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TARPTAUTINE JUODOJO KASPINO DIENA

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
( h. n.)

Kubos spauda apskelbė e- 
sant kapitonu, kitaip tariant, 
pastambino žuvį. Lauksime 
naujos papliūpos.

IR VĖL IR DAR APIE 
ŠNIPUS

Kurį laikų nesimatė spau
doje jokių istorijų apie šni
pus. Niekas, žinoma negalvo
jo, kad toji slapta ir nuoty
kių romanų rašytojų taip 
pamėgta požeminė veikla 
staiga dingo. Ir štai, tikrai, 
tarytumei primindamos savo 
miglotų buvimų, pliūptelėjo 
švieson drumzliną intrigų 
ir žmogiškos menkystės ke
lios srovelės. Vitaly Yurchen- Bernadotte žudikų. Kaip ži- 
ko, mūsų jau anksčiau kelis nia, grafas Bernadotte buvo 
kartus minėtas sovietų sau- nužudytas 
gumietis, praeitų, metų rug- teroristų 
pjūčio mėnesį pabėgęs iš 
amerikiečių globos ir vėl 
grįžęs pas saviškius, dabar 
ėmė porinti Maskvoje naujas 
keistas istorijas. Anot jo, 
amerikiečių saugumas (ČIA) 
bandęs iš jo išgauti patvir
tinimų, kad 1981 metų aten
tatų prieš popiežių Jonų 
Paulių II organizavo Mask
va. Esu amerikiečių agentai 
žadėję jam atnešti suklasto
tus dokumentus, o jis turė
jęs viešai Romos teisme pa
tvirtinti, kad tie dokumen
tai esu tikri. Juose gi būtų 
parašyta, kad sovietų KGB 
kartu su bulgarų komunistų 
agentais organizavo pasikėsi
nimų prieš popiežių, kurį 
ir įvykdė bulgarų ir sovietų 
saugumo papirktas žudikas 
turkas Mehmed Ali Agca.

MIRĖ GRAFO BERNADOTTE 
ŽUDIKAS IZRAELYJE

Montrealio dienraštis "The 
Gazette" š.m. rugpjūčio mėn. 
12 d. įdėjo žinutę, kad Izra
elyje mirė Yehoshua Cohen, 
kurį istorikai mini kaip vie
nų iš švedų grafo Folke
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kumščiu įsigalėti Afri- 
žemyne) ir visiško su

varžymo žmogaus laisvių, 
Castro reformos eiliniams 
Kubos vargdieniams padėjo 

įsikurti ir gyventi 
žmoniškesnėse sąlygose. Ir 
šiandien dar, nežiūrint pri
kimštų Kubos kalėjimų, dau
guma kubiečių palaiko, o 
kiti, tiesiog garbina Fidel

liui 
kos

čio oratorių.žydų pogrindžio 
grupės 1948 m. 

rugsėjo 17 d. Jeruzalėje. 
Bernadotte tuomet buvo 
Jungtinių Tautų įgaliotinis 
tarpininkauti tarp britų, ara- geriau 
bų ir žydą. Izraelio istori
kas M. Bar savo biografi
joje apie pirmąjį Izraelio 
min. pirm. Ben-Gurion'ų ra
šo, kad Cohen privačiai pri
sipažino dalyvavęs grafo Castro. Istorikų ęvirtinimu, badavo ir Hitleris,, bet dėl 
Bernadotte nužudyme. Įkurto-Castro esųs, panašiai kaip abiejų diktatorių kalbų turi- 
je Izraelio valstybėje Y. Co- buvęs ir Hitleris, vienas pa- nio galima būtų labai ilgai 
hen buvo ilgų laikų aukštas čių geriausiųjų šio šimtme- pasiginčyti.
saugumo valdininkas.

Galimas dalykas, tiktai 
norisi pastebėti, kad vienas 
buvo, o kitas yra be galo 
ilgų kalbų sakytojai. Hitleris 
iškalbėdavo dvi, tris valan
das, o Castro iškalba net 
iki aštuonių valandų. Ir be 
jokių užrašų - teigia jo bio
grafai. Be jokių užrašų kal- 
t^įjr.’avo ir Hitleris, bet dėl

čių geriausiųjų šio šimtme- pasiginčyti.
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Iškilus visai eilei aktualių politinių

JAV VALSTYBĖS

Anot Yurchenko, visa 
tai jam sakęs amerikie
čių saugumo (ČIA) direkto
rius Tom 
kiečiai gi 
asmuo iš 
saugume, 
žinoma, 
sovietus tvirtino, kad ČIA 
agentai buvo jį pagrobę ir 
laikė penkis mėnesius ap
svaigintų narkotikais.

Įdomu, kad visa šita keis- 
istorija, (jos dalis apie 

atentatą, tikriau- 
teisybė) buvo 

iš Maskvos, praė- 
dienom po prane- 
buvusiam ČIA a-

Fountain. Ameri- 
tvirtina, kad toks 

viso nedirba jų
Yurchenko, • kaip

atbėgęs atgal pas 
tvirtino,

ta 
popiežiaus 
šiai yra 
paskleista 
jus dviem 
Šimo, kad
gentui amerikiečiui Edward 
Lee Howard suteikta politi
nė globa, nes jį esu perse
kioja amerikiečių (ČIA) sau
gumas. Dėl Howard perbėgi
mo, amerikiečių saugumas 
gerokai raudonuoja, nes jau 
beveik prieš metus jiems 
buvo žinoma, kad tasai jų 
agentas Howard yra ir alko
holikas ir narkomanas. Kaip 
tiktai dėl to jis buvo atleis
tas iš darbo. Keršydamas 
saviškiams, jis ėmė pardavi
nėti paslaptis sovietams ir 
pagaliau pabėgo Maskvon. 
Pabėgo iš amerikiečių saugu
miečių, sekusių jo gyvenvie
tę, panosės. Tokį apsileidi
mų dabar tiria amerikičių 
saugumo centrinė Washing- 
ton'e.

Beje, iš sovietų rojaus, 
šiomis dienomis atbėgo Ame
rikon du cirkininkai - buvę 
garsaus Maskvos cirko tra- 
pecininkai, o į Kubų pabėgo 
iš Vakarų Vokietijos ameri
kietis eilinis kareivis, kurį

TIKRINO PREZIDENTO IR 
KARALIENĖS SVEIKATĄ

Beveik tuo pačiu metu 
lankėsi ligoninėse ir JAV 
prezidentas Ronald Reagan'as 
ir Didžiosios Britanijos kara
lienė Elizabeth II. Kaip pa
prastai, Amerikos laikraš
čiai, pataikaudami sensacijų, 
ištroškusiai 
be jokio 
su visom 
Reagan'o
patikrinimų. Nerasta 
auglių bei nenormalumų ir 
operacijos nereikės daryti. 
Daug diskrečiau britų spau
da aprašė karalienės apsi
lankymų vienoje geriausiųjų 
širdies ligų klinikų Londone. 
Buvę padaryti įprastiniai 
širdies patikrinimai. Kara
lienės sveikata esanti gera.

skaitytojų masei, 
diskretiškumo ir 
detalėm aprašė 
šlapumo kanalų 

jokių

Nors biografų 
jis turįs tiktai 
amžiaus, Castro 

veikimo metu

FIDEL CASTRO 60 METŲ
Garsusis Kubos revoliuci- 

jonierius, prieš 27 metus 
nuvertęs diktatorių Batistą, 
ir įvedęs socialistinę-komu- 
nistinę diktatūrų, Fidel Cast
ro š.m. rugpjūčio mėn. 13 
dienų atšventė savo 60-tųjį 
gimtadienį.
tvirtinimu 
59 metus 
pogrindinio
pakeistųjų gimimo datų nuta
rė laikyti oficialia.

Castro, nesulaukęs sava
jai revoliucijai konkrečios 
pagalbos iš Amerikos (labiau
siai dėl to, kad didieji cuk
raus pramonės magnatai Ku
boje buvo amerikiečiai, iš 
kurių Castro režimas atėmė 
visas įmones bei plahtacijas), 
kreipėsi į Sovietų Sųjungų, 
kuri , siekdama komunistinio 
imperializmo, tokių pagalbų 
mielai suteikė ir tokiu būdu 
įkėlė kojų visai šalia Ameri
kos žemyno. Nors toji sovie
tinė pagalba pareikalavo iš 
Kubos įvairių nemalonių 
įsipareigojimų (pavyzdžiui, 
siuntimų Kubos karių į Afri
kos kontinentų padėti Krem-

PRANEŠA ALTA
ALT'os SUVAŽIAVIMAS IR ANTANO OLIO ATMINIMO 
PAGERBIMAS

Metinis Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas 
šaukiamas spalio 18 d.,Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
Chicagoje. Po suvažiavimo, vakarienės metu bus pagerb
tas atminimas daug Amerikos lietuviams nusipelnusio 
Antano Olio. Čia apie garbingų velionį pagrindinę kalbų 
sutiko pasakyti artimai 
Meninę programų atliks 
Brazis.

A.Olio pagerbimo

su juo dirbęs Vytautas Abraitis. 
solistai Roma Mastienė ir Algis

programai* vadovaus dr.L.Kriau- 
čeliūnas, o banketų organizuoja Chicagos Lietuvių Tary
bos atstovė M.Marcinkienė. ALTos skyriai skatinami iš 
anksto ruoštis suvažiavimui.

atstovas

Tarybos
Prunskis

Jack

vardu 
raštu

DĖL JAV IR SOVIETŲ SĄJUNGOS PASITARIMO 
RYGOJE

Rygoje rugsėjo mėnesį stambios JAV ir Sovietą 
Sąjungos delegacijos susirinks pasitarimams. Juose be 
kitų, dalyvaus delegatai iš Valstybės Departamento, Gy
nybos Departamento, o Baltųjų Rūmų 
Matlock vadovaus amerikiečių delegacijai.

Patyrę apie tai Amerikos Lietuvių 
pirm.Teodoras Blinstrubas ir kun. Juozas
kreipėsi į Valstybės Departamento sekretorių George P. 
Shultz'ą, į Gynybos sekretorių Caspar W.Weinberger’į 
bei į minėtą Jack Matlock, primindami reikalą pakeisti 
pasitarimų vietų, nes jų pravedimas okupuotoje teritori
joje gali kai kam sudaryti įspūdį, jog Amerika pradeda 
svyruoti dėl okupacijos nepripažinimo.

Jei vietos pakeisti nebūtų galima, Amerikos Lie- 
Taryba paprašė, kad prieš pasitarimus būtų pada- 

. pareiškimas, jog šie pasitarimai nekeičia JAV poli- 
nepripažinti Pabaltijo kraštų inkorporavimo. Be to, 

a išryškino reikalą, kad tuose pasitarimuose būtų 
keliamas Pabaltijo valstybių nepriklausomybės reikalas, 
Pabaltijo valstybėse turi būti gerbiamos Žmogaus Teisės, 
saugoma religinė laisvė, būtų palengvinta teisė emigruo
ti ir sujungti išskirtas šeimas ir kt.

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

• 1986 m.gegužės mėn. Gintė Damušytė, Lietuvių
Informacijos Centro vedėjaį kalbėjo kitataučiams apie 
dabartinę Lietuvą Southfield Hilton vešbutyje.

Detroito Lietuvių Bendruomenės pakviesta, 
trumpai nušvietė vėliausius Lietuvos įvykius Detroito 
katalikų ir kardinolo Mindszenty fundacijos suruoštoje 
Konferencijoje, kurioje dalyvavo keli šimtai klausytojų. 
Konferencijos metu buvo išstatyta Algirdo Vaitiekaičio 
suruošta paroda apie kenčiančių Lietuvą. Jam ir jo ko
lektyvui talkinant išdalinta keli šimtai Religinės šalpos 
išleistų LKB Kronikos numerių anglų kalba, spausdinių 
ir brošiūrų. Surinkta ir keli šimtai parašų po peticijomis, 
reikalaujant laisvės įkalintiems Lietuvos kunigams bei 
Klaipėdos bažnyčios sugrąžinimo Lietuvos tikintiesiems.

tuvių 
rytas 
tikos

ji

klausimų, PLB 
Valdybos atstovai, kartu su JAV LB Krašto Valdybos at
stovais, š.m.liepos mėn. 18 d. lankėsi JAV Valstybės De
partamente. Dalyvavo PLB Valdybos p-kas Vytautas Ka- 
mantas, pirm.pavaduotojas dr.Tomas Remeikis, JAV LB 
Krašto Valdybos p-kas Algimantas Gečys ir JAV LB 
Krašto Valdybos ryšininkas Washingtone Algimantas Gu- 
reckas. Delegacijų priėmė Pabaltijo ir Vengrijos skyriaus 
vedėjas p.Sneli ir Valstybės Departamento teisės patarė
jas James G.Herger.

Pagrindinė pokalbių tema lietė JAV-bių Pabaltijo 
kraštų okupacijos nepripažinimo politikų ir jai kylančių 
grėsmę iš galimų vadinamų "karo nusikaltėlių" deporta
cijų į Sovietų Sųjungų. LB atstovai teigė, kad pabaltie- 
čiai negali būti deportuojami į Sovietų Sųjungų, nes tai 
nesiderina su nepripažinimo politikos esme. Nors Kong
reso įstatymas tuo reikalu labai suvaržo vyriausybės 
rankas, buvo teigta, kad įstatyme deportacijų atveju yra 
išeitis, kuri derinasi su nepripažinimo politika. Valstybės 
Departamento atstovai sutiko su Šia argumentacija ir 
pažadėjo tuoj pat susisisekti su OSI įstaiga. Sutarta, kad 
šiuo reikalu LB taip pat palaikys ryšį su Teisingumo 
Departamentu. Buvo iškelta nauja galimybė, kuri gali 
duoti šiokių tokių vilčių apkaltintiesiems pabaitiečiams 
išvengti deportacijų į Sovietų Sųjungų. PLB šį klausimų 
toliau vysto.

Pokalbyje buvo paliesti ir kiti klausimai. Valstybės 
Departamentas pasižadėjo išsiaiškinti priežastis, kodėl 
yra daromos kliūtys iš JAV vyriausybės pusės Lietuvos 
žmonėms, ypač kultūrinei inteligentijai, viešėti Ameriko
je. Buvo pastebėta, kad technologinės srities specialis
tams nedaromos jokios kliūtys vykti Amerikon, kai tuo 
tarpu kultūrininkams yra taikomi kitokį standartai. Vals
tybės Departamento atstovai užtikrino, kad šis reikalas 
yra nuodugniai peržiūrimas.

LB delegacija išreiškė susirūpinimų dėl prie Rygos 
įvykstančios "privačių asmenų" konferencijos, kurioje da
lyvauti žada aukšti JAV pareigūnai, nes tai irgi pažeistų, 
nepripažinimo politikų. Deja, šis klausimas yra išspręstas. 
JAV delegacija ten dalyvaus, įskaitant aukštus pareigū
nus. Latviai buvo Valstybės Departamento dėl šios kon
ferencijos iš anksto atsiklausti ir sutiko neprotestuoti, 
jei tam tikros sųlygos bus išpildytos. Lietuvių Bendruo
menės delegacija šį fait accompli negalėjo 
pakeisti, todėl išreiškė susirūpinimų, kad JAV vyriausy
bės atstovų pažadai latviams būtų pilnai išpildyti.

