs, kas ir kuriame pulke vadinosi Optika, ir iššifruotas 
vargšas. Tie, kurie buvo pulke, prisimins, išplepės.

- Per tardymą? ,|| i
- Ne būtinai. Svarbu sekliams tik žodį pagauti, 

o paskui jau visa mašineriją dirba, ieško, tyrinėja, klau
so. Bet iš tikryjy, man tai Jieturėty rūpėti.

- Jūsų šeimos juk nebėra.
- Žmona už Barnaulo. Tai beveik tikrai žinau. 

Sūnus žuvo. Taigi niekas negali dėl manęs nukentėti. 
Galėčiau, aišku, vadintis ir Optika. Galėčiau net savo 
vardu vadintis. Bet slapyvardžiai mada pas mus. Taip
tikriau. Ir vyrams drąsiau.

Evening’s Dark Radiance
by JURGIS GLIAUDĄ

(Iš žurnalo "Lietuvių Dienos", 
Į^yVENlNG was advancing—and the heavy 

shadows of the skyscrapers fell upon the sur
face of the lake in angular, wavering patches. 
Shadows fell across the wide street, breaking 
up on the edges of the shoreline while trying to 
extend into the gloomy expanse of the sea.

The enfeebled autumn sun cast the shadows 
in such sharp outline that they could be ob
served from far, far away. The water, where 
the shadows lay, seemed colder and deeper. Sea
gulls. crying, skimmed low over the water, their 
wingtips grazing the ripples on its surface; The 
gulls turned black as they entered the shadows 
of the tall buildings,, then, as they regained 
the airspace illuminated by the dying sun. be
gan to glow with a deep yellow tinge,

Gineika was sitting on a bench along the 
shore; he enjoyed sitting here. He quiįe often 
spent a few twilight minutes in this spbt. The 
sun was setting on the horizon; services for a 
dying day. There was nowhere to huny to; 
he was weary with grief. Far away, in his na
tive land, where he had been a member of a 
secret organiization. he had gone into ihiding 
to save himself. They had seized his family and 
sent them somewhere into exile—to be utjheard 
of. forever. For long years he had lived in a 
foreign land, like a recluse. He suffered; mute
ly, inexorably, ceaselessly. He lived in isola
tion. and others shunned him.

Sitting on his bench, he idly appreciated the 
unique mourning for the day’s demise. The sun 
was declining somewhere beyond the multisto
ried apartments, and, combined with the sha
dows, casting glowing, blazing bands onithe 
surface of the expanse of water. It appeared

st. 
of

that streams of shining light were emanating 
from the depths of the sea.

Observing the play of shadows and the yel
low-reddish rays, Gineika withdrew into him
self. He was weary of grieving—the past Hid 
not disturb his spirit, the future did not e: 
He was becoming a mystic, with the powei 
self-hypnosis.

And one more day of his life was expiri Ig. 
Illuminated advertising displays were reviv ng 
with the twilight and began to glitter with t) sir 
insolent varicolored patches of light. Autor o- 
bile headlights brazenly cast their ubiquitt Js 
glares. People’s eyes reflected abandon and 1 s- 
civious curiosity.

A man approached Gineika. He was tali a d 
agile. In the bearing of the young black w is 
evidenced a restless urge to dance, to leap,, o 
cavort. He took in the morose Gineika ai d 
settled beside him on the bench. Amiability w s

1981 m. )
reflected in his frank eyes. Ejecting a cigar
ette butt adhering to his lower lip, he re
marked :

• A beautiful evening, isn’t it?"
Gineika confirmed the black’s statement with 

a brief nod of his head. The massive range of 
skyscrapers was coated with a multitude of 
lighted windows. The illuminated advertise
ments flashed frantically; they would continue 
to do so all night.

"Its great to be alive on earth,’’ the black 
said, smiling, displaying the damp whiteness 
of his strong teeth. “I managed to get through 
the war in Europe. I got back. Others rotted 
there. 1 got back. And here I am: alive. Great!”

"Did you like Europe?"
"A person could exist there, of course. The 

cities are old. The houses are like concrete 
bunkers. The Europeans live poorly, without 
spirit. The people there have no souls."

“How can you say that? Could you really 
fail to notice the cathedrals there? The pealing 
of the church bells? The people at worship?

"Everything’s different there from what it 
is here. There they live by doctrine. And we? 
Here there are hundreds of different faiths. 
Vou can always find one to fit your personal 
beliefs: praise God with song and dance. In 
our church we dance until we are in a trance. 
In Europe they are concerned about the im
mortal soul, while no attention is paid to the 
body. They don’t think of the immortal body.”

“The immortal body?”
“Exactly. That’s my religion. Maybe you’ve 

happened to hear of immortality? That’s our 
belief. I won’t die."

“How can that be?" Gineika questioned. 
“Everyone dies, but you're going to live for
ever?"

“Right. You have to believe without a doubt 
that you will live eternally. Never question in 
the slightest, not for a second. You must be
lieve totally. Would I really be my own enemy, 
to doubt?”

This absurdity intrigued Gineika. The black 
talked about his preposterous belief with the 
vehemence of an apostle.

“Your faith is excellent.” he told the black 
man. “But 1 could never become happy with 
it. Living forever. I would be miserable for
ever.”

In a few words Gineika described his per
sonal tragedy: a vanished wife, vanished ęhil-ąi 
dren. all taken away by authorities in hist 
homeland—and he. terribly alone on the alien

POETO- DAINININKO DAINŲ KASETE

Jaunas lietuvis montrealietis Raimondas Filipavi - 
čius (Raymond Filip), rašantis angliškai, išleido savo su
kurtą dainų- dainuojamos poezijos kasetę.

Montrealyje jis pasižymėjo poezijos vakary organi
zavimu angly ir prancūzą tarpe.

Apie jo poeziją gerai atsiliepia kitataučiai litera
tūros kritikai Montrealyje:

"Jeigu saldumas ir nuodingumas galėtą dainuoti- 
tai skambėtą kaip Raymond Filip'as. Jo kūrinią yra at
spausdinta didžiosiose antologijose kaip NEW CANADIAN 
POETS 1970-1985, išleista Dennis Lee (McClelland & 
Stewart) ir CANADIAN POETRY NOW: 20 POETS OF 
THE 80's išleido Ken Norris (House of Anansi).

Pagaliau galima gauti jo kasetę, įrašytą Montrea
lyje Applebaum Studijoje. Joje yra originalios dainos šio 
daugelio talentą jauno rašytojo, pavadintos "Playing the 
Poet". Jis yra angliškasis Vigneault", - rašo F.R.Scott.

"Raymond Filip yra vienas originaliausią balsą mo
dernioje poezijoje",- rašo Louis Dudec, The Canadian 
Forum,literatūros profesorius.

" Jis yra tiltas tarp šio krašto kultūrą"- rašoma 
CBC Antologijoje.

Kasetę PLAYING THE POET galima užsisakyti, 
prisiunčiant $5,- adresu:
Dial-a-Poem, P.O.Box 335
Station Place du Parc, MONTREAL,Que., H2V 2N8

- Man kapitonas sake vadintis Dobilu - ir vadinuo
si. Atrodo, geriausias vardas.

- Geras vardas. Kvapnus, kaip pieva, - nusijuokė 
Viršila. - Iš kur tu žindi, kad mane vadino Optika pul
ke?

- Jūs pats man tai pasakėte.
- Žinai, jeigu ir pleptelėjau, tai patylėk.
- Aš tik jums.
Valandėlę jiedu tylėjo. Buvo smagu klausytis, kaip 

reti girios paukščiai garsiai klega medžią šakose.
- Ji Aista, gal ne Aista, - samprotavo Dobilas. 

- Aišku, ji ne Aista. Taip, gal būt, ją, kaip mane, kapi
tonas pakrikštijo. Tačiau jos vardas skambus ir kažkoks 
paslaptingas. Žinai, Viršila, aš imu tikėti lemtimi. Aista 
tikrino, kad ji irgi lemtimi tiki. Jeigu ne jos kojos užde
gimas, tai aš nebūčiau gavęs įsakymo su ja ryšius palai
kyti.

