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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
'• (h.n.)
PREZIDENTO SU DIKTATO
RIUM PASITARIMO 
ATGARSIAI

Praeitą savaitgalį Islan
dijos sostinėje Reykjavik'e 
susitikę JAV prezidentas Rea- nistų partizanai, kuriuos re- 
gan’as ir Sovietų komparti
jos generalinis sekretorius 
Gorbačiov’as nesusitarė nei 
dėl branduolinių raketų, nei 
dėl sekančio susitikimo Wa- 
shington'e, planuoto šių metų 
pabaigoje. Kaip tokiais atve
jais įprasta, amerikiečiai 
dėl šios nesėkmės kaltina 
sovietus, o šie amerikonus. 
Iš tiesų nesusitarta dėl to, 
kad Reagan'as nesutiko ati
dėti bent dešimčiai metų 
vadinamojo erdvių karo įtai
sų planavimo bei gamybos. 
Šio, atrodo, sovietai labiau
siai ir bijo, nes tie naujieji 
įtaisai galės sunaikinti sovie
tines raketas erdvėje, dar 
nepasiekus Šiaurės Amerikos 
kontinento. Tačiau abu Vals-’ 
tybės vadai sutiko, kad pasi
tarimai nebuvę beprasmiai: 
abu pabrėžė, kad dėlei dau
gelio klausimų esą buvę'nau
dingai 
o kai 
ta ir 
JAV 
Shultz 
čių susitiks su sovietų užsie
nių reikalų ministeriu Šever- 
dnadze ir Ženevoje bus tę
siamos JAV-Soviety nusigink
lavimo derybos. Šiuo metu 

lankosi Europoje ir

Napoleon Duarte šau- 
viso pasaulio pagalbos,

Jose 
kiasi 
nes ji ateinanti be galo lė
tai. Kaip žinia, Šią salį 
jau ilgokai terorizuoja komu-

mia dabartinė raudonoji Ni
karagvos valdžia. Blogiausia 
tačiau, kad po didžiausio, 
jo pirmojo drebėjimo žemė 
dar vis tebedreba: iki šiol 
tokių stipresnių ir silpnes
nių virptelėjimu jau buvo 
apie 100.

tional organizacijos pagalbos. 
Praėjo mėnuo, bet apie tuos 
tyrimus nieko nesigirdi.

Jokių naujų įrodymų Izra
elis nepaskelbė ir apie Aust
rijos prezidento Kurt Wald- 
heim'o tariamus nusikalti
mus, o buvo Izraelio vadų 
tiesiog išvadintas tikru na
cių karo nusikaltėliu. Ir įta
riamojo ukrainiečio John 
Demjanjuk 
mai ilgai 
kokiame 
krašte jis 
jęs būti paleistas dėl įrody
mų stokos. Gi Izraelis ne 

' tiktai to nepadarė, bet min. 
pirm. Peres, dar visai nese
niai, paklaustas apie Dem- 
janjuką, atsakė, jog tas esąs 
"nacis ir žmogžudys". Argi 
tai nėra pasmerkimas dar 
prieš teismą?

Galima įsivaizduoti kokia 
pekla kiltų, jei kokios nors 
svetimos valstybės ministe- 
ris, nelaukęs teismo,pasmerk D|į 
tų, sakykim, įtariamą izrae- sua 
litą arba amerikoną? O Rei 
Demjanjuk'ą juk, atėmę pi- : atj