Reikia pastebėti, kad tokie JAV vyriausybės veiks
mai kelia rimtų susirūpinimų, kų reiškia Amerikos nepri
pažinimo politika. Pribrendo laikas tuo klausimu pasiaiš
kinti ne vien tik su Valstybės Departamentu, bet ir su 
estų bei latvių politinėmis vadovybėmis. Deja, nežiūrint 
turimų Pabaltiečių Santalkos rėmų (iš kurių PLB yra iš
jungta), šis klausimas nebuvo kolektyviai spręstas.

Tolimesniame pokalbyje buvo iškeltas Chicagoje 
gimusio Vytauto Skuodžio reikalas, įteikiant atitinka
mus dokumentus ir pakartotinai prašant Valstybės De
partamento siekti įkalinto Vytauto Skuodžio išleidimo 
į laisvę iš Sovietų kalėjimo ir leidimo jam su šeima at
vykti į JAV. Taip pat vėl primintos Viktoro Petkaus ir 
kitų lietuvių kalinių sunkios bausmės ir jiems reikalinga 
pagalba siekiant jų laisvės. Prašyta jų klausimų kelti 
Vienos Konferencijoje lapkričio mėnesį.

Dar buvo kalbėta apie Ignalinos branduolinės ener
gijos jėgainės okup.Lietuvoje pavojų lietuvių tautai ir 
prašyta JAV siekti tarptautinėje plotmėje saugumo stan
dartų užtikrinimo.

Lietuvių Bendruomenės atstovai taip pąt dalyvavo 
tų pačių dienų Valstybės Departamente ambasadoriaus 
Zimmerman sukviestame pasitarime Vienos Konferencijos 
reikalu.



Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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8 1986 m. §, A. PABALTIEJI U IR LIETUVIU ŠAUDYMO PIRMENYBĖS

w 1986 m. Š. A. Pabaltiečių ir lietuvių šaudymo pirmenybes vykdo Kanados latviai,
M Kanados latvių Šaudykloje "Berzaine", apie 40 mylių j šiaurę nuo Toronto, Ont.

i Rugsėjo 13 d., Šeštadieni, vyks smulkaus kalibro šautuvų varžybos: Angliukas mačas
į’ (English match), Neapribotas Šautuvas (Free rifle) ir Sportinis šautuvas (Sporting rifle),
į Pradžia - 9:00 AM. Registracija nuo 8:00 AM.

Si Taipogi rugsėjo 13 d., bus pravesta medžioklinių, šautuvy varžybos (Trap Shooting):
t 4x25 taikinių iŠ 16 yd.; 2 x 25 taikiniai dvigubi (Doubles) i r 2 x 25 taikiniai
W handikapo (Handicap). Pradžia - 10:00 AM. Registracija nuo 9:00 AM.

r Rugsėjo 20 d., sestadienj vyks pistoletų varžybos: Standartinis pistoletas (Standard
J Pistol), Neapribotas pistoletas (Free pistol) ir Centrinio sprogiklio pistoletas (Centre

Fire Pistol). Pradžia - 9:00 AM. Registracija nuo 8:00 AM.

Lietuvi ų pirmenybės bus išvestos iŠ paba11 ieČių varŽybų smulkaus kalibro ir pistole- 
S tų rungtyse. Medžioki i ni ų šautuvu varžybos bus tik pabaltiečių pirmenybe’s, kadangi lie
ji, tuviu pirmenybės jau buvo įvykdytos s. m. gegužės 3 d. Hamiltone.

Dalyvių registracija visoms rungtims atliekama varžybų diena3. Smulkias informacijai 
r praneša SALFASS-gos Šaudymo Komiteto vadovas Balys Savickas, 3^0 Dixon Rd. # 2004,
3 Weston, Ont. M9R 1T1. Telef. (416) - 244-2267. Suinteresuotieji- kreipkitės i Savickai
H „ z .-.
ŠE Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų šaudytojams. Da 1yv1ų ska1 c 1us
t neapri botas.
S SALFASS Šaudymo Komi tetas SALFASS-goš CENTRO VALDYBA

SOVIETŲ TARDYMŲ REALYBĖ
Iš “AUŠROS ” N r. 49

VLADO LAPIENIO MEMUARAI
(tęsinys)

— Štai kunigai Ždebskis, Tamkevičius važinėja auto
mobiliais, o žmonės suimti vargsta... Kur jų krikščioniš
ka sųžinė, kad taip elgiasi su tikinčiaisiais? Ateity pas 
prokurorę, išsiaiškintų ir nereikėtų čia žmonėms vargti
- sakė Rimkus Urbono tardymo kambaryje.

- Ne todėl tikintieji žmonės vargsta kalėjimuose, 
kad kunigai neateina į prokuratūrų... o todėl, kad jūs 
varžot tikėjimo laisvę ir savo įsitikinimus brukat prie
varta žmonėms - pasakiau Rimkui.

- Gal jums kunigai pažadėjo dangaus kampelį, kad 
juos ginate?

- Mes juos giname dėl tiesos, o ne dėl dangaus 
kampelio - atsakiau Rimkui.

- Jeigu norite leisti laikraštį ar kitokį leidinį, 
kneipkitės į Ministrų Tarybų, prašykite leidimo, o ne pa
sislėpę pogrindyje rašomųja mašinėle rašyti "LKB Kroni
kę" ar kokį kitę leidinį - mokė Rimkus. - Tarybų Sę- 
jungoje yra pilna religijos laisvė, niekas tikinčiųjų bei 
dvasininkų nepersekioja...

- Kodėl su jumis taip sunku susikalbėti? - klausė 
tardytojas Urbonas. - Pavyzdžiui, man teko atlikti pa
rengtinį tardymų dėl valiutos operacijų taisyklių pažei
dimo, tai daug lengviau su jais galima susikalbėti.

-■ Aš tarnauju Dievui, o jūs ir jūsų valiutininkai 
tarnaujate tai pačiai mamonai, todėl jums ir lengviau 
su jais susikalbėti, Kai jūs žmonių nediskriminuosite ir 
neniekinsite dėl religijos, ir mums bus nesunku susikal
bėti. Mes norime taikingai gyventi su visais žmonėmis
- paaiškinau Urbonui.

- Štai apklausos protokolas, kuriame yra Kastyčio 
Jono Matulionio parodymai. Kę apie šiuos parodymus 
gali pasakyti? Ar juos patvirtini, ar juos paneigi? - klau
sė Urbonas.

- Matulionis yra čia pat, izoliatoriuje, todėl kai 
jis akistatoje duos savo parodymus, tai galėsiu patvirtin- 
t!i arba paneigti. O šio protokolo neskaitysiu ir nieko 
į jį neatsakysiu - pasakiau tardytojui.

- Tai kę galvoji, kad jo parašas netikras? Žiūrėk, 
po savo parodymais jis pasirašė, - supykęs kalbėjo Urbo
nas.

- Jeigu bus duota akistata su Matulioniu, tai į 
jo gyvus žodžius galėsiu atsakyti - pakartojau savo žo
džius tardytojui.

Tardytojas palaukė keletę minučių, priėjo, paėmė 
nuo staliuko Matulionio apklausos protokolų. Ir nei aki- 
staton su Matulioniu nesuvedė, nei tuo klausimu su ma
nim daugiau kalbėjo. Siūlosi išvada, kad patiems čekis
tams tie Matulionio parodymai buvo nesvarbūs, arba jie 
buvo suklastoti.

Kartę, kai Rimkus aiškino apie religijos laisvę 
mūsų šalyje, bandžiau paneigti jo neteisingus teiginius:

- Kokia čia gali būti kalba apie religijos laisvę, 
kai uždrausta religinė spauda, katalikiškos organizacijos, 
vienuolynai, kai Konstitucijoj paneigta religinės propagan
dos teisė, kai religinės bendruomenės neturi nuosavybės 
tiesės, kai maldos namai, kulto reikmenys ir visas tikin
čiųjų religinės bendruomenės turtas nusavintas valstybės, 
o. jos pačios neteko juridinio asmens teisių, kai Vilniaus 
ir Kaišiadorių vyskupai nušalinti nuo pareigų be teismo 
nuosprendžio jau daugelį metų vargsta tremtyje, kai už
daryta daugelis Kauno ir Vilniaus bažnyčių, jos pavers
tos galerijomis, muziejais, sandėliais, kai neleidžiama 
statyti naujos bažnyčios, nei užbaigti pradėtosios, kai 
griaunami kryžiai ir naujų neleidžiama statyti, kai nuo
lat valdžia kišasi į Katalikų Bažnyčios vidaus gyvenimų 
bei kunigų seminariję, kai visaip diskriminuoja tikinčiuo
sius...

Taip man bekalbant, Rimkus išėjo iš kambario. 
Urbonas pradėjo įpykęs bartis:

- Jūs ir čia būdamas užsiimate antitarybine agita
cija! Mes jus sutvarkysim! Pasodinsim į karcerį!..

Kuo kaltinamasis tvirtesnis savo įsitikinimuose, 
tuo žiauriau jis tardomas. Tačiau ir be to teko pajusti 
nemažai antitarybinio tardymo ir tarybinio kalėjimo "ma
lonumų".

Iš tardytojo reikalavimų man buvo aišku, kad esu 
kaltinamas ne už patį tikėjimų, bet už savo įsitikinimų 
išpažinimę viešai, garsiai. Vadinasi, aš galiu melstis lais
vai, bet kad girdėtų vien tik Dievas... Savo tikėjimę tu
riu slėpti net nuo artimųjų. Bet jei aš nenutyliu tų ne
teisybių ir persekiojimų, kuriuos kenčia to paties tikėji
mo žmonės - katalikai, esu kaltinamas šmeižikiškais 
prasimanymais, žeminanačiais tarybinę santvarkų, sieki
mu silpninti Tarybų valdžię.

Kai 1977 metų pradžioje mano bendrabylis pra
šneko, tada mano adresu pasipylė nauji kaltinimai:

Po Naujų metų tardytojas lyg susirūpinęs sako: 
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EUROPOS PARLAMENTE PLEVĖSAVO LIETUVOS 
TRISPALVĖ

Pirmę kartę šio parlamento istorijoje, Europos 
Parlamento Rūmuose buvo iškeltos trijų Pabaltijo vals
tybių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - vėliavos. Jas š.m. 
liepos 12 iškėlė Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sęjungos 
gen.sekretorius Rimantas Gumuliauskas, naujas Lietuviu 
Bendruomenės narys Jonas Lemežis ir estas Johannes 
Muutra Pan-Europa Unijos (PEU) Pirmojo suvažiavimo 
(Erste Sternfahrt fuer Europa - First Rally for Europe) 
Strassburge proga. Sęskrydį suruošė PEU Bavarijos sky
rius, globojamas didelio lietuvių draugo PEU prezidento 
dr.Otto von Habsburg, Europos Tarybos generalinio sek
retoriaus Marcelino Oreja, Europos Parlamento preziden
to Pierre Pflimlin ir Strasburgo miesto burmistro Mar
cei Rudloff. Lietuvius į suvažiavimų pakvietė dr.Otto 
von Habsburg asmeniškai.

Iškilmingas posėdis vyko š.m.liepos 12 d. Europos 
Parlamento didžiojoje salėje. Buvo suvažiavę apie 600 
asmenų iš visų laisvų Europos kraštų. Pagrindinę kalbę 
pasakė PEU prezidentas dr.Otto von Habsburg. Jis at
kreipė dėmesį į trijų Pabaltijo valstybių vėliavas. Tai 
esęs istorinis momentas. Kai po I Pas.Karo PEU steigė
jas Calergi kūrė šię organizacijų, tai pirmieji Europos 
apsijungimo idėjos rėmėjai buvo pabaltiečiai. Ir šiandien 
sovietų okupuotos tautos jungtųsi į europinį sęjūdį, jei 
joms būtų leidžiama laisvai apsispręsti. Strasburgo mies
to burmistras Rudloff pageidavo, kad Europos kraštų ri
bos būtų ne politinės, bet kultūrinės ir kad visos tautos 
turėtų lygias ’teises. ’Sveikinimo kalbai'j5ashkė’'TtąiliJos,n 
Didž. Britanijos ir kitų krėstų Europos l'Parlamėnto! na
riai.

Vakare Kongreso Rūmuose(Palais de Congres) su
rengtas didžiulis pokylis (European Gala Night), kurio 
meninę programų atliko žymieji Europos dainininkai ir 
muzikantai. Čia lietuviams buvo gera proga susipažinti 
su svarbiaisiais Europos politikais ir PEU darbuotojais 
bei informuoti juos apie Lietuvę ir jos padėtį

Sekmadienį rytų vyko iškilmingos pamaldos Stras
burgo katedroje. Prie altoriaus stovėjo ir pabaltiečių vė
liavos. Po pamaldų, sęskrydžio rengėjai nuoširdžiai atsi
sveikino su pabaltiečiais, dėkodami už jų aktyvų dalyva
vimų.

Lietuviai buvo atsivežę daug informacinės medžia
gos apie Lietuvę, tarp kitko ir Molotovo - Ribbentropo 
Paktų su komentarais vokiečių kalba, ir ję išdalino sę
skrydžio dalyviams, kurie labai domėjosi Pabaltiju.

Lietuvių delegacijoje dalyvavo ir iškilmes fotogra
favo bei informacinę medžiagų parūpino ir platino Vo
kietijos Lietuvių Jaunimo Sęjungos pirmininkas Romanas 
Dirgėlas. Vokietijos LB Inf.

- Esi katalikas, tikintis, norintis kitiems padėti, 
padaryti gera žmonėms. Dabar kaip tik yra gera proga 
krikščioniškam gerumui parodyti. Dėl jūsų gali skaudžiai 
nukentėti Adelė. Jeigu jūs nepapasakosite apie ję, kę 
žinote, ji tikrai nukentės.

Nesuprantu apie kokių Adelę jis kalba, kodėl ji 
turi nukentėti ir kuo aš čia dėtas. Todėl neiškentęs pa
klausiau: į

- Apie kokių Adelę kalbate?
- Jūs vaidinate, kad nežinote. Tai- jūsų gera pa

žįstama Ruzgienė iš Utenos. Ji jums viskę perrašydavo 
rašomaja mašinėle - atsakė Urbonas.

Tardytojas sakė netiesę. Pirmiausia, ji man rašė 
labai mažai. O ir iš to kai kę esu davęs per savo pažįs
tamų, kuris ję geriau pažinojo, negu aš. Be to, aš žino
jau, kad ji Rungienė, o jos vardo iki šio laiko nežinojau.

Tardytojas mane graudino, kad ji esanti senyva 
pensininkė, menkos sveikatos, dažnai serganti, labai gera.

- Bet jeigu jūs apie ję nieko nepasakosite, nieko 
nepaaiškinsit, mums neliks kitos išeities, kaip tik ję su
imti. Ji bus suimta tik dėl jūsų kaltės, nes jums talki
ninkavo, kę tik davėte, viskę perrašinėdavo, o dabar ne
norite jai padėti, traukiate ję į kalėjimę...

O aš vis tylėjau.
- Kur jūsų krikščioniškoji sęžinė? Kur artimo mei

lė, jei savo užsispyrimu, savo tylėjimu pražudysite Adelę. 
Gailėsitės, bet bus per vėlu. Savo tylėjimu nieko nenu
slėpsite, tik pakenksite Adelei ir sau. Nesuvokiate, kiek 
mes žinome apie tai, kad esate įtraukęs ję į antitarybi
nę veiklų - kalbėjo Rimkus.*

Rimkus ir Urbonas Ruzgienę vadina tiesiog Adele, 
graudena mane, mėgindami paveikti mane į plepumų. 
O aš buvau kietas kaip akmuo ir nepratariau nė žodžio, 
nes žinojau, kad savo kalba tik pakenksiu Ruzgienei. Be 
to, nieko antitarybinio nesu davęs jai rašyti, tad nėra 
prasmės man kalbėti ir aiškinti.