- Lemtis, lemtis' Vaike, viskas galėtą būti gerai, 
jeigu ne jos padūkęs žioplumas. Nagi, kam ji per liūną 
basa brido. Tie akivarai ne basai kojai. Mes su brezenti
niais batais - ir tai netikri, ar ne įsisiurbs liūno skysčių. 
O ji, žiopliuke, basa. Lupti ją už tai reikia. Kiek bėdos 
dabar dėl tos kojos. Kapitonas ne gydytojas.

- Ar jai taip blogai?
- Gali būti gangrena. O su gangrena miške rašyk

amžiną atilsį. ■
- Tafjai gydytdjb reikia. ?

- Kas to nežino. Paprastas pašinas gali kaip-Jsti 
degtuku koją uždegti. Gal teks amputuoti. O kaip mergi
nai liktis vienakojei?

(bus daugiau)

shore of a vast sea.
The black’s face was illuminated with the 

smile of a sage, one possessing the answer to 
any question.

“Your misery is the result of disbelief. Have 
faith that you are immortal, your children 
immortal, your wife immortal. This faith will 
guarantee your reunion. Not today, perhaps 
not tomorrow, but you will be reunited. The 
present is merely an interlude. Believe. Be
come immortal.”

He got up from the bench, and with a friend
ly wave of the hand, left along the walkway. 
Gineika watched the disappearing figure of 
the young black man who sowed faith in hop
ing. His step was light and resilient. Thus peo
ple walk who are inspired by a belief in hap
piness.

A smoldering envy stirred in Gineika’s 
heart of the man he encountered by chance 
who believed in his own immortality. Every
thing the black man said was ridiculous, utter 
nonsense. But how pleasant it would be to live, 
when one’s existence was governed by an un
shakable belief! Perhaps there was something 
prophetic in this meeting! He would find his 
family.

The closing dusk was suddenly illumined 
with a deep blue color, as if the northern lights 
were diffusing under the dark sky and envelop
ing the entire world: the skyscrapers, the sea 
and the bench on which Gineika was sitting, 
in a flood of chilling reflections. The mourn
ful. oppressive, soul-wracking glow was the 
last convulsion of (he dying day.

In the bewitching moment, Gineika sudden
ly recalled a representation seen somewhere 
of Christ, garbed in a deep violet robe and 
spreading his arms in wide, flowing sleeves. The 
vision flashed by, the light faded, and darkness 
fell. Light ripples timidly lapped the concrete 
embankment.

Gineika directed his steps homeward. After 
walking for a few blocks, he came upon an 
agitated group of people. A streetlight illu
minated them in a yellowish gloom. Their 
faces were masklike. Gineika considered cross
ing the street again to avoid the gathering on
lookers.

“A neat job,” he overheard in a boisterous 
masculine voice. “Done with one stroke.”

Repelled. Gineika saw a dead body lying on 
the sidewalk. The light shone starkly. It was 
the same young man who had inspired him 
by his belief in immortality; the one who had 
stirred the hope of eventually finding his fam
ily which had disappeared without a trace . . .

The city reigned over the night. The deep 
blue radiance faded away. Darkness prevailed, 
malignantly distorted by the streetlights.

And there was no longer any hope.
\Translated by Thomas J. Stacy]

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAV^S IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NfiGAU

Dr. Gv. Valančiui(iJ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

ŽEMAITĖS VEIKALAS 
TELEVIZIJAI

Žinoma rašytojos Žemai
tės apysaka "Petras Kurme- 
lis"paruošta televizijos prog
ramai ir filmuojama natūra
liose gamtos sąlygose, o ne 
studijoje, kaip paprastai.

Režisuos J.Sabolius, vyr. 
filmuotojas J.Botyrius, dail. 
A.Kepežinskas.

Pagrindinius vaidmenis 
atlieka aktoriai V.Valašinas 
ir R. Arbačiauskaitė.

PAMINKLINIS MEDSTULPIS 
POETUI ANTANUI 
MIŠKINIUI

Utenos rajono Juknėną 
kaime, Sodybos klėtelėje 
įrengtas memorialinis Antano 
Miškinio ir jo brolio vertėjo 
Motiejaus Miškinio muziejus.

Poetui Antanui atideng
tas ąžuolinis paminklinis 
medstulpis, kurį sukūrė liau
dies drožėjas S.Karanauskas.

iškilmėse buvo skaitoma 
Antano Miškinio poezija, 
kalbėjo paminklą apsaugos 
ir kraštotyros draugijos pir
mininko pavaduotojas, rajono 
kultūros skyriaus vedėjas 
ir kas be ko, komunisty par 
tijos rajono komiteto pirma
sis sekretorius.Tos pačios 
partijos, kuri taip gerbiamą 
mūšy liaudies ir neliaudies 
poetą buvo ištrėtnusi iš 
gimtosios žemės...Cinizmo 
partijai niekad negana.
o J. AVYŽIAUS 
"Degimai"
kalbą, išleidžiamas 
tiražu. Ruošiamasi 
ir
J.Mikelinsko apysakas rūsy 
kalboje "Žvaigždžiy dulkes".

Taigi, rusams užteks 
ty knygy, tačiau įdomu, kad 
sava kalba leisty knygy daž 
nai pritrūksta Lietuvoje 
ba jas labai sunku gauti.

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE

Taip patobulinama sovietine gamyba. e.rusmanis

KReM 
VE/DF?ODž/a/

romanas 
išverstas į rūsy 

200.000 
išleisti

ar

kaip rašoma vietinėje spau
doje, Vilniaus miesto chemi
jos ūkio sakinimo darbinin
kai surenka kelis šimtus to
nu pušy šaky.

su
saką 
bet 
sie-

Sakai renkami tik pra
moniniuose medelynuose, 
kuriuos tačiau planuojama 
ateityje iškirsti.

Vilniaus specialistai 
rado būdą pagreitinti 
varvėjimą ne cheminiu, 
organiniu būdu: vietoje
ros rūgšties režimai sakams 
varvėti apipurškiami mielią 
ekstraktu, kuris yra ga
mybos atlieka. Taigi, viskas 
gerai sunaudojama. Šiuo at
radimu yra susidomėję Balt- 
gudijos miškininkai.

pa-

ĮVETINA PUŠŲ SAKUS,
BET RUOŠIASI KIRSTI
PUŠIS I

Pušy sakai vartojami 
cheminėje pramonėje ir

e Nekopijuotą išradimą 
gamino Lietuvos Mokslą A- 
kademijos Fizikos Instituto 
mokslininkai; labai jautry 
aparatą "Fluorana" užregis
truoti mažiausias oro taršos 
dalelytes.

Rašoma, kad panašiu a- 
paraty nesamą ir užsienyje.

. Aparatas .labais geltai ir 
tiksliai ištiria ne tik oro,

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po pakeitimo taisyki ių siuntiniams į Lietuva siųsti, dabar 
muit<įturi sumokėti siuntinių gavėjai. Siūlome prakti šikus 
mažus siuntinius, kurie siunčiami oro pastų ir pasiekia Lietuvg, 
per labai trumpų/aika,.

1986 -3
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, "Adidas” 
firmos ; vyriškas arba moteriškas bliuzonas, labai pagei
daujami Lietuvoje; puiki bliuskutė arba išeiginiai marš
kiniai; gėlėta vilnonė skarelė — S 200.

1986 — 4.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški; vyriškas arba 
moteriškas nertinis; bliusonas — striukė - $ 190.

1986 -5
An or aka s — striukė, vyriškas arba moteriškas; 1 pora 
velvetiniu džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas 
megztukas, nailono skarelė — $ 200.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuva praktiškiausiu ir 
naudingiausiu paveldėjimo būdu.

BALTIC STORES & CO
(Z. JVB18)

BRI 4HB, ENGLAND 
Tel. 01 460 2592

bei negalią atsiranda. Rodos, viskas gerai, o štai nelaimė 
cakt, ir prisikabina.