ukrainiečio 
byla nepateisina- 

užvilkinta. Bet- 
demokratiniame

seniai būtŲ ture-

pasidalinta mintimis, 
kuriais klausimais bū- 

vieningos nuomonės, 
valstybės sekretorius 
tačiau už kelių savai-

JAV -ĖS PROTESTUOJA
JAV-ių valdžia įteikė 

oficialų protestą dėl to, kad 
Nikaragvos prokomunistinė 
vyriausybė nori teisti ame
rikietį Eugene Hasenfus, ku
ris buvo suimtas Nikaragvos 
karių, nušovus amerikiečių 
lėktuvą, skraidinusį ginklus 
CONTRA laisvės kovotojams. 
Tuo lėktuvu skridę dar trys 
■ame'rtkj'ečtaL žovo. jDė-lei šię/ Tietybę,• patys amerikiečiai pi 
incidento buvo kilęs nema- atidavė * ' . _
žas triukšmas, nes buvo ban- teisti. Šie gi dar viss tebeieš-pasižadėjimą, kad 1997 me- 
dyta įvelti aferon ir JAV ko įrodymų ir, anot jų, gau-'tų lie 
vyriausybę ir saugumas (ČIA), šią juos iš sovietų saugumo. 1 Kong 
Kol kas tokių ryšių nerasta.

'WWW
Čia, CEGEP Laurendeau Auditorijos scenoje vyko XXXI —jų, Kanados Lietuvių, Dienų, 
iškilmingas koncertas. Susirinko arti 600 liūrovų. Nuatr. H. Nagio

žioji Britanija kariavo 
Kinija net keturis kartus. 
KŠmingiausiu 
103

Izraelio teismams dvejįs

žestu 
tenka 

metus

šių laikŲ 
iš Britanijos 
laikyti- prieš 

pasirašytąjį

Shultz 
susitikinėja su NATO valsty
bių atstovais, paaiškindamas 
įvykusio Reagan'o susitikimo 
su Gorbačiov'u eigą ir rezul
tatus bei pasekmes.

Kanados ir JAV spauda, 
nors iš 
agan'o 
siranda 
jančių 
reikėję

esmės ir palaiko Re- 
poziciją, visdėlto at- 
nemaža balsų įtikinė- 
visuomenę, kad esą, 

atsisakyti erdvių 
priešraketinio projekto ir 
patikėti sovietų diktatoriaus 
gera valia bei intencijomis. 
Stebina mus, iš šalies žiū
rinčius, tasai vakariečių - 
ypač amerikiečių- naivu
mas ir atminties sušlubavi- 
mas: kas gi atsitiko 1939 
metais, kai daugelis demo
kratinės Europos vadų pati
kėjo Hitlerio "gera valia 
ir taikos meile"? O sutarčių 
sovietai sulaužė tikrai nema
žiau už nacius.

NETRŪKSTA ŠEŠĖLIŲ 
IZRAELIO ŠALYJE IR 
ŠALININKUOSE

Pagal abipusį susitarimą, 
dabartinį Izraelio pirmininkų 
Shimon Peres, darbiečių par
tijos vadą, turi pakeisti de
šiniųjų Likud partijos vadas 
Yitzak Shamir, 71 metų 
amžiaus, savo laiku buvęs 
pogrindininkas ir vėliau tar
navęs Izraelio saugume (Mos
sad). Po 25 mėnesių šiame, 
taip vadinamame tautinės 
vienybės ministeriu kabinete, 
Peres atsisės į užsienių rei
kalų ministerio kėdę, kurioje 
ligi šiol sėdėjo Shamir, o 
Shamir užims Peres turėtą
jį premjero postą. Betgi pra
ėjo jau kelios dienos, o pasi
keitimas nevyksta sklandžiai. 
Ginčijamasi dėl kaikurių nau
jų ministeriu paskyrimo. Su
sirūpinę Izraelio politikai 
ir dėl to, kad Shamir yra 
labai kraštutinis nacionalis
tas ir nė negalvoja toliau 
tęsti taikią ir nuosaikią Per
es politiką. Peres'ui pavyko 
pašlijusią Izraelio ekonomiją, 
atstatyti: 
du metus 
procentų,
iki maždaug 20%. Peres su
laikė ir įžūlią užimtų arabų, 
žemių kolonizaciją, statant 
ten vis naujas gyvenvietes 
ir gabenant į jas naujus žy
dų kolonistus. Norėjo Peres 
ir taikos derybų su kaimy
niniais arabų kraštais. Visa 
tai vargu ar stengsis vykdy
ti Shamir'as ir todėl Izrae
lio laukia dar neramesnis 
rytojus.