Panašia klasta ir pinklėmis čekistai prigavo ir 
Ruzgienę - dorę, sęžiningę moterį. Ji pasakė čekistams, 
kad turi rašomųjų mašinėlę, kuri šiuo metu padėta pas

giminaičius. Pagal jos nurodymus čekistai nuėjo pas gi
minaičius, padarė kratų ir, radę rašomųjų mašinėlę, kon
fiskavo. Jų pačių kelis kartus kvietė liudytojai saugumų 
Vilniuje ir į teismų. (bus daugiau).

AR TIKRAI NAUJI VĖJAI
S. Š e t k u s

Nebesulaikomai braška Apie vidurį liepos iš 
Sovietų ekonominis gyveni- Maskvoje reziduojančio NBC 
mas. Nieko nepadėjo nė Gor- korespondento Steve Hurst 
bačiov'o mėginimas jo mer- sužinota, kad jis yra gavęs 
dėjimų atgaivinti. Darbininki- iš vieno žymaus Sovietų pa- 
ja geria, kaip gėrusi, dau- reigūno 17 puslapių slaptų 
giau gėrybių neišspaudžia. raštų- manifestų, kuriame 
Aiškina vienas proletaras: iki šiol nežinoma Sovietų 
"Valdžia įsivaizduoja, kad Rusijoje organizacija, pasi- 
mums daug moka, o mes vadinusi "Socialistinio Atsi- 
įsivaizduojame, kad daug naujinimo Sųjūdis" skelbia, 
dirbame". Černobyl'io katas- kad: 
trofa patvirtino tik tai, kų 
visi seniai žinojo: sovietų 1. Sovietinis tautų blokas 
technologija nedaug ko ver- pradeda suirti, kad Sovietų 
ta ir iš jos ko geresnio Rusija yra toli atsilikusi nuo 
laukti nėra prasmės. Amerikos apsiginklavimo ir

Prie gyvenimo stagnaci- technologijos srityje; 2. jei 
jos prisideda didėjančius nau- nebus siekiama greitų refor- 
jų- ginklų išlaidos. Iš visu mų, tai . Sovietų Rusija pasi- 
jėgų mėginimas bent šulė- darys "antros eilės galybe" 
tinti Amerikos moksliškiau- jr tai reikš žlugimų visuose 
šių ginklų gamybų, neduoda kraštuose socialistinės siste- 
rezultatų. Štai, kę tik Ame- mos; 3. dokumente patiekta 
rika paleido apyvarton nau- gausi statistika, rodanti, kad 
jausiu tarpžemyninių bombo- Sovietų Rusija visų, pasaulio 
nėšių serijų, galinčių bet pramoninių šalių skaičiuje 
kada pasiekti Sovietų Rusi- užima žemiausių vietų gy- 
jos teritorijų iš bet kurios venimo standarto atžvilgiu 
pusės. Tie bombone- ir kad ji yra visame pasau- 
šiai kainuoja 26 bilijonus lyje labiausiai prasiskolinusi 
dolerių. Kiekvienas jų yra valstybė, ko pasėkoje serga 
apginkluotas 22 atominėmis chronišku gaminių trūkumu, 
raketomis ir bombomis, o Išvadoje- manifestas ręi- 
tai juk tik mažas pavyzdys kalauja reformuoti centrali- 
to, kaip gali, reikalui esant, zuoto valdymosi sistemų, 
ginkluotis turtingiausia ir reikalauja leisti opozicines 
technologiškai žymiausia pa- partijas, įgyvendinti griežtas 
šaulio valstybė. valdžios reformas, refor-

Didžiausios pastangos mas visuomeninėje santvar- 
sukelti pasaulį prieš Ameri- koje, galų gale reikalauja 
kos "Žvaigždžių Karo" gyny- suteikti spaudos, žodžio bei 
bę iki šiol neduoda rezulta- religijos laisves, 
tų. Prezidentas Reagan'as 
tik dar sykį pakartojo, kad Žinoma, kad visa tai yra 
"Žvaigždžių Karo" sistema nepaprastai svarbios ir 
neįeina į nusiginklavimo de- reikšmingos žinios iš Sovietų 
rybas. Suprantama kodėl: Rusijos net ir tada7, jei jos 
Amerika siekia atsikratyti galę gale pilnai nepasitvir- 
bet kokių Sovietų ginklų tintų.Visa tai rodo, kad kaž-
grėsmės. Sovietams gi - ko kas vistiktai dedasi už vadi- 
verti jų ginklai, jei su jais narnos "Geležinės Uždangos", 
negalima nieko perdaug pa- iš už kurios iki šiol nieko 
gęsdinti? panašaus nesigirdėjo. Kodėl

Ne taip seniai Maskvoje taip darosi, nėra sunku su
laukėsi Prancūzijos prezi- prasti: kiekvienų dienų A- 
dentas Mitterand'as. M.Gor- merikos spaudimas eina di- 
bačiov'as nustebino jį dar dyn. Prez. Reagan'as nenu- 
niekada negirdėtu pareiški- sileidžia Sovietams. Štai , 
mu, kad Sovietai norėtų at- kad ir Pietų Afrikos reika- 
kurti europėjinę Rusijų nuo las: Sovietų Rusijai sukėlus 
Uralo iki Europos Vakarų, visus savo ągentus pasauly- 
kaip tai būdavo carų lai- je reikalauti sankcijomis su
kals. Tokia Europa- aiškino žlugdyti šių antikomunistinę 
Gorbačiov'as- nebesudarytų valstybę, spaudimui nepasi- 
ginklavimosi išlaidų, nes vi- davė trys Vakarų stipriosios 
sos tautos turėtų laisvę bei jėgos: JAV, Didž.Britanija 
nepriklausomybę ir todėl ir Vakarų Vokietija. Ameri- 
nebebūtų reikalo kariauti ka netik nepasidavė, bet 
vienai su kita. Reporteriams ragina visomis jėgomis pa
norint sužinoti, ar tai reikš- remti Pietų Afrikos pastan- 
tų suteikimų pavergtoms gas atremti sovietinį komu- 
tautoms laisvės ir nepriklau- nizmų, besibraunantį Afrikon 
somybės- tiesioginio atsa- kartu pripažįstant, kad apar- 
kymo nesulaukė, bet jiems teidinė valdymo sistema 
buvo pabrėžta, kad Gorba- Pietų Afrikoje yra nebepa- 
čiov'o pareiškimas nėra tik teisinama ir reikalinga refor- 
tušti žodžiai. mos.
NEPAMIRŠKIME: PvPlumpa,Ant.Terleckas,O.Vitkauskaitė, 
S. Kovaliovas, J.Sasnauskas, G. Navickai tė.B.Gajauskas, A. Janu
lis, J.Stanelytė,V.Petkus,V.Skuodis, V. Vaičiūnas,P. Paulaitis, 
P.Pečeliūnas,M.Jurevičius,A.Statkevičius,G.Iešmantas ir ki
ti kalinami, kad galėtumėm laisvai gyventi ir tikėti.
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AFGANISTANO TRAGEDIJA
Neseniai M.Gorbačiov'as paskelbė, kad sutinka ati

traukti 6.000 kareivių iš Afganistano kaip ženklų geros 
valios, siekiant susitarimų tarp JAV ir Sovietų Šųjungos.

Tik patys tamsiausi naivėliai nesumeta, kad toks 
"dosnus" okupanto vyriausybės gestas nieko nereiškia: 
gausiai ir moderniškai ginkluotai Sovietų kariuomenei 
Afganistane ir reikia mažiau karių, kad ir toliau galėtų 
plėsti Afganistano naikinimo darbų.

Rusų kariuomenė ir toliau vykdo, kaip ir nuo pat 
pradžios invazijos, viduramžiško "mentaliteto" (jei taip 
galima pavadinti mentalitetu) barbarizmų ir po 10 metų 
dar nesimato Afganistano naikinimo pabaigos.

Dedame keletu ištraukų iš dviejų žurnalistų ap
rašymų apie Afganistano kasdienybę. Jean-Francois Re
vel dirbo ilgų laikų Prancūzijos žurnale L'Express ir 
Rosanne Klass yra Afganų Informacijos Centro darbuo
toja.

"Afganistanas yra paverčiamas į lavoninę.
- Ne vien tik, kad Sovietai ir jų marionetinė af

ganų vyriausybė nubaudė mirtimi ir nukankino tūkstan
čius politinių kalinių. Ne vien tik todėl, kad jie užpuola 
civilius gyventojus- vestuvių subuvimuose, žemdirbius, 
besidarbuojančius laukuose, kaimiečius turguose arba me
dicinos darbuotojus, teikiančius pagalbų įvairiuose pos
tuose. Jie ne tik persekioja, apšaudo raketomis ir ata
kuoja iš oro pabėgėlių karavanus- daugiausia moteris ir 
vaikus, bėgančius ieškoti prieglobsčio Pakistane ar Ira
ne. Ne vien tik, kad jie degina javų laukus, sunaikina 
grūdų sandėlius ir išguldo gyvulių bandas ir kaimenes, 
ar kad jie sudaužo žemės drėkinimo įrengimus, stumda
mi afganų žemdirbius vis artyn į badų.

Svarbiausia, kad visa tai vykdoma suplanuotai, ap
skaičiuotai. Sovietų pajėgos yra siunčiamos į afganų kai
mus, kad prievartautų moteris, plėštų, degintų, pačiu 
baisiausiu būdu žudytų ir paliktų subjaurotus mirusiųjų 

' kūnus išlikusių gyvųjų atbaidymui.(Ar ne taip elgėsi "pa
žangiausieji" liaudies "mylėtojai" su mūsų laisvės kovo
tojais- partizanais? Red.). Tokiomis sistematiškomis 
skerdynėmis Sovietai siūlo tik tokias aiškias išeitis: pa
siduoti; pabėgti; žiauriai numirti.

Tokia "politika" prasidėjo su Sovietų invazija 1979 
m. Prieš 3 metus, Oslo mieste, Norvegijoje afganas iš 
Panjšer Slėnio kalbėjo Žmogaus Teisių Komitetui apie 
tai, kaip Sovietai užpuolė jo kaimų 1980 m. birželio mė
nesį. Nužudė daugumų jo gyventojų, jų tarpe jo tėvų 
ir senelę, nukapojant galvas. Sovietų kariai dar išsity- 
čiojo cjniškai, uždėdami moterų galvas ant vyrų lavonų 
ir vyrų galvas ant moterų.

Šiuo metu dar dažniau, kraugeriškiau vykdomi 
žiaurumai, nes rusai metodiškai skuba sutrinti ir ištuš
tinti Afganistano valstybę.

1985 m.balandžio mėn. vien tik Lagham Slėnio a- 
pylinkėje Rytų Afganistane buvo nugalabyta apie 800 
gyventojų, įskaitant nėščias moteris, naujagimius, senus... 
Jie buvo nušauti arba gyvi sudeginti, pakarti, subadyti 
durtuvais, mirtinai nukankinti ar primušti, užmušti gra
natomis, nukapotos galvos, specialiai suluošinti.

Prieš 5 mėnesius Sovietų kareiviai buvo įžygiavę 
į šiaurės Afganistano kaimų Bilwom ties Issa Khel, jieš- 
kodami jaunų vyrų paimti į afganų kariuomenės dąįi^įįis^į 
Per pajieškas buvo išprievartautos moterys ir išvykstant:/ 
į jų namus įmestos granatos.

Apie tai sužinoję mojahedinai- laisvės kovotojai- 
juos grįžtančius namo apsupo ir sunaikino 7 tankus, o 
8-tasis, užvažiavęs ant minos, susprogo. Po 5-kių dienų 
400 Sovietų karių apsupo 5-kis kaimyninius kaimus ir 
sistematiškai įžengdami į kiekvienų namų, nužudė dau
giau kaip 600 žmonių, įskaitant moteris ir vaikus, daž
nai nušaudami juos per galvų; Trims nėščioms moterims 
perrėžė pilvus. Padegė namus ir gaisro ugnys matėsi 5 
dienas.

Nors tokie Žiaurumai tampa labai dažnais, apie 
juos mažai pranešama žiniose. Informacija apie Afga
nistanu yra retai perduodama, nes be abejo, Sovietų 
cenzūra stipri. Tačiau gana žinių apie įvykius praeina 
per Vakarų spaudų, kad pasaulis labiau susirūpintų Afga
nistano žmonių likimu. Jeigu laisvasis pasaulis ignoruoja 
tas žinias, tai iš baimės, kad reikės klausti klausimus 
apie kai kuriuos švelninančius Sovietų elgesio apibūdini
mus. Tuo pačiu turės aiškiai matyti vykdomo prieš af
ganus kriminalo gilumų."

Pirma priežastis, kodėl mes sųmoningai daugiau 
nesužinome apie Afganistanu yra mūsų pageidavimas, 
kad šių invazijų būtų galima interpretuoti kaip Sovietų 
užsienio politikos nelaimingų atsitikimų .

Pasiskaitykime, kaip ji buvo aptariama kai kurių 
mūsiškių pranašų: tai esu buvusi padaryta klaida, nereikš
mingas veiksmas, kuris nereprezentuoja tikro pagrindinio 
Sovietų vadų galvojimo. Išvada- Vakarų galingieji turi 
pagelbėti jiems iš tos padėties išeiti, kad "neatrodytų 

t negarbingi" ("to save face"). Kaip? Nepriverčiant Sovietu 
pasitraukti, nepažadinant jų gerai žinomo "nesaugumo 
jausmo".

Anot kaikurių analizuotojų, Vakarai esu turi susila- 
laikyti nuo afganų rezistentų apginklavimo, kad neprovo
kuotų Sovietų. Bet koks grųsinimas, kad įsikiš užsienių 
vyriausybės,- sako jie, -tiktai atitolins spontaniškų Rau
donosios Armijos pasitraukimų. Turint omenyje, kokia 
nepakankama yra mūsų karinė pagalba afganų rezisten
cijai, galima tik stebėtis, iki kokio laipsnio reikėtų jų 
dar sumažinti, kad "užtikrinus negrėsmę" Sovietams ir 
kaip ilgai reikėtų laukti, kol jie parodys tų neva troški
mų pasišalinti iš Afganistano. Be to, kartų iš ten pasi
traukę,- ar jie leistų, kad vietinis komunistinis režimas 
būtų pašalintas iš Kabulo, kas tikrai įvyktų po Sovietų 
kariuomenės pasitraukimo.

Antroji priežastis, kodėl Vakarai vengia daugiau 
informacijų skelbti apie Afganistanu yra tai, kad Sovie
tai taip plačiai tame krašte laužė Žmogaus Teises, jog 
mūsų vyriausybės bijo net pradėti kelti tų klausimų. Jos 
labai gerai žino,. kad Maskva kitus pažeminančiu būdu, 
atsisakys iš viso diskutuoti tuos klausimus.