_Aną dieną, lipdamas iš lovos, paslydau ir sugriuvau.
o Per 50 mėty Veterinarijos Sugriūti dažnai tenka, tai ne nuodėmė. Tik šį kartą su- 
Akademija yra paruošusi griuvus,man kirkšnyje kažkas nudiegė. Tai jau negerai, 
daugiau kaip 3.000 aukštos 

prieš pasaulį, kad jokios pa- kvalifikacijos specialistą, 
vojingos taršo esą nebuvę,,/

Lelevelio salė, kurte.e sukaupiąs kartogrofifoi rinkinys

bet ir vandens taršą. o paskui atsiradę, ir 1.1.
Kad taip būtą atrastas* 

prieš Černobyl'io įvykius... 
nebūty reikėję apsijuokti

LIGONINIU ĮSPŪDŽIAI IŠ LINKSMOSIOS PUSĖS

Ar jūs turėjote reikalą su daktarais? Tikriausiai, 
ne. O aš turėjau, ir dar kokią...

Prasidėjo tada, kada atvažiavau į Hamiltoną (dabar 
vadinamą Great Hamilton). Jau pirmą dieną besitvarkant 
po kiemą, įsidūriau su kažkokia viela pirštą , ir jis po 
kelią dieną ištino ir ėmė pūliuoti.

- Eik pas daktarą, galijbūti kraujo užkrėtimas,- pa
tarė draugas, kuriam parodžiau savo bedą

Kur eisi? Žinoma, kad pas lietuvį. Nuėjau be jokio 
iš anksto susitarimo, tai net: nenorėjo priimti. Jis žvilg- 

trumpai burbtelėjo: 
vandenyje ir bus

telėjo į gerokai pastorėjusi
- Čia nieko. Pamirkyk

pirštą ir
sūriame

rai.
ge-

Ir tuojau paklausė:
- O inšiurensą ar turi? 

lerius.
Žinoma, aš jokio apdraddimo tada neturėjau ir , 

mokėjęs penkinę, nukiūtinau-ljieškoti klinikos, kuri mano 
pirštą bent aprištą.

Tai. buvo pirmas pas daktarą apsilankymas. Vėliau 
aš jy turėjau -> rw«.-. ■■■■-■»■

Vieną sekmadienio r y /-atsikėlus iš lovos, apsisuko 
galva ir aš griuvau. Žmona labai išsigando ir tuojau iššau
kė greitąją pagabą. Tuojau pribuvo , ir mane nutarabanijo 
į Švento Juozapo ligoninę/ Čia pirmosios pagalbos skyriu
je budėjo tik medicinos studentas. Tikro daktaro nebuvo, 
nes sekmadienio ankstus rytas. Paguldė neštuvuose ir pa
dėjo koridoriuje laukti, kol ateis daktaras.

Koridoriuje vėsoka , ir aš atsigavau. Kada 
daktaras, jis pamatavo kraujo spaudimą ir sako:

- Normalu. Šimtas dvidešimt penki. Ko tu čia 
žiavai?.

- O kur aš turėjau važiuoti, ar į karčiamą? - 
kiau klausimu į klausimą.

Laimė, čia pasipainiojo pažįstamas daktaras. Jis pa
tvarkė ir netrukus atėjo du ,vj/rai, atsistūme lovą ir mane 
nugabeno į širdies skyriy/į Čia daktarai savo medicinos 
gudrybėmis ištyrė ir pasakė:

- Tikras širdies smūgis, nors ir mažiukas.
Po keletos mėty vėl j teko atsidurti ligoninėje. Šį 

kartą buvo Universiteto ligoninė.
Mane apsupo būrys slaugią ir daktarą, nes aš buvau 

be sąmones. Atgaivino ir prijungė kažkokius aparatus , 
prikabino butelį. Iš jo lašėjo skystis

- Papt,papt, papt., - lašėjo tas 
tė mano gyvenimo sekundes.

Atėjo naktis. Užgesino šviesas, 
sėjo maža lemputė. Norėjau užmigti,
tik užmerkiu akis, tai rodosi kažkokios šviesos, kažkokie 
šešėliai, lyg figūros.

- Gal tai velniai,- pamaniau,- gal jie tyko mano 
dūšelės?

Pasižiūrėjau į laikrodėlį: trečia valanda - jau artėja 
į rytą, o aš dar nė valandėlės nebuvau užmigęs. Pašau
kiau slaugę ir sakau afįie savo bėdą:

- Duokite kokią
- Negaliu,

Jei ne, tai mokėk penkis do-

su-

atėjo

atva-

atsa-

ARBA SKAMBINK MUMS:

London 438-1122 < 
Windsor 252—3842 ; 
Calgary 287 - 2712 
Winnipeg 233 — 3504 
Sudbury 674- 6217

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC MOKYMUS) 
GPUPis' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

AA CENTRINĖS : 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 -9977 
Toron i g 489 - 3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSQ.

Juozui S.: 631-6834 (namą); Henrikui N.: 366-7770 
Dainiui L. ; 768-9606; Jonui R.: 337-8637

1986.X. 9

Tai gremėzdas,- sako mano žmona, atsieit mano 
antroji pusė,- lipo iš lovos ir sugriuvo...

Bet čia aš nekaltas, mat aš,lipdamas iš lovos, pir
miausia pastačiau ant grindą kairę koją, o visuomet lip
davau dešine koja, ir todėl ši yra stipresnė, daugiau iš- 
simankštinusi.

Skausmas nepraėjo, tai nuėjau pas daktarą. Šis pa
čiupinėjo, išmatavo, net pauostė ir autoritetingai tarė:

- Sprogo diafragma.
Biesas žino tą defragmą, kas ji tokia, bet skauda, 

kas daryti?
- Tik operacija,- vėl autoritetingai nukalbėjo dakta

ras. Ir išrašė į ligoninę.
Ligoninėje neblogai. Aš jau pripratęs. O šį kartą 

pasitaikė malonios slaugės. Ir draugai aplanko, ir neša 
dovanėles. Antai Tamošius atvilko net slides. Sako:

- Sniego dabar daug. Paslidinėk- tegul išsitreniruoja 
tavo defragma.

O kiek gėlią, nosinaičiy, saldainią. Net šokoladiniy.
Prieina slaugutė ir aš sakau, atkišdamas šokolado 

dėžutę:
- Please, darling*.

Ji ima plonais pirštukais ir saldžiai šypsosi.
Namuose žmona visuomet surūgusi ir niurzgia, rodo 

apsiblaususį veidą ir vis bumba:
- Užmiršai nuleisti vandenį išvietėje...
- Užmiršai apsiauti šlepetėmis...

- Užmiršai nusivalyti nosį.;; 11 A < '
Vis užmiršai ir užmiršai, o čia nieko 

maloniai šypsosi... Ir nieko už tai mokėti 
žmonai visus pensijos čekius turiu skelti

O operacija? Vieni juokai. Nuvežė 
operacinę ir pastūmė po tokia didžiule 
ir aplinkui tylu - nė gyvos dvasios, tik 
gina į akis. Galvoju: gal aš jau miręs, 
peracija ir aš jau kitame pasaulyje. Tada iš lėto užgeso 
toji lempa ir aš nieko daugiau neatsimenu. Tik vėl matau 
lempą ir prie manęs prisilenkusį baltą chalatą, kuris ir 
sako man:

- Operation is over.

ir
neužmirštu, 
nereikia, o 

pusiau.
tokia juoduke į 
lempa. Aš guliu 
lempa labai spi- 
gal nepavyko o-

’NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:
$ 100,- Pranas ir Pranė Tekučiai.
po $ 50,- K.Toliušis, Pr. Bernotas; $25,- B.A.Dundulis;
po $20,- J.Mieliauskas, M.Vasiliauskienė, P.Sniečkienė;
$10,- A.Pažerūnas.

Nuoširdžiai DĖKOJAME. "NL" .

į mano gyslas.
skystis ir,rodos,skai-

tik koridoriuje spink- 
bet negalėjau. Kaip

lors miego milteliy, ar ko nors, 
laktaro nurodymo,- sako slaugė ir 
pridėjo:

nėra 
lyg paguosdama mane 

-Palaukite, aš arfiešiu, ką galėsiu.
Po valandėlės ji (atėjo nešina šilto pieno
- Išgerkite, tai padės.

Nežinau, ar šiltas pienas, ar slaugės 
džiai mane nuraminofir aš truputį nusnūdau.

Dar ir dar kartą buvau ligoninėje - vis

stikline.