Be to, visai neseniai Am
nesty International pareikala
vo ištirti pranešimus, kad 
Izraelio užimtose -arabų že
mėse esą kankinami politi
niai arabų kaliniai. Iš pra
džių Izraelis į tuos skundus 
visai nereagavo, vėliau gi 
pranešė, kad jų pačių teisin
gumo ministerija reikalą iš- 
tirsianti be Amnesty Interna-

IR

Lengva įsivaizduoti, 
juos KGB pagamina ir 
tie įrodymai bus!

O apie Izraelio

kaip) 
kokieį

žinta

pos mėn. 1 dieną Hong 
britŲ kolonija bus grą-

■ komunistinei Kinijai.

infliacija prieš 
siekusi net 440 
dabar sumažinta

EŽUVO INDIJOS 
DIENIŲ MOTINA

kuriuos 
suėmė 
ameri-

VOS 
VAR 
TER1

1979-tųjų metų Nobelio 
taikos premijos laureatė ir 
visam pasaulyje žinoma kata
likų vienuolė Motina Teresė, 
šiuo metu 76 metų amžiaus, 
vos nežuvo lėktuvo katastro
foje. Ji buvo nuskridusi į 
Afriką savo misijų reikalais, 
kai lėktuvas, prieš pakylant 
iš vieno Tanzanijos aerocįro-

SALVADORE DREBA ŽEMĖ
Praeitą penktadienį prasi

dėję žemės drebėjimai dar 
vis pasikartoja El Salvador 
sostinėje San Salvadore ir 
jos apylinkėse. Sostinėje gy
vena apie 800,000 žmonių. 
Per drebėjimus užmuštų jau 
priskaičiuota iki 900, bet 
manoma, kad jų skaičius 
pasieks apie 2000. Sunkiau 
arba lengviau sužeistų yra 
virš 10,000, nustojusių gyven
vietės, daugiau negu 150,000 
Nuostolių padaryta virš 2 
bilijonų dolerių, nes sostinę 
teks beveik iš pagrindų at
statyti. Daugelis namų yra 
taip drebėjimo apgadinti ar
ba visai sunaikinti, kad juose 
gyventi nebeįmandma. Salva
doro valstybės prezidentas

ginklų 
pirklius nelegaliai pirkusius 
Amerikoje ir gabenusius aja- 
tolai Khomeini Iranan mo
derniausius amerikiečių gink
lus (ir senokai suimtus JAV- 
ėse) nebesigirdi nė žodelio. 
Nė žodelio nesigirdi ir apie 
visus Izraelio šnipus, 
prieš kelis mėnesius 
amerikiečiai. Atrodo,
kiečių spauda, televizija ir 
atatinkamos įstaigos, padeda- mo, staiga metėsi į išlydėti 
mos landžių Izraelio agentų 
bei šalininkų, mikliai ir gud
riai užglosto ir pašluoja po 
lova bet kokį Izraelio aro
gantišką spyrį Amerikai, o 
dažnai ir labai nedorus dar
belius, už kuriuos kiti indivi- rė indė vienuolė sesuo Sere- 
dai arba valstybės būtų api- 
burnojami, ujami ir pasmerk
ti. Kaip užsklandą čia galė
tume paminėti prieš kiek 
laiko fanatiškų žydų sluoks
nių išgalvotas kandžias as
mens įtarinėjimo intrygas 
prieš Baltųjų Rūmų specialų 
patarėją, gabų ir jauną mū
sų akademiką Liną Kojelį. 
Jos visos, žinoma, 
esančios piktas ir 
šmeižtas. Vertėtų 
vis iš peties visus 
čiam Izraeliui ir 
pasaulį pasklidusiems jo fa
natiškiems pasekėjams prisi
minti, kad net ir pati saulė 
nėra be dėmių.