Paskutiniame "Politique Internationale" numeryje 
(žurnalas išeina 4 kartus į metus. Red.), Michael Bar
ry, vienas žymiųjų Afganistano ekspertų, praneša, jog 
tarp 1978 m.balandžio 27 d.(prasidedant Sovietų invazi
jai) ir 1980 m.sausio 5 dienos, 27.000 žmonių buvo nužu 
dyti Poli Charki koncentracijos lageryje, 10 km į rytus 
nuo Kabulo. "Tai ne spėliojimas ",- rašo Barry. "Tai tik 
paprastas suskaičiavimas aukų vardų, kuriuos iškabina 
viešose vietose, kad atgrasintų šeimų minias rinktis prie 
kalėjimo vartų su drabužių ir maisto ryšulėliais".
1986. VII 1.14
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Autorius pažymi, kad tose žudynėse yra žuvę ne

maža dalis ir išsilavinusio elito- diplomatai, gydytojai, 
profesoriai, inžinieriai, nekomunistai karininkai, dvasiš
kiai. Pastebėdamas, kad Afganistano vyriausybė paskelbė 
oficialų raštų skelbiantį "tiktai" 12.000 žuvusiųjų, Jung
tinių Tautų pranešimas patvirtina pagrindinį minimų 
skaičių.

Jungtinių Tautų įstaiga praneša apie keliolikų sker
dynių, įvykdytų civiliams gyventojams:

1982 m. rugsėjo 13 d. Padkhwab kaime, So
vietų kareiviai bandė išvilioti žmones, susislėpusius že
mės drėkinimo kanale, pildami balkšvų masę į kanalų 
ir paskui ją padegdami. Ten lavonų tarpe buvo rasta 
1,4 vaikų. į '

1983 m. spalių 12 d. trijų kaimų aikštėse (Kulča- 
bat, Balakarz ir Muškizi) buvo sušaudyta 360 žmonių, 
jų tarpe 20 jaunų mergaičių ir 20 senų žmonių.

1984 m. keliolika šimtų civilių buvo nugalabinta 
dviejuose kaimuose- Daš-e-Bolokhan ir Daš-e-Asukhan.

Sovietai gavo numatytus ir trokštamus rezultatus 
nusiaubdami Afganistano kaimus, nes tai sukėlė beveik 
badmečio situacijų.

Pagal "Mėdėcins sans frontiteres" (prancūzų huma
nitarinė organizacija, kuri slaptai siuntė medicininį per
sonalų į Afganistanu nuo 1980-tųjų metų), vaikų mirtin
gumas, sukeltas badavimo, pasiekė 85% Panjsher Slėnyje 
1985 m.žiemų.

Kita pasekmė- bėgimai; 4 ir 1/2 milijono afganų 
išbėga iš savo krašto nuo 1978 m., daugiausiai į Pakis
taną. Skaičiuojant, kad yra apie 1-0 milijonų išvietintųjų 
pasaulyje, reiškia, kad beveik 1 iš 2-jų pabėgėlių nuo 
sovietinio režimo yra afganas. Jeigu pridėsite apie 1/2 
milijono žuvusiųjų laisvės kovotojų ir nužudytuosius ar 
badu numarintus civilius, pasirodys, kad iš Afganistano 
15-kos milijonų gyventojų 1978 metais, šiandien afganų 
žemėje liko tiktai 10 milijonų. Kitaip sakant, nukentėjo 
35% visų gyventojų - jie arba žuvo, arba yra egzilėje.

Kai prasiveržė pirmieji pranešimai apie hitlerininku 
vykdomas žydų žudynes iš okupuotos Europos 1942 m., 
jie buvo atmesti kaip "nepagrįsti", jų pranešėjai kaip 
isteriški ir nepatikimi. (Čia galima būtų priminti auto
riams kad ir prasiveržusios žinios apie "Yaltos Aukos" 
knygoje uždokumentuotus įrodymus, kaip karo pabaigoje 
Sovietai brutaliai žudė repatrijuojamus savo piliečius ir 
nepiliečius- taip pat buvo sutiktos su nepasitikėjimu. O 
kų Vakarai norėjo žinoti apie Ribbentropo-Molotovo san
dėrį, apie vykdytus masinius Sibirinius Trėmimus po Pa
baltijo okupacijos? Red.). W

Prieš dešimtmetį niekas nenorėjo tikėti, kas darėsi 
Kambodijoje iki buvo nužudyta virš 1 milijono žmonių. 
Mes dažnai girdime apgailestavimus, kad apie tuos įvy
kius nebuvo nieko žinoma, kol pasidarė per vėlu. Mes 
girdime šūkius "Niekad tenepasikartoja" ("Never again").

Bet AFGANISTANE -"Vėl pasikartoja"- ir tai vyksta 
dabar. Žudymai tebevyksta kiekvienų dienų.“

LIUDIJIMAI
1984 m. rugsėjo mėn,.^ JAV Helsinkio Susitarimų 

priežiūros Komitetas nuvykq prie Afganistano rubežiaus 
ir R^ūyędė pasikalbėjimus sil daugiau kaip, 100-tu afganu 
pabėgėlių,-apie Sovietų vykdomus Žmogaus Teisių laužy
mus: / ’

Beveik kiekvienas afganas turėjo kų papasakoti. 
Mūsų vertėjai, gidai, žmonės, kuriuos mes atsitiktinai 
sutikome - buvo asmeniškai patyrę žiaurybes, nemažes
nes, kaip aukos, kurias apklausinėjome.

Afganas gydytojas, kuris mums vertėjavo ligoninėje 
staiga nebeišlaike ir sušuko:"Kokia viso to prasmė? Da
bar žmones jau turėtų žinoti - nėra jokių Žmogaus Tei- 
siV ( Afganistane: Jie degina žmones lengviau negu mal- 
kas!

KAI KURIE KITI LIUDIJIMAI
..Muh?.med Eshaq - rezistentų vadas iš Panjšer Slė

nio, pasakojo apie dviejų vyrų iš jo gimtojo kaimo Mata 
likimų - brolių 90 ir 95 metų amžiaus. Seni ir apakę 
jie pasiliko, kai visi kiti to kaimo gyventojai išbėgiojo’ 
prasidėjus ofenzyvai. "Rusai atėjo, pririšo dinamito prie

Canada
I* clnadand Welfare gantė et Bien-ėtre social

Canada

jų nugarų ir juodu išsprogdino. Abu buvo gyventojų gi
liai gerbiami". , ,

Mike Hoover, CBC Televizios programos producen- 
tas, nufilmavo rintęrviu su afganu, kuris anksčiau buvo 
dirbęs Sovietų Armijoje vertėju. Jis buvo "nepaprastai 
sutrikęs". Jis pasakojo, kad viename kaime rusai laikė 
vaikų virš ugnies, kai apklausinėjo žmones apie mojahe- 
dinus - laisvės kovotojus.

Muhammad Amin Salim - buvęs Islamo įstatymų 
profesorius, kilęs iš Somali kaimo, pasakojo: "Aš buvau 
tame kaime, kai Sovietai atėjo kratyti namų. Jie užra
kino 7 kaimo vyresniuosius. Jie klausinėjo senųjų vyrų: 
"Kur yra jūsų sūnus?". Senieji atsake: "Mes neturime 
sūnų". Tučtuojau jie nušovė iš automatinių šautuvų du 
iš jų. Trečių vyrų pristatė prie medžio ir su didžiule 
vinim (turbūt tai buvo bajonetės viršūnė) kareivis per 
krūtinę jį prikalė prie to medžio. Kitas rusas perdūrė 
ketvirtąjį senų vyrų per burnų su didele vinim, išvers
damas jo apatinį žandikaulį. /

Prancūzas gydytojas pranešė, kad rusai nubaudė 
visų kaimų po to, kai pabėgo kai kurie afganų kariai 
iš kariuomenės: "Jie surišo juos ir sukrovė kaip malkas. 
Paskui užpylė gazolinu ir gyvus degino. Tai buVo seni 
ir jauni žmonės, vyrai, moterys ir vaikai. 40 žmonių ta
da taip nužudė".

Vienas rezistencijos narių paaiškino apie Sovietų 
apklausinėjimų metodus: "Visada jie kankina elektrinio 
šoko lazdelėmis. Šokus duoda į kojų ir rankų tarpupirš
čius, į smilkinius. Aš dažnai prarasdavau sųmonę. Vienų 
dienų jie mane pakabino ant didelių kablių sienoje. Ne
leido man miegoti, valgyti, gerti per 48 valandas. Mano 
rankos buvo plačiai ištemptos ir pririštos prie kablių, 
aplink pėdas- geležiniai žiedai. Tai sukėlė didelius 
skausmus skilvyje ir inkstuose. Kitų rytų jie mane nuri
šo, atnešė gabalų duonos ir šiek tiek vandens. Paskui 
mane pakabino žemyn galva už kojų visai dienai".

( iš "RD",Aug. 1986. Vertė E.K.)

t Prieš pradėdamas bet kokias reformas, Gorbačio- 
v as turėtų gerai pasižiūrėti kaip ideologija, kuri patei
sina bet kokias priemones pasiekti savo tikslams- išauk
lėjo "pažangųjį" žmogų... ir kokio išsigimimo pasiekė so
vietų rusų herojiškoji armija.

PRANEŠA ELTA:

SOVIETŲ MOKSLININKAI DISKUTUOJA 
" TAUTU SUS ILIE J IM\ "

Tautų susiliejimas" - tai labai jautri sąvoka So
vietų kompartijos teoretiniame žodyne. Nerusų tautoms 
ji bematant iššaukia rusinimo šmėklą. Todėl partinis eli
tas vengia šių sąvokų naudoti ir tik retkarčiais teužsi- 
mena kad tautos susinėsiančios tolimoje ateityje, kai 
visur bustus įgyvendintas komunizmas.

SRS 27-tojo Suvažiavimo išvakarėse, "susiliejimo" 
a^sim9 iškėlė du kompattijos vadbvaujantys tebrėtikai- 

nr a ^.t.epa^an ir Eduard Tadevosjan įtakinguose "Vo- 
prosy Filosofu ir "Voprosy istorii KPSS" (1986, Nr.2) 
ūmajTe' Stepanjan’as pareiškė, kad "susiliejimo" klau- 
np„ Urii-butl. itrauktas i naujų kompartijos programų, 
komiinif?3 -StlneS tautos’ klestėdamos ir artėdamos, taps 
visimt-in •lnerniS jutomis ir tada susijungs komunizmo 
"visii Pagalės sųlygomis". Tadevosjan'o nuomone, 
raidos «rQa°VletlnjŲ tautŲ suvienijimas yra dabartinės 
matomos • 1J°t- tlks.as ir todėl ne tolimos, bet aiškiai 
seks "tAt eitles tikslas". O po "visiško susivienijimo" 

egzistuoian^ni°J^ lstorinėje ateityje įvyksiantis palaipsnis 
tautų susijungi m as".niŲ SkirtumŲ Panaikinimas ir galutinis 

ta eahitina^'i15 retkarčiais primena sovietų' teoretikai, 
ta ,galutinai "susiliejusi" viena tauta kalbės "Lenino kal-



Antanas Vaičiulaitis 
MEŠKINAS VESTUVES KELIA

Eina meškinas per girią ir niurna. Pamatys krū
mą, apkabins jį ir laužo, iš pykčio pajuodęs. Pasitaikys 
pakeliui medis, jis jį apims ir stenėdamas iš pašakny 
rauja.

Kuplios liepos ir žali skroblai, pakelkite viršūnes, 
suoškite visais lapais ir nusijuokite iš girios valdovo. 
Dėl jo dar šimtus mėty jūs stovėsit ir tūkstančiams spie- 
čiy prikrausit medaus. Platūs eglynai ir aukšti šilojai 
gros kaip groję, o volungės šokinės po jy šakas.

- Ko tas žvėris šėlsta, ko jis dūksta? Ko jam rei
kia? Juk jis viso miško ponas: nieko nebijo, kur nori - 
eina, ką nori - daro. Ar jam nelaimė atsitiko? - kalbė
jo lapiukams jy motina.

Tą dieną ji nubudo vėlai. Buvo miglota, taikstėsi 
lyti. Tokiu laiku, dar po vykusios medžioklės, ir miegas 
ima. Išėjo ji iš urvo, kad geriau girdėtų. Toli, vidury 
beržyno, paukščiai klegėjo.

- Reikia ten pasisukti, - tarė ji,- gal ką pelnysiu.
Bėga ir susitinka zuikį. Jis lekia kaip be Ūvasios 

- uždusęs, sušilęą, sumuręs.
- Ei, ar medžioklė? - riktelėjo kumutė.

- Dangus griūva, mergele, - sušniokštė kiškis, jau 
kažin kur nukūręs.

Toliau mato ji šerną. Kaip sunku liuoksėti jam, per 
vasarą nusipenėjusiam. Jo lašiniai liumpsėjo, kaip ištisas 
liūnas. Jis pūškavo, prakaitu paplukęs, net šonais čiurkš
lės tekėjo, ir visą kelią plūdosi. Iš jo nasry vertėsi 
keiksmas po keiksmo, kaip dūmai iš kalvės kamino.

- Kad juos šimtas perkūny trenkty...
- Ko širsti - ar kulką į rietus gavai? - paklausė 

ji-
- Kad juos...- šėlo šernas, tolyn drumbėdamas.
Paskui lapei pro šalį šmėstelėjo stirna. Ji šoko per 

krūmus, nėrė kaip strėlė pro egles ir nespėjo nė pusės 
žodelio tarstelėti.

Taip tolyn bėgdama, vienoj aikštėj lapė rado siel
vartaujantį meškiną. Jis jau buvo aprimęs, nors vis dar 
baisiai atrodė: iš nasry jam dribo putos, akys žioravo, 
iltys kaip peiliai žvilgėjo. Ji prisiartino ir ketino jį pa
guosti. Bet tasai kaip šoks, lyg pasiutęs. Laimė, kad kū
mutės būta ne tik gudrios, bet ir vikrios: jai tik kelis 
pūkelius iš uodegos galo išpešė. Nelaukdama, kad vėl 
ją užklupty, ji šmurkštelėjo šalin ir nukuduliavo, kur ko
jos neša, kur akys veda.

Ore suriko šarka. Ji lėkė su naujienomis ir todėl 
baisiai gyrėsi. Pamačiusi lapę, tuojau kryptelėjo uodegą, 
atsitūpė ant šakos ir pasisveikino:

-Labas. <
-Labas. Ką veiki?
Telegramas nešioju. Štai paskutinės žinios: meški

nas Rudis patrako. Jis iš tolo pamatė meškaitę ir ją 
taip įsimylėjo, jog dabar greičiau liausis bites kepinėjęs, 
negu ją mylėjęs.

Čia dar nėra nieko nepaprasto: dabar pradeda my
lėtis, dar pieniniy dantuką nepametę.

- Luktelk, širdele,- traškėjo šarka. - Žinai, meški
nas, kaip meškinas - nieko nesusivokia tokiuose dalykuo
se ir neišmano, kaip prie meškutės prisisukti, daily žo
delį jai į pat ausį pakuždėti ir pagaliau pasipiršti. Varg
šas taip susikrimto, jog ėmė niršti ir visą girią ant ko
jy sukėlė.

Čia jau stambi nelaimė. - šūktelėjo lapė.
- Bet ir kvailas jisai,- plepėjo šarka. - Juk galėtą 

ūsą pasukti ir tiesiai, kaip koks generolas, pas meškaite 
nueiti. Viskas būty tvarkoj.

Tai pasakiusi, šarka purptelėjo ir nulėkė kitiems 
naujienos pranešti.

Viena likusi, lapė valandėlę galvojo, paskui pasisu
ko ir nuspūdino pas meškiną. Gaila buvo į jį žiūrėti. Nu
siminęs kaip Žemė, stovėjo ir žvalgėsi jis, ant ko pyktį 
išliejus.
4 psl.