švelnūs žo-

ta nenuora
ma širdis nedavė rarfiybės. . Tikra sabotažininkė - atsisako 
dirbti ir gana. O ašį nenusileidžiu - einu pas daktarus ir 
priverčiame ją mums paklusti. Yra ir gėry daktarą, kurie 
nestreikuoja dėl "exfra" 
žiavai.

kurie neklausia, ko tu čia atva-

Apsipratau su 1 gonjnėmis ir daktarais, o į senatvę 
ir visai pamilau juc s. Žinoma, senatvėje ir visokią ligą

MB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADlt) 1410 MONTREAL 

KIEKVIENĄ ANTĮ 
Programos vedėjas

DIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 
UUDAS STANKEVIČIUS

REIKALINGA $.15,000

m. dol.
dol.

Mr.Mrs.

Adresas

NAMŲ REMONTO

VAJUS

MALONUS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

esančia atkarpa ir ją

atgal atsiųsti "NL" adresu:

7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 
H8P IC4, CANADA

1053 Al b an ei < r. Duvernov. Laval, P.Q. H7G 4K7
Tai.: 669-8834

Siunčiu už "NL" PRENUMERATA 198 
NL" NAMŲ REMONTO VAJUI

5 p»l.



MIRĖ ŽURNALISTAS 
Pranys A L Š E N A S

lie-Vienas iš darbščiausių 
tuvių žurnalistų- Pranys 
Alšėnas sulaukė 75 metų 
amžiaus rugsėjo mėn.27 d.

Š.m.rugsėjo 29 d. jis mi
rė savo rtamuose. Palaidotas 
Šv.Jono Lietuvių Kapinėse.

Pranys Alšėnas buvo gi
męs Žemaitkiemio valse., 
Ukmergės apskr. Pradėjo 
rašyti į lietuviškus laikraš
čius 1924 m. Tarnaudamas 
kariuomenėje, Gusarų -Kava
lerijos pulke 1933-35 m. 
Kaune, lankė vakarais gimna
zijų. Vėliau tarnavo Vidaus. 
Reikalų Ministerijoje.

Vokiečių okupacijos metu 
1941-1944 m.buvo patalpin
tas Kauno kalėjiman už pla
tinimų antinaciškos spaudos.

Kanadon atvyko 1947 
m., su šeima apsigyveno 
Toronte. Jis buvo ir "Tėviš
kės Žiburių" organizatorių 
tarpe.

Bendrai imant, 
apie 30-tį lietuviškų 
čių.

Paskutiniu laiku 
Parkinsono liga ir 
Įėjo rašyti.

Yra nemaža parašęs ir 
į "NL". J.Ka.

rašė į
laikraš-

sirgo 
nebega-

LIONGINUI,

partizanai ir 
kovotojai 
palygini-

atominė

skautų eiles berniukus nuo 
6-10 metų į jaunesnius skau
tus pas s.K.BATŪRĄ tel:239 
8986, į bebrus -pas ps.V.Ke- 
turakį tel:651-1239.

• Moksleiviai ateitininkai 
rugsėjo mėn.28 d. susirinki
me išrinko pirmininke Vidą. 
Dirmantaitę ir vicepirminin
ke- Gailę Jonytę.

Kuopų globoja Rimas 
Prakapas ir Tomas Slivins- 
kas. Patarėja- 
kienė.

• ESTŲ DAILININKŲ DRAU 
GIJA metinę rudens parodą 
rengia š.m. spalio 1-31 d.d. 
North York viešojoje biblio
tekoje (Fairview Branch^ 
35 Fairviiew Mall Dr.

Paroda veikia darbo va
landomis: pirmadieniais 12: 
30 - 8:30 v.v., nuo antradie 
nio iki penktadienio 9v.r.- 
8:30 v.v., šeštadienį 9 v.r.- 
5 v. p. p.

• ATSARGIAI rinktis briedie
nų skatina Ontario Gamtos 
Išteklių Ministerija, patarda
ma nevalgyti amerikinio 
briedžio- "moose" - ir elnio 
"deer" inkstų bei kepenų, 
nes juose rasta didelis kiekis 
pavojingo kadmijaus.

MIRUSIOJO ATMINIMUI 
AUKOJO KANADOS LIETU
VIŲ FONDUI

Išėjus nebegrįžtamai a.a.
LEKNICKUI
aukas skyrė Kanados Lietu
vių Fondui: 
Inčiūra; po
šenai, B.Mainelienė.

KLF dėkoja draugams 
iš Amerikos.

$100,- Jurgis
$20,- N.K.Ruk-

2. Lietuvos 
šių dienų laisvės 
kituose kraštuose- 
mas.
3. Dievas- žmogus-
jėga. Autorius pasirenka ra
šinio formų - vaidinimų, ap
sakymų, mokslinę fantazijų.

Konkurso 
tomi į 3 
11-14 m., 
m.

Kiekvienai grupei 
ma po $100,- premija.

Rašiniai siunčiami

Lietuvių Namų 
Žinios

• JAV gerai žinoma 
listė,laimėjusi konkursų
Metropolitain Operų, kon
certuos lietuviams SPALIO 
men. 19 d., Karaliaus Min
daugo Menėje, Lietuvių Na
muose. Koncerto pradžia 
3 val.p.p.

dr.J.Čuplins- • ONTARIO PEDAGOGINIŲ 
STUDIJŲ INSTITUTAS pla
nuoja plačios apimties konfe 
renciję gimtosios ateivių 
kalbos išlaikymo tema š.m. 
gruodžio mėnesį. Mūsų lietu 
viams mokytojams, dirban
tiems šeštadieninese Lituanis
tinėse Mokyklose būtų nau
dinga šioje konfeencijoje 
dalyvauti.__
o Š.m. LAPKRIČIO men. 
15 d. Lietuvių Namų V 
Būrelis rengia koncertų-ba- 
lių. Arijas iš operų padai
nuos viešnia sol.Daiva MON 

, GIRDAITE, taip pat dainuos 
so- Vyrų Choras ARAS. Šokiams 

f ros 
ilto 

V.B i 
riams 
kitiems- $6,- 
Darbo valandomis 
galima gauti LN.

5 asmenų orkestras, 
maisto bufetų paruoš 
r š t o n a s. LN na- 

įejimas nemokamas, 
asmeniui, 

bilietus

wu tw ’ST TO WtK zW. Afc

K&NAI MJ®
wm*
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ĮchieagoĮ
RAŠINIŲ KONKURSAS
SKAUTAMS

Skelbiamas LSS rašinių
konkursas. Rašinys- ne trum- š.m.gruodžio i d. šiuo adrę- 
pesnis kaip 1.500 žodžių.

Temos:
1. Pasirinkus 
tiškų įstatų, 
dinimas arba

kokį nors skau- 
parašomas vai- 
apsakymas.

KBBRIKdalyviai skirs- 
amžiaus grupes: 
15-18 m., 19-25 

. . . ČlURLIONIECIAI 
skiria- 

CHICAGOJE 
"Čurlionio" 

pirmų kartų 
Chicagoje 1950 
tų prieš 36 m.vykusį kon
certų Opera House patalpo
se atsilankė apie 4.000 
žmonių. Šį kartų pasiten
kinta kuklesnėmis ir mažes
nėmis patalpomis - Jaunimo 
Centru, kurio apie 650 vietų 
turinti salė buvo užpildyta J,,mentų 
lietuviškos dainos išsiilgu
siais tautiečiais.

Iš tiesų, jau nedaug turi
me vienetų, kurie išeivijoje 
propaguotų grynai lietuviška, 
dainų ir muzikų. Šių tarpe ‘ J" 
"Čiurlionis" groja pirmu1/ sPaad 
smuiku. , lsos F

Visi galvojo, jog "Čiur
lionio" veikla pasibaigs su 
jo ilgamečio vadovo ir diri
gento muz.A. Mikulskio mir
timi. Tačiau taip neįvyko, 
nes į jo vietų stojo dar pa
lyginus jaunas vyras - Rytas• 
Babickas, kuris, aišku, nėra 
naujokas nei "Čiurlionyje", 
nei kituose muzikiniuose vie
netuose.