atėjusiu minią. Motina Tere
sė nebuvo sužeista, bet pen
ki asmenys žuvo. Viena žu
vusiųjų buvo Kalkutos mies
te esančios pagrindinės misi
jų prieglaudos personalo na-

na. A.a. dramos aktorius HENRIKAS KAČINSKAS

pasirodė 
nešvarus 
gal taip 
vanojan- 
po VISŲ

ISTORINIS VIZITAS
Pirmą kartą istorijoje 

vieši Kinijoje Didžiosios Bri
tanijos Valdovas. Toji garbė 
teko dabarinei karalienei 
Elizabeth II, kuri buvo labai 
iškilmingai sutikta ir pagerb
ta dabartinės komunistinės 
Kinijos partijos ir valdžios 
didžiūnų. Karalienė buvo 
apgyvendinta buvusiųjų Kini
jos imperatorių rūmuose, 
jai buvo parodyti Kinijos 
meno paminklai, tarpe jų 
ir didingoji Kinų siena. Gi 
valdant karalienei Viktorijai,

ŽUVO NEMAŽAI LIETUVIŲ 
ATOSTOGAUTOJŲ

Š. m.rugpjūčio 31 d. įvyku
sioje sovietų laivų avarijoje, 
kaip vėliau paaiškėjo, įkaušu
sių laivo atsakingų darbuo
tojų ir tarnybinio apsileidi
mo dėka. Keleiviniame laive' 
buvo 888 keliautojai ir 346 
laivo tarnautojai.Laivas nu
skendo per 7-8 minutes. Ja
me buvo dvi 62-jų asmenų 
turistinės grupės iš Lietuvos. 
Trečdalis jų namo nebegrįžo 
(grupės iš Sakių, Vilkaviškio 
Kapsuko, Jurbarko ir Šilu
tės). Kiti turistai buvo iš 
Kauno, ir pusė jų žuvo.

Paskutinėm žiniom 
grįžo, 
15 nuskendo ir 
vyko surasti.

Kapsuke ir 
siems teikiama 
ir darboviečių 
MIRĖ DRAMOS AKTORIUS 
HENRIKAS K A Č I N S 
KAS

Floridoje, rugsėjo 28 d. 
mirė ligoninėje vienas žy
miausiųjų aktorių- Henrikas 
Kačinskas, ištiktas paraly
žiaus priepuolio.

35
2 gydosi ligoninėse,

10 dar nepa-

Kaune grįžu- 
vyriausybinė 
pagalba.

Palaidotas spalio 1 vęs Olekos-Žilinsko ir reži- 
d.,Sunny Hills, Fla. kapinėse, soriaus Mykolo Čechovo va-

Ilgą laiką gyvenęs New 
Yorke, atvyko į Sunny Hil
ls 1979 metais.

Jis buvo nepriklausomo
sios Lietuvos Teatro pažiba, 
kaip ir išeivijos scenose sa
vo ir kitataučių teatruose.

Jis buvo pirmasis lietu
vių aktorių tarpe, pradėjęs 
rimtai puoselėti koncertinį 
meninį žodį, ką jis ir toliau 
darė išeivijoje, palikdamas 
nepamirštamų rečitalių atsi-

• minimus.
Henrikas Kačinskas buvo 

gimęs 1903m.sausio 23 d. 
Viduklėje. Tėvas vargoninin
kas perdavė savo gilią mei
lę, gabumus savo sunums - 
aktoriui Henrikui ir kompo
zitoriui Jeronimui.

Mokytojaudamas Lietuvo
je 1918-22 m., Henrikas Ka
činskas pradėjo reikštis su 
mėgėjų teatrais ir įstojo 
į A.Sutkaus vadovaujamą 
Dramos Studiją Kaune ir 
jau gavo progos vaidinti 
Tautos Teatre ir Vilkolakyje-

Nuo, 1926 m.galutinai 
ir rimtai pasuko aktoriaus . .. .....
keliu . kūrybiškai susiforma- tis. Tikėkimės, netolima, b.

dovybėje. Dirbo ir su režiso- 
rium Romualdu Juknevičium 
Klaipėdos Teatre, Vilniaus 
Teatre. 1944m.turėjo pasi
traukti j Vokietiją.