Jinai dabar, tolokai atsistojus, prašneko. Kur tau 
prašneko. Dainuote dainavo - jos balsas buvo saldus, 
kaip medaus upė. /

- Kas tau, girią karaliau, plačią kraštą viešpatie? 
Koks skausmas tau širdį sugėlė? Ar atsiras sutvėrimas 
žemėje ir ore, kuris drįstą tave rūstinti? Ar žvėris tau 
širdį uždavė? Tegul jis pirmu kąsniu paspringsta ir pa
tenka grobiu doroms laputėms. Ar paukštis? Tegul jis 
sparnus palūžta, o tada aš mokėsiu su juo susitvarkyti.

• Meškinas tylėjo. Jo pyktis šiek tiek atslūgo. Buvo 
tai geras ženklas.

Lapė pasitraukė nuo krūmą, paėjėjo į aikštę ir vėl 
ėmė' raminti:

- Ir man pačiai širdį peršti, kai tu nelaimingas. 
Bet sakysiu teisybę: ne vienas toks bedalis esi. Bėgu 
šįryt per girią ir girdžiu - kažin kas aimanuoja. Žiūriu 
-lokė drevininke sėdi, šluostosi ašaras. Klausiu: "Ko ver
ki?" - "Kaip neverksi,"- skundžiasi ji: "Turiu tris dukras 
tokias dailias, nors prie žaizdos dėk, o piršliai nė nosies 
nerodo". Jei pats būtum matęs, kokios ten meškaitės. 
Nepameluosiu: kitą tokią visoj girioj nerasi. Kaip iš 
aukso lietos.

- Ką tu ten vograuji? - suurkštė meškinas ir 
smalsiai pažvelgė į lapę.

Ji atsakė:
- Taigi šneku,, kad vedus ir liūdesys ir širdies sopu

liai išnyktą.
- Gal ir tiktą pas meškaites užsukti. Tik kaip? Aš 

esu vyras tiesmukas, o su moterimis reikia painios poli
tikos.

- Radai kuo rūpintis. Lyg tu nesi mano valdovas 
ir negali liepti? Aš ir neraginama gelbėsiu. Vis gal kada 
nors už tai pasuksi apgraužtą kaulelį. Maža bėda, jei 
nesumeti, ką veikti. Vyresniems nereikia didelio išmany
mo. Pasauly, suprask, reikia ne išmintingą, o stiprią, 
nors ir kvaily. Ir ne per gudriausiu savo proteliu sutik
čiau tau padėti, jei tik leisi.

- Aš ne leidžiu, o jsakaku,- skubėjo savo galybe 
pasinaudoti meškinas.

- Klausau,- atsakė ji.
Ir juodu iškeliavo. Laputė bėgo geras varsnas pir

ma, vis kupsty prasilenkdama, pro šakas pralįsdama, 
meškinas gi žengė paskui, žagarus trioškindamas ir krū
mus mindžiodamas.

Ties ąžuolynu lapė atsisuko.
- Kas čia dabar? - nustebo ji. - Kur dingo jauni

kis? Ar paklydo, ar nespėjo su manim bėgti?
Ji grįžo savo pėdomis jieškoti pražuvėlio. Jį rado 

tupint ties dideliu, spygliais apneštu skruzdėlynu.
- Ką tu čia prasimanei? - tarė ji.
- Užkandžiauju.
- Kaip tau negėda: ar užmiršai, kur eini?

- Nepyktauk, žuvele. Sakyk, ar galima ramia sąži
ne palikti tokį skruzdėlyną? Skruzdėlės stambios, kaip 
pupos. Kai jas pamatai, grobas grobą ima ryti, nors bū
tum sotus, kaip kažin kak Negaliu iškęsti - rodos, už 
virvės traukia prie jy. Na,Mr tu krimstelk. uA-’g-i
, - Ačiū. Verčiau negaiškim - dar. •inakjįi%cusžlsiups,
kol nusibaįądosim. .ujintio/a^a uiu*

- Palauk minučiukę. Dabar tokios riebios skruzdė
lės ant liežuvio limpa. Gaila palikti.

- Žinai ką: tiek neėsk - perdaug storas gali meš- 
kaitėms neįtikti.

- Šuva nematė jas.
- Ką šneki. Paskui vėl žliumbsi ir padūkęs kitus 

varysi į priepuolį.
Juodu perėjo ąžuolyną, perbrido negily upelį ir ke

liavo tolyn. Diena nusiblaivė. Buvo šilta, saulė lindo į 
vakarus. Medžiy lapai daiktais jau gelto. Voratinkliai 
raizgėsi juodviem už ausy, kojy ir nugaros.- '

Tik štai, vidury liepyno, lapei ėmė ir nuspengė 
kairę ausį.

- Tai nelabas ženklas, - krūptelėjo ji. - Kokis čia 
galas? Ar meškinui vėl nebus kas nutikę? O kaipgi. Jo 
jau nėra.

- Ko dūsauji, kūma? - iš čia pat augusios liepos 
atsiliepė prapuolenis.

Jis sėdėjo ant gumbuotos, storos šakos, triūsė ap
link inkilą bičiy ir šnekėjo:

- Žiūrėk, balandėle, koksai korys. Tikra Dievo do
vana. Pasilypėk .aukštyn - ir tau kąsnį kitą užteiksiu.

- Soti'nkis sau - nepavydžiu.
Po valandėlės jisai subruzdėjo.
- Ar pašėlo. Kaip gelia. Jau neišlaikysiu...

Sulig tais žodžiais jis plumptelėjo žemyn ir, ginda
masis nuo bičiy, smuko į krūmus. Lapė prisivijo bėglį. 
Jis, trindamas snukį, pasiteiravo:

- Ar dar toli?
- Pats galėtum pasakyti.
- Ką tuščiai burną aušinti. Kai tąsyk pamačiau aną 

meškaitę, man galva apsisuko, jog nežinau, kaip namus” 
atradau.

- Nesirūpink. Kelio galas arti.
Juodu įsiskverbė į ožekšniy krūmus ir už kelią 

žingsniy praskleidė šakas. Nedidelėj aikštėj žaidė trys 
meškaitės. Jos buvo dailios, kaip iš gulbės pieno plauku
sios. Akys raibo, į jas pažiūrėjus.

- Ar matai saviškę? - paklausė lapė.
Meškinas buvo taip sužavėtas, jog nieko negirdėjo.
Ji stuktelėjo jam į pašonę.
- Ką sakai?
- Klausiu: kuri tave iš proto išvarė?
- Aha. Tuojau.
- Sakyk gi - ko tyli.
- Na, ogi...bene aš atsimenu.
- Ir vėl pasaka. Gal riestanosė ?
- Nežinau.
- Laibukė?
- Nežinau.
- Kresnoji? -t,. >
- Kresnoji? i
- Nežinau.
- Tai kuriai pagaliau pįršiesi, jei nežinai ir nežinai
- Visoms. Kitaip širdis neleidžia.
- Negi vesi tris žmonas.
- Tada reiktą iš arčiau pasižiūrėti.
- Einam.

Juodu išlindo iš krūmų. Meškaičiy motina numany
dama reikalą, svečius pasitiko išskėstom rankom, pasodi
no pakriaušėj ir atnešė medaus. Meškinas pamiršo smagu
riauti, laikė aukštyn iškeltą korį, glostėsi ūsus, laižėsi

LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS

TURĖJO BOBELĖ ŽILĄ. OŽELĮ.

Turėjo bobelė žilą oželį.
Ei, ei, džium-džium žilą oželį. 
Išbėgo oželis į tyrus laukus, 
Išėjo bobelė oželio ieškot. 
Neranda oželio, tik jo ragelius. 
Sumerkė bobelė saldy salyklą: 
Vienan ragelin du miežio grūdu,

Antran ragelin du rugio grūdu. 
Padarė bobutė saldy alutį. 
Suprašė ji tenai visus paukštelius, 
Tiktai neprašė vienos pelėdos. 
Atėjo pelėda, kad ir nekviesta, 
Ir atsisėdo pačioj kerčioje.
Išvedė žvirblelis pelėdą šokti, 
Numynė žvirbliukas pelėdai koją. 
Pelėda į provą, žvirblis į tvorą, 
Pelėda iš provos, žvirblis ištyoros.

("prova" - teismas)

PELĖDA .PELĖDA

Pelėda pelėda.
Viršuj medžią sėdi - 
Bara tave visos paukštes, 
Ką negražiai giedi, 
Bara tave visos paukštės, 
Ką negražiai giedi.

- Ką aš jau dainuosiu, 
Ką aš jau giedosiu,

Kad ant mano galvytėlės 
Didele kepurė, 
Kad ant mano galvytėlės 
Didelė kepurė.

- Gerai jum giedoti,
Gerai jum 
Su mažom 
Su laibom 
Su mažom 
Su laibom

dainuoti 
kepurėlėm, 
noselėm, 
kepurėlėm, 
noselėm.

LAKŠTINGALA
Vakaras, vakaras, vakaras, 
Eisime, eisime, eisime, eisme gultą,gultą, 
Gulėkim, gulėkim, gulėkim, gulėkim, 
Pusę nakties, pusę nakties, pusę nakties, 
Jau pusnaktė, jau pusnaktė, jau pusnaktė, 
Kelkimės, kelkimės, kelkimės , 
Važiuokim, važiuokim, važiuokim, 
Kinkyk, kinkyk, kinkyk, 
Vadelėk, vadelėk, 
Pakinkė, pakinkė, pakinkė, 
Sėsk, sėsk, sėsk, sėsk, 
Važiuok,važiuok, važiuok, 
Šerk, šerk,šerk, šerk, 
Sušerk, sušerk, sušerk,

tPtru, ptru, ptru, ptru, ■ • • »
Oi oAušca,. ąušrą, .naurtrĮt -ovu<? ’*•> rjieM-
( t. Pabaiga, pabaiga,pabaiga. •

(Iš paukščiy garsą pamėgdžiojimo)

ir negalėjo atsigrožėti jaunosiomis. |
Jos buvo susimetusios į krūvą, nedrąsiai kumšėjo 

viena kitą alkūnėmis ir, neva iš gėdos užsidengusios le
tenomis akis, pro pirštus žiūrėjo į kavalieriy. Tuo tarpu 
lapė nuošaliai šnabždėjosi su motina, abi linksėjo galvo
mis. Juodvi grįžo nušvitusiais veidais.

Meškinas vis dar neatsikvošėjo.
- Ką, kaip patinka? - netikėtai sutrukdė jį lapė.
- Labai, labai....
- Kurią renkies ?

To jis taip ūmai nelaukė. Bet proto nepametė ir 
tarė:

- Nėra ko puikiam dėtis. Imu iš krašto. Kad tik 
sutiktą.

Apie nesutikimą jokios kalbos negalėjo būti. Laimė 
tęko riėstanosei. Ji po savo rudu kailiu paraudo iš 
džiaugsmo.

Valandėlę šnekėję, atsisveikino ir išėjo. Skubūs rei
kalai buvo - reikėjo prie vestuviy ruoštis.

Darbo buvo daug. Meškinas į savo tarnybą pajungė 
visus žvėris ir paukščius. Pirmiausia, parinko patogią 
vietą, aukštais medžiais apaugusią, ją išlygino, duobes 
smėliu išpylė. Taip jis padare aikštę, kurią iš vienos pu
sės siekė ežeras, o iš antros - platūs ąžuolynai ir egly
nai. Juosė pavasarį lakštingaly ir gegučiy balsai dieną 
ir naktį nenutildavo. Dabar ten buvo tyku ir tuščia, tik 
retkarčiais karaliukas sučirkšdavo ar kitas vėlybas paukš
telis nedrąsiai, lyg bijodamas, sučipsėdavo.

Paskui pradėjo valgią iš visur į pokylio vietą ga
benti. Ir ko ten nebuvo. Voverės pririnko devynias galy
bes riešuty. Stirnos paskolino savo kailinukus medui pil
ti. Šernas įsisuko į gyventoją bulbes ir pusę lysviy iš
rausė. Lūšis medžiojo mėsos. Barsukas iškasė gilias duo
bes, kurios atstojo krosnis. Jose žebenkštis kepė pyragą 
ir medauninkus, šermuonėlis šutino žirnius ir pupas, ūdra 
virė avižinį kisielių. Kad jūs būtumėt ten užsukę, koksai t 
reginys būty prieš jus atsivėręs. Laukinės žąsys, lėkusios 
per tą aikštę į piety kraštus žiemoti, taip apsvaigo nuo 
ty kvapsnių mišinio, jog jy širdys apsalo,- negalėjo toliau 
lėkti, pusgyvės sukrito į ugnį ir visos alei viena iškepė.

Ir muzikos nepamiršo. Sukvietė neišlėkusius paukš
čius. Čia galėjai rasti ir kuosą, ir žvirblį, ir dagiliuką. 
Varna nieko neveikė, tik lavinosi dainuoti ir šaukė, rėkė, 
lyg iš galvos išsikrausčiusi.

Atėjo ir vestuviy diena. Stalai lūžo nuo maisto, 
medžiai skambėjo nuo čiulbėjimo, kranksėjimo ir čirški
mo. Paukščiai ir žvėrys ten valgė, šoko ir dainavo, kiek 
tik leido jy sveikata. Meškinas sėdėjo po liepa ir, abiem 
rankom kabindamas medy, tiek prisirijo, kad jam net 
per žandus varvėjo. Visiems buvo taip linksma, kad pa
galiau niekas nieko neatsiminė ir negalėjo papasakoti, 
kaip iš tikryjy ten buvo ir kaip nebuvo. Tik dagiliukai, 
geniai, varnos, žuvėdros, šernai, šeškai, ūdros, Žebenkš
tys ir lapės ilgus metus nesiliovė kalbėję, kad tokių 
vestuvių, kol jie gyvi, neregėję. O meškinas, esą, dar 
ir šiandien laimingai gyvenąs toli toli Ramintos giriose, 
ten kur gaudžia kuplios liepos ir ošia seni ąžuolai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
f/I SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR fįEIVIJOJE)

PASIŽYMĖJO KAUNO 
MOKSLININKAI

SSSR Liaudies Ūkio Pasie
kimų Parodai, I-o jo laipsnio 
Parodos Diplomą pelnė Lie
tuvos Statybos ir Architek
tūros Mokslinio Tyrimo Ins
tituto Kauno mokslininkai. 
Jie surado būdą iŠ minera
linių trąšų liekanų gauti ge
rą jungiamąją medžiagą.

KAUNIEČIAI STATO 
NAMUS SIBIRE

Kauno Namų Statybos 
Kombinatas montuoja namus 
Lietuvoje. Pasirodo, kad jų 
geras metodas labai pravar
tus Vakarų Sibiro Tiumenės 
srityje.

Kauniečiai kartu su es - 
tais ir latviais pradėjo sta
tyti trečiąjį Kogalymo mies
to mikrorajoną.

Tik atrodo neleidžiama 
jiems pirmiausia savo kraš
te palengvinti būklę jau de
šimtmečiais laukiantiems ar 
tai buto, ar- butelio, ar net 
tinkamo apšildymo, nekal
bant apie daugelyje vietų(kur 
turistai nemato) būtino re
monto reikalaujančius pa- 
tatus.

Bet- gal už gerą statybą 
Sibire bus atsilyginta 
moderninant mūsų kali

nių celes ? Jos bus vėdina
mos - nebedvoks ir nebe- 
drėks ? O gal ten bus paso
dinti tikrieji kriminalistai ?

* Rašoma, kad VILNIUJE 
Dailės Parodų Rūmuose ati
daryta tarptautinio plaka
to konkurso ’’Osvencimas 
Perspėja" paroda. Čia mato
ma apie 150 geriausių kon
kurso darbų. Šis konkur - 
sas buvo surengtas Lenki - 
joje praeitais metais, pažy
mint 40 metų sukaktį, kai 
Tarybinė Armija išvadavo 
Osvencimo kalinius. Kon
kurse dalyvavo 22-jų valsty
bių dailininkai.