Rugsėjo mėn. 20 d. "Mar
gučio" surengtame čiurlio- „ , , , .
niečių pasirodyme buvo atlik- ^Jeidimę naudotls PatalP°~ 
ta daugiau negu 20 dainų. 
Porų kūrinių pagrojo kankli
ninkės (vienų- tik 3 seserys 
Geležytės) vad.,Onos Mikuls
kienės. Pasirodė mišrus cho- ■ 
ras, vyrų ir moterų chorai' 
atskirai, kanklių orkestras, 
moterų choras su kanklių 
palyda ir pagaliau- mišrus 
choras su kanklių orkestru.

Taigi, programa buvo' 
įvairi ir nenuobodi. Kai ku- 1 
rie choristai atliko ir solo 
partijas. Tokių tarpe buvo 
L.Čaplinskienė, V.Žilionytė- 
Leger, A.Gylys ir kt.

Savo programų pradėję 
lietuvių liaudies daina (har
monizuota 1 
"Mes padainuosim", 
iš CIeveland'o jų 
tradicine "Namo".

Gausi čikagiečių 
nepagailėjo dainininkams 
plojimų, o šie dar pridėjo 
kelias dainas virš programos. 
Nuskambėjus pskutinėms 
dainoms, čiurlioniečiai ir 
svečių iš Chicagos būrys 
susirinko į Jaunimo Centro 
kavinę bendroms vaišėms.

Pažymėtina, jog šių 
"Čiurlionio" Ansamblio į 
Chicagų išvykų, per JAV 
LB Kultūros Tarybų parėmė

su: v.s.Irena KERELIENE, 
8710 W., 123rd St., PALOS 
PARK, IL 60464,USA.

• TĖVAI prašomi įrašyti i

KONCERTAVO

Ansamblis 
koncertavo 
metais. I

Pirmutiniame ir didiiausiame ae 0% o m > ją 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------

MGKA:

Lietuvių Fondas.
Tiek "Margutis" su 

vadovu P.Petručiu, tiek 
tuvių Fondas nusipelno 
dėkos už šių malonių progų
pamatyti čiurlioniečius Chi- 
cagoje.

jo 
Lie- 
pa-

(e§.)

6h.% 
7 % 
7% % 
7)4% 
7)4% 
7’4 % 
6/2% 
6 % 
6-7% 
5h %

už 90 dienų term, indei 
už 6 mėn. term, indei, 
už 1 metų term, indei.

už 2 metų term, indei.
už 3 metų term, indei.
už pensijų plana^
už speci ai i ą taup. s—tą 
už taupymo sąskaitas 
kasd. patuk, sąskaita 
už čekių sąskaitas

IMA :
už asm. paskolas nuo ...11% 
už nekiln. turto (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .............. 10 %
2 metų ............. 1014 %
3 metų............. 10)6 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 9%% 
(vari abi e rate)

AKTYVAI VIRS 56 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duoaame iki $65,000 ir mortglčius Iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$10,000. Nemokamas Čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji moftglčlal.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietą; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI VIRŠ 3 1 MILIJONO DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

90 dienų term, indėlius .... 6'/?% 
180—185 d. term, .indėlius 7 % 
Term, indėlius 1 metų ..,.. Th % 
Term indėlius 2 metų..... ... Th %
Term indėlius 3 metų ...>•• Th% 
Pensijų sąskaitų..............,.7)4%
Specialią taupymo sask;..< 
Taupomąją sąskaitą..,..- 6 % 
Kasd. taupymo sąskaitą...6/2% 
Depozitų —čekių sąskaitą. .6 %

asmenines nuo ........................ %
mortglčius nuo...........  93A% —12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v-P-P*

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais 10-3
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

DUODA PASKOLAS:

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČiu* iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybe* pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskola* iki $10,000. 
Paduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės. 
Čekius (travelers cheques). N ei ir am mokesčio už ifraŽytus 
čekius bei apmokamas įvairios sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS-*

NE PELNAS, BET‘SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

6 psl.

• . L1ETUVŲ BENDRUOME
NĖS St.Petersburgo A-kės 
Socialinis Skyrius yra padė
jęs nevienam lietuviui tes- 
" i surašyme, maisto 
kortelių gavime, prieglaudo
se esančių lankyme ir įvai
riuose kituose reikaluose. 
Taip pat visiems žinomas 
yra kiekvienų antradienį nuo 

vykstąs kraujo 
"Ka-

: vai.
.p J.inio matavimas 
sos" patalpose.
įj Šis savanoriškas, 
mokamas darbas yra 
mas tik kaikurių asmenų 
pasiaukojimo dėka. Padėka 
priklauso Bronei Juozapavi
čienei ir Emililija Grigaliū
nienei ir jų talkininkėms 
Rūtai Balkuvienei, Onai Mi- 
chelevičienei, Ritai Petri
kaitei,dr.V.Širmeniui ir dr.

- K. Vaičiui.
Padėka priklauso ir "Ka

sos" vedėjaui Arui Mieželiui

neap- 
gali-

mis.

• TAUTOS ŠVENTĖS minė
jimas buvo pradėtas rugsėjo 
7 d. Lietuvių Bendruomenės 
St.Petersburgo Apylinkes 
užprašytomis mišiomis. Or
ganizacijos pamaldose daly
vavo su vėliavomis, pamoks
lų pasakė kun.V.Zakaras.

Rugsėjo 10 d. Lietuvių 
Klubo salėje vyko Tautos 
Šventės minėjimas. Paskaiti
ninkas buvo svečias Vincas 
Šalčiūnas.

Paskaita buvo įdomi, da
lyvių- virš 200. Po paskai
tos ^prelegentas parodė Lie- 

muz.A.Mikulskio) tuv+ bažnyčių, įdomesnių 
svečiai. past^tŲ bei vietovių skaid- 

užbaigė

publika

res, kurios buvo 
dingas.

Po: minėjimo 
pavaišinti kava 
liais.

labai įspū-

visi buvo 
ir pyragė-

rinkimo va-• BALF'o aukų 
jus yiįa pravedamas trdici- 
niai spalio mėnesį. BALF'as 
visadaj tiesė ir tiesia pagal
bos rankų į vargų pateku
siems | lietuviams, išsisklai- 
džiusie^ns visame pasaulyje.

Ne ivisų lietuvių adresai 
yra žiaomi, ypač naujai ap
sigyvenusių Tad BALF’as

1

Birute Grigaitytė-Spudienė
namų pirkimo išpardavimo agantd

1280 Dundas St. West.
(prie Dovėrcourt Rd.) ]staig« t Tai.: 535-2500
Toronto. Ont. M6J 1X7 Nomy Tel.: 445-9469

ARTINASI SAVAITRAŠČIO 

"NL" SPAUDOS VAKARAS
Šiais metais savaitraščio 

"Nepriklausoma Lietuva" 
Spaudos Vakaras įvyks lap
kričio 8 dienų. "NL" Rėmėjų 
Būrelis prieš keletu savaičių 
susirinko aptarti ateinančio 
vakaro programų. Salė ir 
orkestras jau užsakyti. Meni- 
neiprogramai atlikti numaty
ta kviesti 1 
Oktetų, Toronto " 
ansamblio vidurinę šokių gru
pę ir jaunųjų talentų pasi
rodymų.

Po meninės programos 
vyks šokiai, baras aptarnaus 
"ištroškusius", bus ir loterija, 
kųfi vakarui .yra svarbus fi- ?aslK 
nanšinis ramstis. kiiip ii'1 nez 
kiekvienais metais prie įėji
mo bus Spaudos Stalas, 
bus galima užsiprenumeruoti 
savaitraštį, paremti laikraš- .
tį pinigine auka ir apsimokė- d^augtis, kad Kanados lietu- 
ti prenumeratų.

Kaip pastebėjote, 
paramos dėka "NL" 
raštis gali pagerinti 
kų darbų ir darbo 
Tautiečių skaitlingas 
vimas - tai didelė 
laikraščiui...

Praeitų metų "NL" 45 
metų sukaktuvinis savaitraš
čio Spaudos Vakaras buvo 
iškilmingai paminėtas ir sėk-35 
mingas finansinėmis aukomis, eina du 
Tautiečiai gerai suprasdami 
spaudos reikšmę, jų nuošir
džiai remia.