Išeivijoje dirbo dramos 
kolektyvuose Augsburge, Det- 
molde ir vėl Augsburge. Čia 
gavo teatrinės patirties ir 
jauniausioji mūsų aktorių 
karta, kurie vėliau pasiekė 
gerą meninį lygį ir 
kūrybinį darbą lietuvių 
riniuose parengimuose 
eivijos teatruose.

Dailiojo skaitymo rečita
liuose jis ypatingai mėgo 
Baranausko "Anykščių Šilelį", 
Daukanto "Metus".

Jis 
ne tik 
ir kaip 
tiškumo 
menybė.

Taip
mūsų teatro patriarchų, mū
sų kultūros kėlėjų, puoselė
tojų ir liudininkų , Ar tinka
mai sugebėjome įamžinti jo; 
aktorišką Žodį, parodys atei-

dirbo
kultu-

buvo branginamas 
kaip aktorius, bet 
retos kultūros, tak- 
ir draugiškumo as-

netekome vieno
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! LoyqutJ au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS MERKINĖS APYLINKĖSE
Antrasis Pirčiupis _ .

(Tęsinys)
Ko šeimininkei nereikėjo matyti? Kur nežvelgsi, 

į padanges didžiuliais kamuoliais virto dūmai. Nuo jų y- 
pač buvo aptemęs Klepočių kaimas. Kartais pasigirsdavo 
automatų serijos, nuaidėdavo pavieniai šūviai, suspigdavo 
žmonės. Dūmai kilo ir iš kitų tolimesnių gyvenviečių. Į 
pavakarę subliuvo karvės, žviegė kiaulės, girdėjosi gyvulių, 
ir paukščių balsai. Gaisrai švietė visų Kūčių dienų. Kai 
kur dar ir pirmųjų Kalėdų dienų. Tada buvo sudegintos 
šių ūkininkų sodybos.:

Klepočių kaime: Juozo Muzikevičiaus, Antano Jakavit;o, 
Juozo Mikalonio, Kazio Muzikevičiaus, Rokaus Mikalonio, 
Leonardo Mikalonio, Broniaus Muzikevičiaus, Alfonso Miką- 
lonio, Vaitiekaus Kasiulyno, Antano Mikalonio, Viktoro 
Preskienio, Andriaus Muzikevičiaus, Juliaus Bolio, Juozo 
Volungevičiaus, Jono Kudarausko, Jono Mikalonio, Jurgio 
Kudarausko, Motiejaus Paulausko, Juliaus Baranausko, Liu
do Baranausko, Adomo Baranausko. Vienos šio kaimo sody
bos šeimininko pavardės nesužinota (22 sodybos).

Lizdų kaime: Vaclovo Muzikevičiaus, Juozo Jančiausko, 
Juliaus Jančiausko, Juliaus Balevičiaus, Adolfo Kašėtos, 
Andriaus Balevičiaus, Juliaus Kašėtos, Marijos Kašetienės, 
Juozo Kašėtos, Onos Gruodienės ,(10 sodybų).

Ryliškių kaime: Jurgio Čapliko, Petro Čapliko, Juliaus 
Navagrucko, Rokaus Jankausko, Vaclovo Preskienio . (5 
sodybos).

Druskininkų kaime: Juliaus Preskienio, Morkaus Savilio- 
nio, Nikodemo Preskienio. (3 sodybos).

Pieriškių kaime; Jadvygos Dakinevįčięnės (.1 sodyba).
Taručionių kaime:- Vinco Krukonio, Karpuškos, Juozo 

Kudarausko. (3 sodybos).
Vertelkų kaime: Kajetono Burzdikos. (1 sodyba).
Krištonių kaime: Grušausko (kairiajame Nemuno krante 

ties Klepočių kaimu), Karolio Dundzio (dešinėje Nemuno 
pusėje. (2 sodybos).