Būtų gerai, kad nereikėtų 
armijų vaduoti politiniams 
kaliniams. Ironiška, kad ta 
pati konkurse giriamoji ar
mija, tikrai didvyriškai gy
nusį savo gimtines nuo hit
leriškosios invazijos, yra 
vadovaujama nemažesnių ti
ronų. Tie patys masiniai žu
dė tų pačių lenkų karininkus 
Katyne ir .kitur... Kodėl Vil
niui minima paroda būtų iš 
viso reikalinga ?

• Sovietų Sąjungos Vyrų 
Krepšinio Rinktinėje žaidžia 
3 kauniečiai - Valdemaras 
Chomičius, Rimas Kurtinai-

KAIP SPRENDĖ BEDARBĖS PROBLEMĄ 

NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 
VIEŠUJU DARBU PLANAS

Vyriausybe, laikydamosi nusistatymo, kad užuot da
vus bedarbiams pašalpas ir juos darius savo rūšies elge - 
t auto j ai s, geriau duoti jiems darbo su įmanomu atlygini - 
Tiu, ir Šiems 1939 metams yra priėmusi viešųjų darbų 
planą, kurio įvykdymas pareikalaus 3. 985. 000 litų stirnos. 
IŠ tos sumos 3. 300. 000 litų bus išleista kaip atlyginimas 
už darbą, o likusioji suma - 685. 000 - kaip išlaidos už me 
džlagos transportą, priežiūrą ir kt. reikalus.

Kaip numatoma, nedarbo sezoną bus iš tų lėšų aprū
pinta darbu 6. 000 asmenų, kurie Šiaip, imdami pašalpas, 
kaip tai anksčiau buvo daroma, neprisidėtų prie krašto kū
rybos darbo. (Iš; "Vairas'’, 1939 m.)

ASMENINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po pakeitimo taisyklių siuntiniams i. Lietuva siųsti, dabar 
muitą turi sumokėti siuntinių gavėjai. Siūlome prakti skus 
malus siuntinius, kurie siunčiami oro pastų ir pasiekia Lietuvą 

per labai trumpąI aikafc.

1986 -3 r-AJJ ’’
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, Aaiaas 
firmos ; vyriškas arba moteriškas bliuzonas, labai pagei
daujami Lietuvoje; puiki bliuskufė arba išeiginiai marš
kiniai; gėlėta vi Inonė skarelė — S 200.

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

1986 -5
Anorakas — striukė, vyriškas arba moteriškas; T pora 
velvetinių džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas 
megztukas, nailono skarelė — $ 200.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
p ersiunči ame p ai iki mus fLietuva prakti sk i ausi u ir 
naudingiausiu paveldėjimo būdu.

BALTIC STORES & CO.
(Z. JUIA8)

11 London Lane, Bromley, Kent,
BRI 4HB, ENGLAND

Tel. 0 1 460 2592

A A CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 -9977
Torontą 489 - 3693 vSKr 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI

London 438-1122 ! 
Windsor 252—3842 , 
Calgary 287-2712

I Winnipeg 233— 3501
Sudbury 674-6217

tavo Reikalas
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

ARBA SKAMBINK MUMS:
LooMi G. : 366-2548 ( nėm* ); 489-5391 (derbe);
Noorikui N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ;

1986. VIII. 14

tauta yra tada žuvusi,kai ji pati sAvęs išsiža
da. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N^GAU

Dr. Gv. Valančiu*

KURŠIU NERIJA 

tis ir Arvydas Sabonis.
Pasaulinėse žaidynėse Is

panijoje baigiamosiose rung
tynėse komanda pralaimėjo 
prieš JAV 85:87 ir užė
mė II-ją vietą.

MIRĖ KOMPOZITORIUS
B. GORBULSKIS

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė žinomas ypač estradi

nių dainų kūrėjas B. Gor - 
bu]skis. Gimęs 1925 m. Kau
ne. Po karo studijavo kom - 
poziciją ir 1958 m. baigė 
Lietuvos konservatoriją. Jis 
mėgo ir operetinį žanrą, in- 
strumentavo estradinius kū
rinius. Keletas jo operečių 
buvo pastatyta Kauno Vals
tybiniame Muzikiniame Te
atre.

ASBESTAS
Asbestas yra mineralinė medžiaga, kuri plačiai var

tojama pramonėje ir namų statyboje, nes yra nedegama . 
Asbestas atrodo pilkos, gelsvos ir net žalsvos spalvos . 
Jis buvo žinomas senovės laikais egiptiečiams, rbmė - 
nam ir kitoms tautoms. Egiptiečiai, begindami mirusių 
lavonus, juos susukdavo iŠ asbesto-pluoštų austoje me - 
džiagoje, nes asbestas nedega Ir sudegusio pelenus, susė- 
mę į urnas, palaidodavo. Panašiai elgdavosi ir romėnai, 
tačiau jie asbesto plačiau nenaudodavo.

Vokiečių minerologas Abraham G. Verner, tyrinėda - 
mas įvairius mineralus ir jų savybes, aptiko, kad asbes
tas yra kenksmingas žmogaus sveikatai. JAV kongresas 
1971 m. išleido įstatymą apie ąpsaugos priemones nuo as
besto kenksmingumo. Netrukus JAV pavyzdį pasekė ir 
Kanada- Asbestas tebėra įrikiuotas į kenksmingų medžia
gų eilę, kurios sukelia vėžio ligą. Tačiau pramonė be as
besto neapsieina ir jis tebėra plačiai vartojamas. Dabar , 
JAV valdžiai įsikišus į namų Statybos pramonę ir įvedus 
didesnę asbesto naudojimo kontrolę, kaip nedegamos ir 
izoliacinės medžiagos, sujudo kontraktoriai, nes nėra ki
tos medžiagos, kuri galėtų pąkeisti asbestą, ypač dango
raižių statyboje, atsižvelgiant į reikalavimą, kad jie bū - 
tų saugu s.gaisro atveju. Konteaktorius stipriai remia ir 
auto pramonininkai, nes asbestas yra naudojamas automo 
bilių pramonėje, ypač stabdžiams, kad jie nesukeltų ki - 
birkščių ir automobilio gaisro. Bendrai imant, asbestas 
yra plačiai naudojamas kaip izoliacinė medžiaga. '

Asbestas randamas žemėje, ypatingai tarpe uolų, ku
rios kasamos akmens laužyklose, trupinamos ir specia - 
liais įrankiais ir kitomis priemonėmis išskiriamas iš uo
lų. Asbestinių uolų daugiausiai randama Sovietų Sąjungo
je. Čia jo produkcija siekia 450. 000 metr. tonų per me - 
tus^ Antrą vietą učima Kanada, pagamindama per metus 
beveik tokį pat kiekį asbesto, kaip Sov. Rusijoje. Dideli
kiekiai randami Quebec o provincijoje, netoli Jeffey vi - 
tovės, prie miestelio Danville. Apskaičiuojama, kad Šio
je vietovėje yra susikaupę apie 15% viso pasaulio asbesto 
atsargų. Trečią vietą užimtų Britų Kolumbijos provinci - 
ja. Asbesto netrūksta ir JAV, ypač Kalifornijoje, Ver - 
monte ir kitose vietose. Asbesto produkcija garsėja Ita - 
Ii ja ir pietinė Afrika,

Charakteringa, kad asbesto uolose randama ir kitų - 
naudingų- priemaišų, ypač aliuminijaus. Darbininkai , 
dirbą asbesto uolų laužyklose po 20 metų paleidžiami į 
pensiją, nes dirba pavojingą darbą. Asbesto dulkės neju
čiomis sugriauna organizmo atsparumą, prie kurio daž
niausiai prisideda ir vėžio liga. Dirbančiųjų, kur randa
si asbesto dulkių sveikata tikrinama periodiškai.Asbesto 
priskaitoma keliolika rūšių, jos savaime nėra kenks - 
mingos. Sveikatai pradeda kenkti tik tada, kada jo dulkes 
įkvepiame ir jų atsikratyti jau nebeįmanoma.

Asbesto dulkėmis yra susirūpinę ir privatūs namų 
savininkai, nes draudimo bendrovės reikalauja pažymė - 
jimo, kad namai statyti nenaudojant asbesto apsaugai nuo 
gaisro. Jau įeina į paprotį reikalauti iš kontraktorių pa
žymėjimo apie asbesto panaudojimą statant namus.

Specialistai nurodo, kad visi dangoraižiai bent 20% 
turi asbesto priemaišų, nes jų sijos ir kitos statybinės 
medžiagos yra apipurkštos mišiniu su asbestu, kad iš - 
vengus staigaus įsiliepsnojlmo ir kt. Dabar valdžia, prieš 
išnuomodama juose biurus, visada patikrina asbesto dul - 
kių pavojų.

Liga yra nekviesta viešnia. Todėl ir asbestui primeta
ma visokių kitokių kaltinimų, pamirštant jo gerus privalu
mus. Nors darbo įstatymai ir įvairūs potvarkiai reikalauja 
iš asbesto įmonių vadovybės imtis saugumo priemonių, bet 
dažnai dar tie įstatymai yra nepakankamai paisomi.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėjos : (JUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tol.: 669-8834

"Pažadėk, kad nepradėsi rėkauti , tada pasakysiu kas 
atsitiko su ratu".

KAS DARYTI SU BLOGO ELGESIO VAIKAIS?
Ypatingai šiame kontinente pastebimas arogan

tiškas, prieštaringas, agresyvus ir neiskaitantis su jokiu 
autorietu jaunimo elgesys. Viso to šaknys glūdi teikime 
jaunimui per didelės ir perankstyvos "laisvės”.

Sociologai,psichiatrai, mokytojai, psichologai -jau 
nekalbant apie tėvus ir visuomenę, yra rimtai susirūpinę. 
Jeigu pirma vaikai dažnai išlaikydavo šeimas kartu, da
bar perdažnai jie savo nesuvaldomumu ir arogancija šei
mas ardo.

Ekspertai sako tėvams ar auklėtojams:
Nustatykite aiškias priimtino elgesio normas. Reika

laukite iš savo paauglių, kad jie prisiimtų atsakomybes 
už savo elgesį. Reikalui esant- neleiskite naudotis tele
fonu, televizija, stereo arba automobiliu. Laikykitės 
tvirtai savo nusistatymo, jeigu blogas elgesys vis kar
tojasi.

Neleiskite, kad vaikai naudotųsi tėvų. nuomonių skir
tumais. Jeigu savo tarpe ir nesate vieningos nuomonės, 
kaip tvarkyti paauglių netinkamų elgesį, - laikykitės vie
ningai, nustatant elgesio taisykles.

levai,- nekaltinkite per sunkiai vienas kitų dėl savo 
vaikų charakterio. Yra be jūsų , šiais laikais, nepapras
tai -didelė išorinė įtaka, kuri stipriai veikia.

Kreipkitės j profesionalus, jei reikia pagalbos. Tik 
nedaugelis nepasiruošusių tam darbui, kad ir artimų as
menų gali patarti kaip tvarkytis su tpkiomis problemo
mis kaip alkoholizmas, nelegalių vaistų naudojimas, ly
tinis palaidumas. J ieškokite patyrusių profesionalų pagal
bos.

Pabandykite pakaitai, susitarti su broliu, seseria ar 
kitokia gimine, kad perimtų trumpam laikui sunkiai auk
lėjimui pasiduodančių vaikų priežiūrų.

(Parinko Ž.) ,

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO: \
$ 150, - A. Kalvaitis; po $1OO, - M. Meškauskas, Kana - 

dos Lietuvių Jaunimo bąjurtga, B. Jackus
$ 50, - Br. Rinkevičius; $25, - Alb. Mecelis; $20, - Mrs 

A. Posk.

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ ‘ "NL"

NAMŲ REMONTO

VAJUS
- REIKALINGA $.15,000

— 10.000

~ MALONŪS ’’NL" SKAITYTOJAI,-

— Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:
B— 7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q.

1.000 H8P 1C4, CANADA

Mr.Mrs.....................................................................................................

Adresas ...................   .

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m........... dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI .........   dol.

5 p»l.



Chicago’s miesto burmistras Harold Washington Brighton 
Parko Lietuviu Festivalyje liepos 12 d. Priekyje pro
gramos vedėja R. Jurkienė, u£ jos — V. Utara.

Illinois valstijos gubernatorius Jim THOMPSON lietuviu dainininku tarpe, 
per Brighton’© Parko Lietuviu Festivalį, liepos 12 d. Chicago’je.

Abi nuotraukos Ed. bulaičio

venyrų stalus. Sveikinosi ir 
kalbėjosi su žmonėmis, vai
šinosi, pramogavo. Bur
mistras Washingtonas da - 
lyvavo ir oficialiame Festi
valio atidaryme, kur} atliko 
Brighton Parko Lietuvių Na
mų organizacijos pirm. V. U- 
tara ir pasakė kalbą. Čia 
dainavo ir lietuvių choras, o 
programai vadovavo R. JuŠ- 
k i e nė.

Po kurio laiko iš kitos pu
LIETUVIU FESTIVALIAI

Chicagos Brighton Parko 
Lietuvių Festivalis Šiemet 
{vyko liepos 12-13 d. d. , že
mės plote tarp Western A- 
venue nuo 43-sios iki 47-sios 
gatvės.

Čia abi dienas skambėjo 
muzika( grojo lietuvių Neo - 
lituanų ir "Vyties"orkestrai), 
o taip pat ir nelietuvių or

kestrai. Per abi dienas čia 
atsilankė apie 20. OOO žmo
nių.

Šeštadienį atvyko ir Chi - 
cagos miesto burmistras H. 
Washington ir Illinois vals
tijos gubernatorius J. Thom
son. Jie čia praleido po po - 
rą valandų, aplankydami 
prekybininkus, maisto ir 
gėrimų parduotuves, su

tarpe ir iŠ Bostono atvykęs 
Gintaras Karosas, čia tu • 
rėjo nemaža darbo, nes 
publikos buvo daug ir visi 
domėjosi lietuviškais išdir
biniais, jau nekalbant apie 
maistą ir gėrimus.

Kiek mažesnės apimties 
buvo Marquette Parko Lie
tuvių Festivalis birželio 28 
d. Jis vyko Lithuania Plaza 
Court gatvėje. Čia pat grojo

- orkestrai ir buvo atidarymo
iškilmės, per kurias dai - 
navo sol. A. B r a z i s, kai 
bėjo vysk. V.,B r i z g y s ir ki 
ti kalbėtojai. eš.

sės atėjęs gub. J. Thomposn 
taip pat iš estrados pasakė 
kalbą.

Suvenyrų pardavėjai, jų

toronto
AGR. IGNO ANDRAŠIŪNO ŽODIS MININT
A.A. DR. BRONIAUS POVILAIČIO MIRTIES METINES

( ištraukę pabaiga)

6 psi.

"Politiniais pradais apsvaigę, savo tautinės kultū
ros pradams apakę ir apkurtę, mes negrįžtamai prarado
me didžiulę valstybę ir pagaliau bemaž ir pačią savo 
tautą. Pamoka per nuostolinga, per skaudi, kad jos ne- 
prisimintumėm visu ryškumu nors šiandien, kai tas pats 
ir naujas pavojus gūdžiai niaukiasi Lietuvos padangėje...