Čia prie progos noriu 
paminėti, kad savaitraščio 
leidėjai 1950 metais išleido 
pirmų Kanadoje lietuviškų 
kalendorių, kuris įrodė, kad 
lietuvis, tapęs politiniu pabė- gales... 
gėlių svetimoje šalyje yra

susirūpinęs savo krašto liki
mu...

Kalendoriuje, leidėjų žo
dyje sakoma: ...Suvažiavus 
Kanadon daugeliui tūkstan
čių naujų lietuvių, daugiau
sia tremtinių /tiksliau politi
nių pabėgėlių/, aktingų 
jaunų patriotų, Kanados 
tuvių gyvenimas žymiai 
kito... Kanados lietuvių

ir 
lie- 
pa- 

. . gy-
Montrealio Vvru vemmas pasidarė platesnis,^Atžalyno sudėtingesniS) įvairesnis...

Jau eina du laikraščiai... 
Lietuvių tautinis patriotinis 
gyvenimas pradeda veržte 
veržtis pirmyn..."

Taip, nuo to laiko prabė
go jau 35 metai. Daug kas 

;eitė. Vieni iškeliavo 
Jr į nežinomų pasaulį, kiti pa

seno, pražilo, neteko sveika- 
į‘ur tos. Gimė naujoji karta, ku

ri subrendo ir turi savo šei
mas ir rūpesčius. Turime

jūsų 
savait- 

techniš- 
sųlygas. 
daly va- 
parama

viška bendruomenė savo tar
pe turi nemažai jaunimo, 
kuris, gimęs už tėvynės ribų., 
jungiasi į bendruomenės lie
tuviškų veiklų, 
mas savo tėvus, 
mas lietuvybės
ir tikėdamas Lietuvos laisve, 
prisideda prie pastangų jų 
atgauti.

Kaip kalendoriuje 
metus paminėta: 

savaitraščiai", 
šiandienų  ̂
tautiečių 

finansinės

pavaduoda- 
išlaikyda- 
pagrindus

prieš 
"Jau 
taip

jie tebeeina ir 
dėka susipratusių 
patriotizmo ir 
paramos, be kurios laikraš
čio egzistencija žlugtų. Spau
da - tai 
ryšys ir 
Remkime

vienintelis mūsų 
galingas ginklas, 

jų pagal savo iš-

Stepas Var anka

prašo juos savo aukas įteik
ti sekmadieniais Klube pietų 
metu.

BALF'o vajaus rinkliavų 
vykdo : dir.D.Bobelienė, O. 
Petrikienė, 
Purtulienė, ________ , _
Žvynienė ir Valdybos nariai- 

A. Grabauskas, V.Kleivienė 
dr.A.Valienė, S.Vaškys ir 
M.Zigaitienė.

Greitu laiku bus sudaryta 
komisija gruodžio men.5 d. 
ruošiamam sukaktuviniam 
banketui.

R.Piepienė, 
M.Šaulienė,

E.
L.

• KLUBO VALDYBA savo 
rugsėjo mėn. 23 d. posėdyje 
nutarė paruošti ir atspaus
dinti Klubo 25—rių metų 
sukakties minėjimo renginių
programų, kurioje bus vietos ^kyti 
ir įvairiems sveikinimams.

• Pianistas ANDRIUS KUP
REVIČIUS koncertuos St.Pe- 
tersburge, Klube, š.m.lapkri
čio mėn. 15 d. Jo koncertas 
bus pats pirmasis sukaktuvi
nių renginių serijoje.

Po koncerto Klubo 
žojoje salėje rengiamas 
būvis-vakarienė, kartu 
svečiu pianistu. Šiai vaka
rienei vietas reikia užsisa- 

iš anksto, nes vietų

ma- 
po- 

su

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !

ATEIK I LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS "SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ.
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

į



VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!

1986 m, SPALIO mėn. 19 d. SEKMADIENĮ, 3 vai. p.p.
RUOŠIAMAS DIDINGAS KLEVELANDO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS

“GRANDINĖLĖS,, KONCERTAS
Westdale gimnazijos salėje, 700 Main St. W. , Hamilton .

Bilietai (jaunami koncerto diena prie įėjimo arba sekmadieniais po pamaldų. JAUNIMO 
CENTRE ir aalima užsisakyti i/ anksto telefonu: 549—5372. Bilietų kainos: $7 ir $6, 
vaikams iki 12 m. amžiaus — įėjimas nemokamas, o moksleiviams tik S3.

WESTDALE GIMNAZIJA: važiuojant 403 keliu.iŠvaŽiuoti Aberdeen i švaži avimu ir tuoj ant 
pirmų, šviesų (Longwood g—ve) sukti į kairę ir ant sekančių, šviesų, (Main St. W. ir Longwood 
kampas) randasi sale". » _

IKI PASIMATYMO HAMILTONE I ŠALPOS FONDO HAMILTONO SKYRIUS

• "GYVATARO" vaikų ir 
jaunių; grupės pradėjo rudens 
darbo' sezoną rugsėjo 24 d. 
■Repeticijos ir toliau vyks 
trečiadieniais Jaunimo Cent
re ir AV Parapijos salėje 
6 vai.v.

Su vaikų grupe dirba Vi
da Beniušienė. Jauniams 
vadovauja Jolanta Jakuby- 
naitė. >

Studentų grupe,dalyvau
janti KLD programoje Mont -

st.catharines
• MŪSŲ PAVERGTŲ TAU
TŲ ORGANIZACIJA,veikian
ti pastoviai ir reguliariai 
jau dvylikti metai, susirinko 
posėdžiui, kurio metu išsi
rinko naują vykdomąjį komi
tetą, nes senasis užbaigė 
dviejų metų kadenciją.

Naujasis pirmininkas da
bar yra estas Henry Hanila- 
ne, vice-pirmininkas lenkas 
Adam Kosovski, sekretorius 
čekoslovakas Fred Pejskar.

Ukrainiečiai’ dabar turės 
du oficialius atstovus, tą 
patį numato daryti ir lietu
viai, nes šios organizacijos 
veikla plečiasi.

Susirinkimas nuoširdžiai 
padėkojo buvusiam energin
gam pirmininkui latviui P. 
Vasarinš.

• BENDRUOMENĖS VAL
DYBOS stiprus veikėjas 
Pranas Gabrėnas kiek sune
galavo širdimi. Sirguliuoja 
ir daugiau lietuvių, lyg ir

pasiduodami blogiems, rude- 
nėjantiems orams, didelei 
šių metų drėgmei, lydimi 
tiesiog atogrąžų šilumos.

Nuoširdžiai linkima vi
siems greitai pasveikti, nes 
jų laukia visa bendruomenė.

• JANUŠONIUS .Feliciją ir 
Stasį aplankė seni draugai 
panevėžiečiai, po karo apsi
gyvenę V. Vokietijoje ir ten 
labai gerai įsikūrę.

« TRADICINIS VYNUOGIŲ 
PARADAS šiemet buvo ypa
tingai didelis. Virš 100 įspū
dingiausių paradinių vienetų 
žygiavo apie dvi valandas. 
Juos stebėjo masės žmonių.

• St.CATHARINES MIESTO 
artimas kaimynas- istorinis 
Niagara-On-The-Lake mies
telis su keturiais pirmaei
liais teatrais visą vasarą 
užplūstas daugybės šio meno 
mėgėjų. Didysis Shaw Teat
ras šiemet sulaukė 25 metu 
sukaktį, kurią atšventė di
džiausiomis iškilmėmis. Keli 
milijonai žmonių per metus 
aplanko miestelio įdomybes.

MUVJK14
| SPCClALVBtsi

BATU TAISYMAS
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
ZOMffAS

495-60O AVENUE, LoSollO

7861 A CENTRALE, I rSbIIo
365-7146

2*55 ALLARD, VIM. Emwd
766-2687

iret x.9

Mielai Mamytei

A t A 

LEOKADIJAI BERNOTIENEI 
mirus,

notaro Juozą BERNOTĄ nuoširdžiai užjaučia-*
VALERIJA BALČIŪNAITĖ

montreal

e Gaila STANKEVIČIENĖ 
baigė Concordia Universite
tą, gaudama bakalauro įaips- 
3iiį psichologijoje.