Viena sodyba mūsų nenustatyto kaimo. Viso sudeginta 
48 sodybos. ,

Deginamų sodybų plotas naktį iš visų pusių buvo 
apsuptas. Kadangi iš anksto buvo numatyta, kurios sodyr 
bos reikės sunakinti, tai baudėjai iškart ir pradėjo vykdy
ti savo planų. Trobesiai deginti buvo pradėti išsyk keliose 
vietose. Vienoms sodybms sudegus, buvo padegamos kitos. 
Kiek čia dalyvavo baudėjų, nustatyti neįmanoma. Turėjo 
būti nemažai. Jei Ryliškėse pavakare pas ūkininkų V.B. 
valgė apie 50-60 kareivių, tai Klepočių, Lizdų kaimuose 
turėjo būti daugiau.

Kūčių dienų daug vyrų buvo areštuota. Visus (apie 
120 vyrų) pavakare nuvarė į Alytų. Kadangi baudėjai mo- . 
terų ir vaikų mažiau paisė, tai šie pabėgo į kitus kaimus, 
o daugiausia į Ryliškių bažnyčių. Čia jie išbuvo tų visų 
tragiškų Kūčių dienų, naktį ir beveik visų pirmųjų Kalėdų 
dienų, kęsdami šaltį, alkį ir didžiausių nerimų dėl savo 
artimųjų, savo namų.

Kūčių dienos pavakare raudonieji smogikai, kai kur 
dar palikę degančias sodybas, nušautų žmonių lavonus, 
patraukė Merkinės link, kartu su varomais galvijais ir ve
žamomis kiaulėmis.

Merkinėje budeliai, patikrinę savo užrašus ir radę, 
kad liko nepaliesta Juozo Kudarausko sodyba, vieni pasu
ko į Alytų plentu, o kiti nuvyko sunaikinti pamirštos sody
bos. Jų sudeginę ir šie patraukė per Nemunaitį į Alytų. 
Nemunaityje nušovė dar tris vyrus ir sudegino namų su 
nušautais broliais Gruodžiais.

Čekistams praėjus
Nors labai norėta sužinoti, kas nutiko su artimai

siais, su gimtaisiais namais, bet į nusiaubtas apylinkes 
žmonės dar keletu dienų bijojo įžengti. Pagaliau vienas 
kitas išdrįso. Nesutikę rusų ir sugrįžę pas likusius Ryliš
kių bažnyčioj, ar pas savo pažįstamus, gimines kituose 
kaimuose, papasakojo apie baisius čekistų darbus. Nelai
mingieji vienas po kito ėmė slinkti prie savo sodybų. 
Nors kai kas atrado savo nesudegintų sodybų, tačiau ne
džiūgavo. Jie slampinėjo iš kampo į kampų lyg bepročiai, 
tarsi svetimam krašte, atradę baisiai kažkieno sujauktas 
sodybas. Pakeliui jie matė kaimynų, pažįstamų žmonių 
lavonus. O kų kalbėt apie tuos, kurie rado tik ugniavie
tes ir apdegusius savo artimųjų lavonus!

. Atsitrauk, mielas skaitytojau, valandėlei nuo kasdie
ninių savo rūpesčių, reikalų ir pagalvok apie tų nelaimin
gų žmonių sielvartų. Kalėdų šventės, Nauji Metai visame 
pasaulyje yra laukiamos gražių tradicijų šventės. Apie 
lietuvių papročius žinojo rusai, todėl neatsitiktinai nutarė 
atlikti savo barbariškų darbų kaip tik Kūčių dienų, kai 
visi .susirenka tų dienų į savo gimtus namus. Kiek daug 
šeimų tų vakarų jau nelaužė plotkelės, neuždegė Kalėdų 
eglutės žvakelių...
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Merkinės egzekucijos rezultatai 'ne mažesni už Pir
čiupio kaimo tragedijos pasekmes.