....... Mano dėstomos mintys labai patiko velioniui dr,Bro- 
niui. Jis, giliai susimąstęs padarė man pastabą: Tai yra 
skaudi mūsų tautos ano mėto vadovauj'atfč?^ ,';'ėš!nli1^hųi'fė- 
tališka klaida. Į šią jo pastabą aš atsetkihU maždaug 
šitokiu teigimu: Gal būt tavo veikalas "Lietuvos Žemės 
Ūkis 1918-1940 m." paskatins mūsą šią dieną iškiliuosius 
vadovus nusileisti iš plačiąją fantazijos horizontą į gy
venimo tikrovę ir prisiminti Lietuvos žemdirbio išmintį, 
darbą ir triūsą, kuriant iš mūsą motinos žemės tas ūkiš
kas gėrybes, kurios didžiai buvo vertinamos Europos 
tautą ekonominiame gyvenime. To meto Lietuvos žem
dirbių atlikti darbai paskatino lietuviu, tautos geniją 
kopti į aukštąsias mokslo ir meno viršūnes...
.......Mano išmanymu, gyvenimas žmogaus didžio ar men
ko, genijaus ar eilinio vertas tik tiek, kiek jis pasitar
navo tautai, savo artimui ir žmonijai. Šios žmogaus sa
vybės sudaro vienintelę sąlygą išlikti, kaip dabar įprasta 
sakyti, "nemirtingam". O norint tokiu būti, nereikia tap
ti didelių išradimą autorium, nei pasaulinio garso politi
ku garsėti, ar scenoje sužibėjusiu artistu pasaulio mir
tinguosius žavėti. Žmonijos gyvąją žmonią eiseną sudaro 
ne vien tik iškilios gyvenimo žvaigždės, bet labai didelę 
dalį sudaro tik reikalingi, nežymūs epizodiniai žmonės, 
kurią ne vienas taip pat tampa nemirtingu savo artimą
ją ar globotinią širdyse. Šiuo atveju velionis dr.agr.Bro- 
nius Povilaitis savo atliktais darbais į Lietuvos žemės 
ūkio kultūros istoriją įeis kaip ryški ir spalvinga asme
nybė. (Kartą, Bonos Universiteto agronomijos daktarą 
tarpe besikalbant apie dr.Br.Povilaitį, agronomijos dak
taras Jonas Šumskis meta šitokią mintį: O vis dėlto dr. 
Bronius Povilaitis už mus visus aukščiau visa galva sto
vi. O aš prie šio posakio pridūriau, kad jis, kaip leng
vai valdantis rašto plunksną, savo rašto ir moksliniais 
darbais mūsą agronomą tarpe yra pasiekęs pačią aukš
čiausią viršūnę.

.......Visą mūsą ilgesnis ar trumpesnis gyvenimas tėra vi
satos akimirksnio viešnage • Kažkas yra pasakęs, kad 9/10 
savo gyvenimo išbarstome smulkmenoms, o kai ateina 
dešimtoji dalis, nesugebame pasinaudoti. Velionis agr.dr. 
Povilaitis amžių eisenos ritme juto po kojomis gimtojo 
krašto žemę. Žemę, kuri yra užklota kraujo dulkėmis 
ir saulėlydžio išgąstingais šešėliais. Jis gerai žinojo, kad 
į gimtąją žemę grįžimo pėdas užpustė gelsvas smėlis 
ir balto sniego pūgos, kad jo šioje žemeje gyvenimo lai
kas kartu sustos ties širdimi. Jam artėjant prie gyveni
mo slenksčio nesivaideno beviltiškumo kompleksas, nes 
jis jautė ir tikėjo, kad amžių eisenjoje jis keliauja į 
amžinybę, kad joje per kapo duobę jungsimės mes šios 
žemės mirtingieji.

....... Dr.B.Povilaitis pilnutiniam žmogiškumui turėjo aiškia 
pasaulėžiūrą ir pagal ją gyveno ir veikė. Jis savo gyve-

Birutė Grigaitytė-Spudienė 

namų pirkimo Ir pardavimo agentė 
1280 Dundas St. West.
(prie Dovėrcourt Rd.) įstaigos Tel.: 535-2500
Toronto. Ont. M6J 1X7 Nainy Tel.: 445-9469

nime labai darniai mokėjo sujungti tris didžiųjų idėjų 
sritis: mokslą, religiją ir lietuvybę. Šias tris idėjas jis 
grindė aukščiausiu tautiniame klausime autoritetu - tau
tine sąžine. Jis laimingu būdu sugebėjo religinį nusitei
kimą, mokslo pažangumą ir sąmoningą tautinį idea Ii z m ą> 
sujungti į darnią visumą ir šiuos tris dvasinius elemen
tus pakelti į didžiųjų žmogaus dorybių rangą. Šitokiomis 
dorybėmis išpuošęs savo asmenybę jis žygiavo per sun
kias gyvenimo kliūtis ir siekė humaniškai bendradarbiau
ti su savo mokslo ir idėjos draugais.

Šioje žemiškoje kelionėje tiek daug keleivių ir 
kelių. Kelią kryžminią ir tiesiąją. Bet jie visi, lyg upių 
vagos, tekėdamos į marių krantą, kas valanda artėja, 
skuba. Jie skuba nuostabiu greičiu. Tačiau ateina laikas, 
kada jie sustoja prie mažo slenksčio. Tada, nei iškilaus 
užrašo nebereikia, nei mąstymų gilių, nes pabaigoje visų, 
kelių žmogų palydi tik sauja smilčių, pabertų į jo kapo 
angą. Ir čia vyksta ta žemiškoji tragedija, ta mistinio 
pasaulio sunkiai išaiškinama nežinomybė, kurioje yra pa
slėpta žmogaus baimė. O kai kurie filosofai ją vadina 

amžinybės gimtadieniu. Šia proga man prisimena prancū
zų gamtininko M.Fabre antkapyje įrašyti žodžiai: "Tie, 
kurie laikomi mirusiais, tėra tik keliautojai, išvykę pir
ma mūsų. Mirtis nėra visko pabaiga, o tik įžengimas į 
tobulą gyvenimą".

Ir šiame mistinio pasaulio kelyje 1985 m.liepos 
men.20 d. agr.dr.B.Povilaičio žemiškieji palaikai buvo 
palydėti ir palaidoti Šv.Jono Lietuvių. Kapinėse Missis- 
saugoje. Jo siela liko už Nežinomos Amžinybės uždangos.

Gražų sumanymą parodė velionio žmona Monika. 
Jos pageidavimu buvo įsteigtas Fondas a.a.Broniaus Po
vilaičio užbaigtos knygos spausdinimui. Paskutinį kartą 
su Bronium Povilaičiu kalbėjausi 1985 m.liepos mėn.8 
d. Paskutinį laišką jis man parašė tų pačių metų liepos 
mėn. 13 d. Laiškas buvo rašytas ne mašinėle, bet ranka. 
Tame laiške jis prašė, kad jo veikalas "Lietuvos Žemės 
Ūkis 1918-1940 m." pasiektų Lietuvos žemės ūkiu besi
dominčius skaitytojus 1986 metais.

Minėtas veikalas Mykolo Morkūno spaustuvėje jau 
yra surinktas ir vyksta paskutinieji jos darbai. Mano 
manymu, mes, gyvieji jo kolegos, buvę mokiniai, draugai 
ir pažįstami geriausiai jo šviesų atminimą pagerbsime, 
jei tas jo pageidavimas pavirs gyvenimo tikrove ir tuo 
būdu bus pastatytas Nepriklausomai Lietuvai, jos žem
dirbiams ilgiems amžiams išliekantis paminklas.

PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ, AUKOJO KANADOS
LIETUVIŲ FONDUI

Toronto lietuviai neteko didžiai brangaus lietuvio, ku
ris daug padėjo savo darbuose įsigyjant LIETUVIŲ NA - 
MUS bei vadovaujant ilgus rųetus "PARAMAI" - tai a. a. 
JURGIS STRAZDAS.

Jam iškeliavus nebegrįžtamai, torontiškiai, atsisvei
kindami aukojo Kanados ^Lietuvių Fondui : '

po $ 50, 'A O. Delkus, G. H. Lapai, Ą. Pacevičius, dr. A 
Pacevičius, M. Yurkštienė; $30, - A. H. Stepaičiai; po $25- 
V. Balsys, V. Bačėnas, J. Dambaras, P. Gulbinskas, D. 
Jokubynaitė, S. M. Jokūbaičiai, J. Jucys, S. Kėkštas, V. A. 
Kulniai, V. Stanaitis, A. Vaičiūnas, D. ZulonaSv $ 15, - A. 
Šiukšta; po $IO, - V. V. Balsiai, A. Lukošienė, V. Paulio - 
nis, V. Sendžikas, A. Skilandžiūnas, J. Tamultonis, E. Za 
karevičienė.

KLF užjausdamas artimuosius, dėkoja visiems 
aukoj u s i e m s.  K. L. F.

SPECIALŪS PAGALBOS Tais numeriais gali skam-
TELEFONAI KURTIESIEMS binti tiktai turintieji specla-

Toronto miesto policija 1U aparatą (T. D. D. equip - 
praneša, kad kurtiesiems ment).
pirmosios pagalbos telefo- Bendrųjų reikalų policijos 
nas yra 911, o bendriems telefonas visiems kitiems 
reikalams - 922-1333. -967-2222.

Į VOKIETI JA~|
SUNKIĄ NAŠTĄ KELIA
DAUG RANKU

1953 m. V. Vokietijos Lie - 
tuvių Bendruomenės Valdyba 
nupirko HuettenfeldėRennho- 
fo pilį su apie 5 ha parku ne 
savo, bet VASARIO 16 GIM -

nų barakų pastatyti moder
nūs klasių rūmai, o 1972 m 
mergaitės išsikėlė į naują 
bendrabutį.

Šiuo metu statomas naujas
60 vietų berniukų bendrabu
tis su laisvalaikio kamba
riais berniukams ir mer
gaitėms. Jis statomas pagal 
naujus vokiečių valdžios rei-

NAZIJOS reikalams. Tai bu- kalavimus. Kiekvienas kam-
vo labai reikšmingas darbas, 
atsižvelgiant į ateitį.

Jau 36 metai, kai ši Glm - 
nazija veikia. Daug kas ne
tikėjo, kad ji taip ilgai išsi - 
laikys. 1984 m. kilęs gaisras 
sunaikino berniukų bendrabu
tį. Tačiau liki Šiol Gimnazija 
visus sunkumus nugalėjo.

Gimnazija buvo įkurta la
bai vargingomis sąlygomis 
Diepholzo kareivinėse. 1954 
m. perkelta į nuosavas, ta
čiau labai ankštas patai - 
pas Huettenfelde. Moki - 
niai apgyvendinti pilyje, o 
klasėms, virtuvei ir valgyk
lai buvo pastatyti naudoti 
barakai. 1965 m. vietoje se-

barys turės visus patogu - 
mus, kaip viešbutyje- dušą , 
išvietę ir prausyklą. Bus 
bendrabučio vedėjo butas , 
vieno kambario butas pava - 
duotojui, kiekviename aukš - 
te budinčiojo kambariai ir 
virtuvėlė, berniukams tele
vizijos kambarys, ligonių 
kambarys, maža skaitykla , 
žaidimų kambariai ir du di
deli laisvalaikio kambariai , 
kuriuos sujungus, pasidaro 
120 žmonių talpinanti salė.

Naujas berniukų bendra
butis kainuos 3.500. 000 DM 
kurių 3. 000. 000 DM duoda 
vokiečių valdžia, gi 500. 000 
( nukelta į 7 psl..................... )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS “SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatvės nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.



Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoj*

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ..... 5 % 
santaupos....................... 6. %
kasd. palūkan. uz sant5.5 % 
term, indėlius 1 m....... 8.5 %
term, irdėlius 3 m....... 8.5 %
reg. pensijų fondo ....... ?.5 %
90 dien^ indėlius ......7.75 
( minimum $ 5.000 )
Reg. pensijų 1 m. ..8.5 %

MILIJONUS DOLERIU
IMAME UŽ:
ne kiln, turto pask. 9.75 % 
asmenines pasko!as 12.25 % 
Nemokamas pilhas čekiu

■ patarnavimas
Nemokoma nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolų, 
drauda iki $ 25.000

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. — 1 vai. p.p.', penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; Šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r. 

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

Hamilton
PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ,

AUKOJO KANADOS LIETUVIU FONDUI
A. a. DUMČIUVIENEI Bernadetai mirus, aukas skyrė 

Kanados Lietuvių Fondui:
$55, - G. Breichmanienė; po $25, - E. J. Bajoraičiai, 

dr. A. Valiuliai; po $1O, - R. K. A. Kaminskai, O. G. Melny- 
kai Visiems DĖKOJAME. K. L. F.

Įvokietijoje į
(............atkelta iŠ 6 psl.)

DM reikia sudėti lietuviams

Šią vasarą bus pastatytos 
taip pat naujos sporto aikš
tės krepšiniui ir tinkliniui. 
Jos kainuos.,87.000 DM, ku
rių 58. 000 DM paskyrė val
džia, o 29. 000 DM reikės 
sudėti lietuviams. Ir atsta
toma pilis nemaža dali
mi tarnaus Gimnazijai. Joje 
bus biblioteka ir skaitykla, 
muzikos ir darbelių kamba
riai , salė ir koplyčia- Pily
je bus patalpintas Lietuvių 
Kultūros Institutas su litua
nistine biblioteka, archyvu 
ir tautodailės muziejumi.

Tokiu būdu Romuva taps 
Vokietijos, o gal ir visos 
Vakarų Europos lietuvių kul
tūros centru. Užbaigus vi
sas statybas čia, ypač atos
togų metu galės vykti įvai
riausi suvažiavimai, su
sirinkimai ir stovyklos.

Pilies remontui lietu
viams reikės tikriausiai 
prisidėti apie 500. 000 DM 
suma (dabartinis kursas-1 
DM lygu 66 kanadietiškiems 
centams).

Modernios patalpos ir 
rengimai pritrauks ir dau
giau mokinių. Jau dabar jų 
skaičius pakilo ir praėju
siais metais prašoko 90.

Per paskutinius 15 metų 
vis daugiau jaunuolių suras
davo kelią ir iš kitų kraštų. 
Praeitais mokslo metais šią 
Gimnaziją lankė mokiniai iš 
VakarųVokietijos, JAV-bių, 
Kanados, Argentinos, Urag- 
vajaus, Dominikonų Respub
likos, Mali ir Australijos , 
Anksčiau jau yra mokęsi ir 
iŠ Anglijos, Švedijos, Olan - 
dijos, Belgijos, Brazilijos 
Kolumbijos ir Venezuelos.

Niekur neturėsime tokių 
palankių sąlygų, kokias turi
me Vakarų Vokietijoje, kur 
2/3 visų reikalingų lėšų duo
da valdžia, o statyboms - 
net ir daugiau. Tačiau val
džia duoda nors ir didelę, 
bet tik dalį lėšų ir tik su ta 
sąlyga, kad ir lietuviai pri
sidėtų.

Todėl turime stengtis žūt 
būt reikalingas lėšas su
rinkti, nes berniukų bendra
butis Gimnazijai būtinai rei
kalingas. Lig šiol jau su - 
telkta 300. 000 DM su vir
šum daugiausiai iŠ Vokieti
jos lietuvių, bet ir Ameri
kos, Kanados, Anglijos bei 
Australijos lietuviai įsijun
gė į vajų. Didelė padėka 
tenka Pasaulio Lietuvių B- 
menės Valdybai, kuri įkūrė 
centrinį Gimnazijai remti 
komitetą, vadovaujamą Ka
rolio Milkovaičio, šiuo me
tu sėkmingai pravedantį sta
tybos vajų.