Šiuo metu ji dirba VIL
NIUS RECORDS and ALEX
ANDRE STANKĖ COMMU
NICATION įstaigos admi
nistratore.

Gaila buvo Montrealio 
GINTARO Ansamblio narė 
apie, 10 metų. Ji mėgsta 
tapyti ir šiam pomėgiui ski
ria daug laiko.

•APIE DOMĄ JURKŲ Pet
ras Ruseckas savo knygoje 
"Lietuva’ Didžiajame Kare",
išleistos Vilniuje 1939 m., 

.kur A.Nezabitauskas tarp 
Elytė RūkŠėpaitęaL.U.3 ko ir dabar, mont- 

realietį Domą Jurkų:
..."Kaip ir visoje mūsų ne-

realyje,repetavo per vasarą.
Su jais dirba G.Breichma 
niene;Gir l
Visi, kas nori,dar gali priši 
jungti prie šių grupių, kreip
damiesi į mokytojas. Maloniai 
ir įdomiai praleisite laiką i

Lietuvių šiame miestelyje 
begyvena tik viena šeima 
ir tai tik vasaros sezono 
metu. Kor.

priklausomybės kovoje, taip 
ir čia pats sprendžiamasis 
veiksnys buvo mūsų kariuo
menės organizavimas. Mūsų 
jaunoji kariuomenė pačius 
pirmuosius savanorius gavo 
iš mūsų ką tik įsikūrusios 
mokyklos. Labai gerai atsi
menu, kaip Skuodo gimnazi
jos sienose pasirodė pirmieji 
atsišaukimai, raginą mokslei-

Winnipeg
• MIRUSIOJO ATMINIMUI 
AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI:

Mirus a.a. Kazimierui 
BLAŽIUI, artimieji gimines 
ir draugai aukojo KLF:

$26,- Kazlauskienė Herta 
po $15,- Januška Mykolas, 
Januška Vincas; po $10,- 
Brazauskas Zigmas,Brazaus
kas Ruth, Brazauskas Suzan. 
Driaunevičius Jonas, E.K.Ka- 
lasauskai,Albina Razma, P.O 
ir Nijolė Ziminskai; po $5,- 
Giedraitis Albertas, Gustys 

Wilf, Kleinys Augustas, Ur
niežius Vacys. _
Nuoširdus AČIŪ. KLF

vius eiti į savo kariuomenę 
savanoriais. Buvo atvažiavu
sių ir kalbėtojų. Šie visi ra
ginimai mūsų moksleivijoje 
buvo labai nuoširdžiai ir 
karštai sutikti. Nebepamenu 
kiek iš Skuodo gimnazijos 
įstojo savanoriais, tačiau 
su dideliu pasididžiavimu 
ir pagarba atsimenu ilgoje 
savanorių eilėje pačius pir
muosius: savo a.a.brolį Stasį, 
Domą Jurkų,dabar Telšių 
banko buhalterį, ir daug, ki
tų. Po šio savanorių šauki
mo Skuodo gimnazija gero
kai aptuštėjo. Su ašaromis 
akyse išlydėjome savo vyrės

iu D E C U C P INSURANCE &U H C 3 n L ii real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v.v. , SeStadieniais 9 v. r, r 12 v.r.R.
Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
Toronto, Ont.
M6P IA5

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

Tai. 533-3531

JUSU FINANSŲ PLANAVIMO PATARIMAI

Norėdami patarnauti mūsų skaitytojams, patieksime 
šiame FINANSŲ PLANAVIMO PATARIMŲ skyrelyje seriją 
straipsnių. Juos paruošė Peter SODO, STANDARD LIFE 
kompanijoje.

Šioje serijoje bus aptariami bendri klausimai apie 
gyvybių, bendrus draudimus, asmeniškų mokesčių planavimą, 
kasmetinius mokesčius, biudžetų sudarymą, testamentus 
ir įvairius kitus.

Serijos straipsniai pasirodys kas 2 savaitės.
Jeigu turite kokių klausimų, galite kreiptis tiesio

giniai į P. Sodo te1; 937-4294.

I. Dirbantieji kitiems, kaip ir dirbantieji patys sau Ka
nados mokesčių mokėtojai gali gauti įvairių vyriausybės 
teikiamų pašaipu- '

Žemiau patiekiame sąrašą maksimumo pašalpų, iš
mokamų vyriausybės tiems, kurie įmoka į Kanados / Que 
bec'o pensijų planus:

Q.P.P./Quebec’o Pensijų Plano/ ir C.P.P. /Kanados Pensi
jų Plano/ Pašalpos: '

Q.P.P. Mirties atveju $ 2,580
Q.P.P. Našlei pašalpa iki 45 m. amžiaus 

( SU IŠLAIKOMA ŠEIMA)
1 vaikas - $444.67 į menesį
2 vaikai ' - $473.71 "
3 vaikai $502.67 " •
4 vaikai $531.67 ”

Q.P.P. Našlei pašalpa virš 45 amžiaus 
( BE IŠLAIKOMOS ŠEIMOS)

$ 
Q.P.P. Našlei pašalpa 55-64 m. amžiaus 

( BE IŠLAIKOMOS ŠEIMOS) $
Q.P.P. 65 m. amži&us $
O.A.S. 65 m. " $
Q.P.P. Nedarbingumo pašalpa iki 65 m. $
Našlaičiui pašalpa

Jeigu jus nepriklausote maksimumo pašalpos grupei 
jūsų pašalpos bus proporcingai mažesnes. 
( bus daugiau )

Peter Sodo

415.67 į men.

480.87 "
486.11 ”
285.20 ”
597.96

29.00 »

niuosius bičiulius į Lietuvos įstojo 1919 m.sausio 7 d.į
laisvės kovos darbą". karininko Povilo Plechavi-

Tai vyko 1919 m.sausio čiaus organizuojamą pirmą 
mėn.Skuode. Domas Jurkus žemaičių savanorių būrį.

GUY e 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle

7 m.



imontreal
MIRUSIEJI :

^ERNOTIENĖ-DAUBARAI- 
TĖ Leokadija,g.1898 m. Ka
nadoje, mirė Montrealyje.

Liko sesuo, sūnūs nota
ras Juozas,marti Julių,vai
kaičiai Robertas, Kristupas, 
Juozas ir kiti artimieji.

Laidotuvių Namuose ro
žinį kalbėjo kun.Iz.Sadauskas., 
gedulingos pamaldos vyko 
Sv.Kazimiero Parapijos baž
nyčioje, dalyvaujant kun.F. 
Jucevičiui, kuris Velionę pa
lydėjo ir į C6tes dės Neiges 
kapines.

Laidotuvių pusryčiai vyko 
Šv.Kazimiero Parapijos salė
je, kuriuose dalyvavo apie 
200 žmonių.

Užuojauta artimiesiems.

• P.VIZBAR1ENĖ, mirus L. 
Bernotienei, pa
aukojo "Nepriklausomai Lie
tuvai" $20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• 16-TOSIOS VINCO KRĖ
VES VARDO LITERATŪ
ROS PREMIJOS MECENA
TAS yra KANADOS LIETU
VIŲ FONDAS, paskyręs 
$1.000.

Kaip žinoma, ir 15-tųjai 
Vinco Krėvės lit.premijai 
KLF buvo paskyręs $1.000.

Premija bus įteikta š.m. 
spalio mėn. 10 d.,penktadienį, 
AV Parapijos salėje, 7 vai.v.

• Vyresnioji A.ir O. NORKE- 
LIUNŲ dukra Gailutė susi
tuokia su Alex Glovacki.

Jungtuvių apeigos vyks 
Šv. Kazimiero Parapijos 
šventovėje spalio mėn. 1 1 
dienų.

Vestuvinis pokylis bus 
Town Hall of Mount-Royal 
patalpose.

• A.a.K.SITKAUSKUI mirus, 
vietoj gėlių, VILGALIŲ ir 
KIBIRKŠČIŲ šeimos aukoja 
$ 100.- Kanados Lietuvių 
Fondui..
Nuoširdžiai dėkojame - KLF 
•LITUANISTINĖ MOKYKLA 
Mo ntrealyje šiais me - 
tais turi 40 mokinių. 
Su jais dirba šie mo- 
kytojai: Irena Adamo
ny tė, Marytė Adamony- 
te, Andreja Celtoriū- 
t ė , Lilė Ged v i 1 a i t ė,, 
Stasė Mika1 a jūnai t ė, 
Silvija S t aškevičienė 
ir Andrius Valevičius.

Mokyklos vedeja yra Jo - 
ana Adamonyte.

• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
kleb.pareigas einantis kun.P. 
Dilys spalio 12 d.,12:30 vai. 
laikys pamaldas Montrealyje 
lietuviams evangelikams 
3594 Jeanne Mance Sv.Jono 
bažnyčioje Lietuvių Dienų 
proga.

• "NL" VALDYBOS posėdis & 
vyks SPALIO 17 d.,6 vai., g 
Redakcijos patalpose. i
VISIEMS "NIDOS" KLUBO g 
NARIAMS PRANEŠIMAS J

Šių metų gegužės mėn.8 I 
d. suėjo 20 metų, kaip * 
1966 m.buvo įsteigtas Mont- 
realio Lietuvių Žvejotojų- 
Medžiotojų Klubas NIDA.

Dvidešimtmečiui paminė
ti spalio mėn.25 d.,7 v.v., 
Aušros Vartų Parapijos salė
je yra rengiamas VAKARAS. 
Jame meninę programų at
liks Montrealio VYRŲ OK
TETAS.

Taip pat bus, premijuo
jami žvejai už šių metų se
zone sugautas žuvis.

Šiltų skanių vakarienę 
sutiko paruošti B. ir M. Kas 
peravičiai. Bus Jono Šulmis- 
tro paruošta gera plokštelių, 
muzika. Veiks baras, loterija, 
kurių prašome paremti lai
mikiais. įėjimo kaina tik 
$10.

Visi NIDOS Klubo nariai 
ir svečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti DVIDEŠIMTME
ČIO VAKARE.

"Nidos" Klubo Valdyba

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W.
Suite 600., Montreal. P.O.

Tel. Bus.: 886-8235
Namu : 781-4675•

• Peter SODO - vedęs Da
lių Kudžmaitę, yra gerai 
žinomas profesionalas pata
rėjas asmeninių finansų tvar 
kymo klausimais,kaip
kompanijų ar grupių.

ir

Peter ir Dalia Sodo au
gina 3 vaikus. Du sūnus jau 
lanko mūsų Šeštadieninę 
Mokyklų.

jo straipsnių serijų fi
nansiniais klausimais prade
dame spausdinti šio nr.7psl.

Dr. GAETAN, D.M.D, 
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde ) 
Skambinti Tel : 662—1177

Dr Philip Stulginskį
D. D.S.

Dantų gydytojas — chirurgas
MM Centrals, coin comer 4$e avė. 

suite 20». 3M-46H 

Tel: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

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

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r., iki 9:30 vai. vok

GREITAS ^NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

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

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

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

NOTARAI

X BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel. <514) - 871-1430

8 psi.

l VISUS MALONIAI KVIEČIAME I

MONTREALIO LIETUVIŲ ZVEJOTOJŲ-MEDŽIOTOJŲ

2 O'ties metų sukaktuvinį

SPALIO mėn

šeštadienį,
Aušros Vartų parapijos salėje

1465 rue de Sere, Montreal.
PROGRAMOJE: • Montreal!© Vyrų. Oktetas

• Žvejams dovanų įteikimas

M. t r B. Kasperavi čių Silt 
Jono Sulmistro muzika 
Baras, Loterija.

ariene

ĮĖJIMAS : $ 10.00 'NIDOS” KLUBO VALDYBA

PADĖKA
Suruošusiems man 65 metų amžiaus pager

bimų, nuoširdžių PADĖKĄ reiškiu: vyr. organiza
toriui V. Sušinskui, talkininkams: Ig. Petrauskui, 
A. Žiukui, J. Babrauskui, šeimininkams: B.ir M. 
Kasperavičiams; talkininkėms: M. Grinkienei, P- 
Snapkauskienei, R. Žiukienei, M. Šiaučiulienei.

Už biografinį pristatymų: J. Šiaučiuliui.
Organizęcijū vardu ir asmeniškai sveikinu

siems: J. Šiaučiuliui, B. Kasperavičiui, Šv. Kazi
miero Parapijos kleb. St. Šileikai, S.D.B., Aušros 
Vartų Parapijos kleb. J. Aranauskui, S.J., A. Ur
banavičienei; už dovanų ir sveikinimų nuo brolių 
ir sesers Lietuvoje atvykusiai seseriai Saturninai 
J. Lukoševičiui, 
zalinskui, A.M. 
rengėjų ir L.K

J. Sušinskui.
Ypatinga 

skaitlingų dalyvavimų, 
ir išreikštus linkėjimus 
prisiminsiu.

P. Dikaičiui, B. Nagienei, A. Va 
Žiukui. P. Gabriui, Alb. Urbonui 
Mindaugo šaulių kuopos vardu -

PADĖKA už bendrų dovanų ir 
Jūsų parodytų nuoširdumų 

ilgai, ilgai su dėkingumu

Augustinas Myl
1986. rugsėjo 20 d., Montrealis.

LAIKU ATSIUNTĘ PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINATE 
SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. ”NL”

STANDARD p e T E R SODO
LIFE

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension
Finansų ir mokesčių planavimas.

4150 St. Catherine St. West, Suite 330
Westmount, Quebec &H3Z 2Y5

Tel. Bus,: 937-4294
Res.; 255-5579

HONEY FOR SALE’

Direct from the Beekeeper. $ 1.00 a pound.
Delivery could be arranged too ! Please call :

Tel.: 627-1328.

ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.Q. 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat" specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

• Taisau ir remodeliuoju 
e Siuvu ir parduodu

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

TONY
PHOTO Į MARIAGE - WEDDINGS

STUDIOl 5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 Te!.: 481-6608

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI)AUS DURYS? LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIAM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
Savininkas : JOHN OSKQWICZ

33S1 Belair St., Montreal, (be., H2A 2A5 
Telefonas : 721-9496

Įvairūs gėrimai

a

Ketvirtadieni ai s 
Penktadieni ai s 
Sekmadieni ai s

9:00—3.00 
12:00-8:00 
10:00-6:00 

10:30 - 12:30

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

IMA

TAUPYMO -special .. 
TAUPYMO - su Gyv. dr. 
TAUPYMO- kasdieninės 
EINAMOS ......................
PENSIJŲ - RRSP term.
PENSIJŲ- RRSP taup.

UŽ:
NEKILN TURTO nuo 9%%, ASMENINES nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

1475 De Seve

KASOS VALANDOS

Rosemont

GREITAS.IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

39Q7A ROBEMONT BUVO. MONTREAL, QUE. Mik 1L7

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ• 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4 ’

IpNAS& CČTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

v
N ekilnojamo Turto visapusi Skas patarnavimas 

PIRKIMAS - PARDAVIMAS
445 Jeon Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IITAC MONTREALIO LIETUVIŲ
LI lAO KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-ja

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virš $ 19,000,000; REZERVAS virs $600,000..

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS ... 8%%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų....... .  7%%
180 d.~ 364 d. ..... l'/i %
120 d. -179 d. ... 1/%

30 d.- 119 d. ... 7 %

6 % 
5% % 
5 %
5 % 
8% % 
6% %

Sy. Kazimiero

10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS” bus uždarytas-

RESTORANAS
KOSCflS

Specialybė - “BRGCHETTERIE” - 

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė

Priėmimų salė 2—me aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

Automobilių nuo m o 
Naujų ir vartotų, 

pasirinkimas 
Pardavimas ir 
Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P. Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

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

MONTREAL ENTERPRISES Ref 4.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 15th Avenue, Montreal HI T - 3 A 6

’ TEL 727-3 120Namų 376 -378 1

Albertas N OkK E LI 0 N AS ,LA C.S.£.,<»•

Komercinio. privataus turto, automobiliu 
atsakomybo*, pyryH* draudimai

Ą jį e_n »j«_raL-* .111J

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAITIS


	1986-10-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1986-10-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1986-10-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1986-10-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1986-10-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1986-10-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1986-10-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1986-10-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