IŠKELTI VAINIKAI ANT, 
PILIES IR BENDRABUČIO

Kaip Lietuvoje taip ir Vo
kietijoje, kai pastatomos na
mo sienos, uždedamos ir 
sugrėbstuojamos stogo geg
nės, statybininkai iškelia 
vainiką, o statytojai turi 
juos pavaišinti. Tokios iš
kilmės vyko Romuvoje Š. m. 
balandžio 18 d., paruošus 
atstatomos po gaisro pilies 
ir naujo berniukų bendrabu
čio stogus uždengimui.

Po plet prisirinko pilnas 
kiemas šventiškai apsiren
gusių statybininkų, Gimna
zijos mokinių bei mokytojų, 
Huettenfeldo lietuvių. Atvy - 
ko ir Sueddeutsche Rundfunk 
automobilis su visa apara
tūra bei kelių vokiečių dien
raščių korespondentai. Kie
me ir ant stogo buvo įreng - 
ti garsiakalbiai.

Prie pilies iškilmę pradė
jo Vasario 16 Gimnazijos di
rektorius Andrius Šmitas, 
apskrities viršininką, bur - 
mistrą, architektą prof. Ul
rich Beck, statybos firmų 
vedėjus ir jų darbininkus, 
mokytojus, mokinius ir ki - 
tus. Jis prisiminė, kaip 
prieš 6 metus sėdėjo su ar
chitektu U. Beck ir skaičia
vo, kiek kainuotų pilies re
montas. Bet prieš 2 m. ki
lęs gaisras visus apskaičia
vimus apvertė aukštyn ko
jom.

Lampertheimo miesto 
burmistras G. Dieter džiau
gėsi, kad jau tiek daug pa - 
daryta ir galima šiandien 
švęsti vainikų iškėlimą. Iš
reiškė viltį, jog ir. pilies 
atstatymas pavyks.

Keblumii atsiranda, sta
tant daugiau kaip 150 m. se
numo pilį. Jos patalpas rei
kia pritaikinti Šių dienų rei
kalavimams, nieko nekeis
ti iš lauko pusės.

Medžio darbus pilyje at
liko huettenfeldiškė Helmut. 
Schmitt firma. Nuo pilies 
stogo pasigirdo jauno tos 
firmos savininko balsas. 
Apsirengęs šventišku juodu 
senovišku dailidės drabužiu, 
laikydamas rankoje šampa
no taurę, jis per garsiakal
bį paskaitė baladę, aptarian
čią dailidės amato naudą ir 
garbę. Tai esanti seniausia 
profesija, žinoma nuo pa
saulio pradžios. Baigdamas

montrea
• Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ 
dalyvavo rugpjūčio 1 d., 
penktadienį Lietuviškųjų Stu
dijų savaitėje Austrijoje, 
Salzburge. Koncertas, kaip 
dalis Savaitės programos 
vyko Bildhaus salėje. Prog
ramoje sol. Gina Čapkaus - 
kienė atliko O. Metrikienės, 
G. Gudauskienės, Br. Bud - 
riūno, J. Govėdo, Br. Jonušo, 
K. V. Banaičio kūrinius ir po 
pertraukos dainas ir arijas 
tarptautinių kompozitorių: 
Strauss, Sieczynski, Rossi
ni, Verdi, Donizetti ir Gou
nod.

Koncerte teko dainuoti 2 
priedus,publikai prašant. A- 
komponavo muz. Vytenis 
Vosyliūnas. Jis davė šios 
LS Savaitės proga Vargonų 
rečitalį.

Sol. Gina Čapkauskienė tu
rėjo progos išklausyti dide - 
lę dalį įdomios Savaitės pas
kaitų ir grįžo su geriausiais 
įspūdžiais.

RAUDONASIS KRYŽIUS SKELBIA 
PIRMOSIOS PAGALBOS KURSUS

Bendri Pirmosios Pagal
bos Kursai, organizuojami 
Raudonojo Kryžiaus, prasi
dės RUGSĖJO 9 d. ,nuo 1 vai. 
p. p. iki 4 vai. p. p. ir RUG
SĖJO 1O d. , nuo 6:30-9:30 
vai. vakaro. 2170 Dorches
ter Blvd. , West.

Kiekviena sesija tęsiasi 
3 valandas, aštuonias sa - 
vaites. Kainuoja tiktai 30 
dolerių.

Registruotis pas Nicole 
Dicaire, tel: 937-7761, ext .

Sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ Austrijoje, atlikusi koncertiną programą 
33—joje Europos Lietuviškąjų Studiją Savaitėje Š.m. liepos 27 d. 
Salzburge.

Jaunieji Rūta Montvilaitė ir Steven Sedlak po sutuoktuvių, Toronte.
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Šis “Gintaro” Ansambl io Dainos vienetas atliks Tautos Šventės programą Montrealyje. (Žiūrėk skelbimą 
8 psl.). Iš kairės: Danius Piečaiti s, Alfredas Pališaitis, Gytis Niedvaras, Edita Vazalinskaitė, Živilė 
Jurkutė, Ginta Jurkutė, Karolina Ottaitė, Monika Ruffo ir Daiva Jaugelytė. (Trūksta Rimo Piečaičicjl

Nuotr. Tony’s Photo Studio.

oraciją, išliejo šampaną ir 
sudaužė stiklą ant pilies sto
go, linkėdamas, kad to pas
tato gyventojai ir darbuoto - 
jai būtų apsaugoti nuo ne
laimių: žaibo, ?uęros,gaisre 
tarpusavio ginčų ir' kitokių 
negandų. Suminėjo pavardė
mis savo firmos darbininkus, 
dirbusius prie pilies paruoši
mo ir bendrabučio stogų den
gimo.

Po darbų apžiūrėjimo ir 
mokiniai ir statybininkai, in

žinieriai, firmų savininkai 
ir svečiai vaišinosi tradici - 
niais vainikų pakėlimo vai
šių valgiais: rūkyta šonine ir 
rūgščiais kopūstais ir alumi.

Kiek vėliau pasigirdo ir 
dainos, juokavimai, kuriuose 
visi dalyvavo.

• Vasario 16 Gimnazijos mo - 
kiniai Baisųjį Birželį minėjo 
aikštėje prie lietuviško kry
žiaus kankliuodami, dėklą - 
muodami, padainuodami par-

tizanų dainą, palydint akor - Kun. Edis akcentavo, kad 
deonu ir kitomis priemonėmis Lietuva nežus, jei jos dukros 
sukurdami trėmimų vaizdus . ir sūnūs liks lietuviais. Visi

Trimituojant, iki pusės dalyvavusieji, susikibę ran- 
buvo nuleista trispalvė, skel- komis, sugiedojo ’’Lietuva , 
biami išlikimo šūkiai. brangi". 

GUY
ROOFER------ COUVREUR

DRESHER INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

SPECIALYBES:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-80* AVENUE, LaSalI*
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalI*
365-7146

2955 ALLARD, Vili* Emard
766-2667

1986. VIII. 14

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.rf r 7 v. v. , Seitadieni ai s 9 v.r,t 12 v.p.p.
Narys of "Batter Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-6480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-1NSURANCE
Walter Daugini* Insurance Broker Limited 

k 1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

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

ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelioniy reikalais 
bot kur pasaulyje skambinti:

T*l. 533-3531

Nuotr. Gabijos Bendžiutės

7725 George LaSalle
GUY RICHARD, k uris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo* dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470



PRANEŠIMAS DOMINION AIKŠTĖJ'E

RUGPJŪČIO 23 d. 11:30 val.r. ŠEŠTADIENĮ,

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS naujos 
KRAŠTO TARYBOS rinkimai įvyksta 1986 m. 
SPALIO 19 d. Montrealio Apylinkės rinkiminė komisija 
yra sudaryta ši: pirmininkas - Kostas Toliušis, sekreto - 
rius - Petras Drešeris ir narys - Gintaras Nagys.

Montrealio Apylinkė renka 10 Krašto Tarybos atsto
vų. Kandidatai turi būti nemažiau 18 metų amžiaus ir 
susimokėję solidarumo mokestį.

Kandidatai, pasirašę sutikimų kandidatuoti, registruo
jasi iki š.m. rugsėjo 2 d. pas Apylinkės rinkiminės ko
misijos pirmininkų K.Toliušį, 829 Valliquette, Verdun, . 
Que., H4H 2E1, tel: 767-2930.

Montrealio Apylinkės lietuviai, kuriems rūpi lietu
viška veikla, prašomi atkreipti dėmesį į šį pranešimų ir 
kandidatuodami į Krašto Tarybų, aktyviai įsijungti į Ka
nados Lietuvių Bendruomenę.

MINĖKIME JUODOJO KASPINO DIENA

MONTREALIO 
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

1475 DE SĖVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8
e Prisimenant Ribbentropo - Molotovo sandėri, ir 

pavergtas tautas, bus padėtas vainikas.
e Iš ten eisena prie Sovietų, Konsulato. Prie 

vartų bus įvairių tautų atstovų pasakytos kalbos.

ORGANIZACIJOS PRAŠOMOS DALYVAUTI SU VĖLIAVOMIS.

Visi atvykę dėvėsime Juodojo Kaspino ženklelius. 
Juos bus galima Įsigyti vietoje arba mūsų kioske.

ALFONSAS PATAMSIS, naujasis 
Tautos Fondo atstovybės Kanado
je pirmininkas, skaitys paskaitą 
Tautos Šventės proga Montrealyje.

KLB Montrealio 
Apylinkės Rinkiminė Komisija

J.K-P. RENGIMO KOMITETAS, 
MONTREALIO LIETUVIU SKYRIUS

Tel. 766-5827; 766-5830 
SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD, ir 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DE SĖVE 3907 A ROSEMONT Šv.KAZIMIERO PAR 

Pirm. Antr. Tree.
Ketvirtadieniais

Penktadieniais

Sekmadieniai s

• Anelė ir Leonas GRIGE- 
LIAI, a. a. Rimvydui SKU - 
GUI mirus, jo atminimui 
paaukojo Tautos Fondui $20 
dolerių.

Nuoširdus AČIŪ . 
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

• Seselė PALMYRA ir Sese
lė TEREZINA metinėms re
kolekcijoms išvyko į Seselių 
Centrą Putname, Connn. Jas 
pavaduoja Seselė BONIFA- 
CIJA.

• Petro ir Albinos STYRŲ 
dukra dr. Rima STYRAITĖ 
rugpjūčio 16 d. susituoks su 
Stephen R. Podgorskiu.

Tautos Šventės-Rugsėio 8-tosios
MINĖJIMAS

[VYKS 1986 m RUGSĖJO 7 d.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

v-v • 11 vai. Iškilmingos PamaldosProgramoje 12 vai. Minėjimo AktasB Paskaitai atvyksta Tautos Fondo Kanadoje atstovybės 
pirmininkas ALFONSAS PATAMSIS

• Meninėje dalyje: i Montrealio "Gintaro” Ansamblio dainos 
vienetas - vadovaujamas muz. MILDOS RUFFO

AUKA: $5.00 ORGANIZACIJOS PRAŠOMOS DALYVAUTI SU VĖLIAVOMIS .
PELNAS skiriamas TAUTOS FONDUI L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

• "Nepriklausomai Lietuvai" 
paaukojo $20, - Anelė ir Le
onas GRIGELIAI, a. a. Rimvy
do SKUČO atminimui.

Nuoširdžiai dėkojame .
"NL "

SPARČIAI VYKDOMI . "NL” 
REMONTO DARBAI

PADĖKA
1986 m. liepos 20 d. Victoria, B.C. mirė "NL" 

skaitytojas K.ČIŽAUSKAS.
Nuliūdime liko žmona Vera ir du sūnūs: 

Rimgaudas ir Algirdas Montrealyje.
Sunkioje valandoje pagalbos rankų ištiesė

B.Geležiūno, A.Dasio ir V.Markausko šeimos.
Jiems reiškiame NIUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ. -

Čižauskų šeima.

Dėka dosnių tautiečių, re
monto darbai sėkmingai pra
dėti vykdyti. Jau gerokai
pasikeitusios dvi išorinės
sienos ir beveik visi langai . 
Darbams tebevykstant ir 
toliau, "NL" darbuotojai pa
ims savo antrąją jiems pri
klausančią atostogų dalį šio 
mėnesio pabaigoje. Admi
nistracija veiks per visą lai
ką. Rugsėjo 1 d. savaitėje 
pasirodys sekantis "NL" nu
meris.

Remonto Vajus tebevyksta, 
nes dar neturime pakanka -

• DĖL ORGANIZUOJAMOS ( birželio 28 d.) Liudui 
EKSKURSIJOS 1987 m. j Ro- Stankevičiui reikia 
mą ( birželio 14 d.) ir Vilnių skambinti tel: 669-8834.

• LAIKU ATSIUNTI PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVES IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ.. AČIŪ. "NL"

IEŠKOMA
BENDRININKĖ 6 KAMBARIU BUTE. SKAMBINTI: 

EMMY, Tel. 687-6053

• Klierikas Paulius MALIŠ-
KA, pats eilę metų stovykla- mai lėšų atlikti visa, kas 
vęs "Baltijos" Stovykloje, šie- reikalinga, o ruduo jau nebe- 
met uoliai talkininkavo mū
sų skautams jų stovyklavimo 
metu.

už kalnų. Prašome, kas dar 
neprisidėjo, prisiminti "NL". 
Dėkojame? "NL "

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dr. J. MALISKA
D. D. s:

DANTŲ GYDYTOJAS-CH1RUBGAS 
1440 St. Catherine St. W. 
Suite 600.. Montreal. P.O.
Tel. Bui.: 8S6-8235

Namu : 781-4615

Dr Philip Stulginski 
D.D.S.

Dantų gydytojai - chirurgas
MM Central*. coin comer 4Se awe. 

autta 209. M4-MM 
Td: 3M-4658

TftawUcc 
Kailių Siuvėjas

Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

o Taisau ir remodeliuaju 
e Siu*u ir.p et duodu

1449 rue Si. Alexandre, Suite 500 A nr—|.
Montreal, P.Q. &H3A 2Q6 TSl.M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

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

Sekmadieniais : nuo 10 vci. r.. iki 9:30 vai. vok. 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

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

Dr. A. S. POPIERAITIS

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

NOT AB Al

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

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

TONY
P H O T O Į MARIAGE - WEDDINGS 

STUDIOl5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tek: 481—6608

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS OUĖBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
Savininkai : JOHN OSKOVICZ 

3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 
Telefone.: 721-9496

9:00-3:00

12:00-8:00 
10:00-6:00 
10:30-12:30

4:00-8:00

2:00-6:00
-------------- --  10:30-12:30

DUODAME VISUS BANKINIUS 
PATARNAVIMUS

AKTYVAS VIRŠ $ 17,000,000. REZERVAS $ 600,000.

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

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

RESTORANAS
KOSUHS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BRGCHETTERIE 

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama

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

o Automobilių nuoma 
Naujų ir vartotų 

pasirinkimas 
Pardavimas ir 
Aptarnavimas

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS l

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

o GAISRAS o AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE o GYVYBĖ•

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39D7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Hlk 1L7

" ■" . ................. 1,1,1 ' ...

MONTREAL ENTERPRISES Ref4.
draudimo agentūra

6695 — 15th Avenue, Mentreel H1 T - 3 A 6

TIL. 727 -3 120Nimų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , BA. C.S.ę., 1.1.

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimai

MEMBER D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECA1TIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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