Visas pasaulis, buvo pasipiktinęs, .kai rusų caras 
1893 m. susidorojo su Kražių parapijos lietuviais, kurie 
gynė savo bažnyčių. Tarybiniai istorikai rašo, kad caro 
veiksmai Žemaitijoje buvo pasmerkti Dzeržinskio, Kapsu
ko bei Angariečio. Anot statistikų, per Kražių skerdynes 
žuvo apie 10 žmonių, sužeista buvo kelios dešimtys. Bet 
tarybinių istorikų duomenimis sunku tikėti - žuvo dau
giau. Jeigu bažnyčių gynė 400 - 500 žemaičių, apsigink
lavę lazdomis, spragilais, o kazokų trys šimtinės ir 70 
žandarų puolė su kardais ir pikėmis, tad žuvusiųjų turė
jo būti daug, nes iš pradžių kautynės turėjo būti labai 
atkaklios. Be to, kazokai nusiaubė ne tik Kražių mieste
lį, bet ir aplinkinius kaimus.,

O' 1944 m. gruodžio 24 d. žmonės buvo apsupti 
sodybose vienū metu ir kaip kiškiai pavieniui buvo šau
domi. Už kų? Nebuvo nė vieno šūvio, jokio pasiprieši
nimo iš lietuvių. Be to, niekas ir neturėjo jokio ginklo. 
Per kratas jokių ginklų nerasta. Per gaisrus nė vienas 
šovinys ugnyje nesprogo.

Kai žmonės pradėjo rinkti lavonus ir ruošėsi lai
doti, paaiškėjo kai kurių žuvusių asmenybės. Štai jos:

1. Rokas Muzikevičius,- rastas negyvas kaimyno 
K.Muzikevičiaus;

2. Juozas Mikalonis,- nušautas kluone prie savo 
namo; apdegusios galūnės;

Muzikevičius,- nušautas savo sodyboje. 
Muzikevičius,- nušautas savo darže. 
Mikalonis,-, nušautas savo sodyboje, la

3.
4.

5.

Juozas
Vladas

Bronius 
vonas apdegęs.

6. Vaitiekus Kasiulynas,- nušautas savo sodyboje, 
lavonas apgraužtas kiaulių (vienas iš laidotojų, pamatęs 
baisų veidų, apalpo).

7. Jonas Mikalonis,- nudurtas iš užpakalio durtuvu.
8. Andrius Muzikevičius,- lavono likučiai rasti su

degusiam kluone; artimieji matė, kaip jį gyvų įmetė į 
degantį kluonų.

9. Kazys Muzikevičius,-' rasti lavono likučiai su
degusiame name. g i . .

10. Vytautas Muzikevičius,- Kazio sūnus, gimna
zistas, buvo parvykkęs N.Metų atostogų, lavonas apdegęs.

11. Kazys Mikalonis,- lavonas apdegęs, greičiau- 
nušautas.

12.
13.

14. 
velionis

šiai

nušautas.

sūnus, 12 m., taip pat

17.
18.
19.
20.
21.
Šie

Vincas Krukonis - nušautas savo kieme. .
Vaclovas Prieskenis,- __ _____
Stepas Navagruckas,- nušautas prie malkinės, 

buvo kurčias.
15. Navagruckas,- Stepo 

nušautas prie malkinės, kur su tėvu pjovė malkas.
16. Tomas Burokas,- nušautas į burnų sodyboje. 

Augustas Preskienis,- nušautas sodyboj., 
Julius Milius,- nušautas sodyboj.
Vaclovas Dakinevičius,- nušautas.
Kajetonas Burzdika,- nušautas sodyboj., .
Julius Prieskenis,- nušautas sodyboj.
išvardintieji ir ,dar vienuolika lavonų, kurių 

pavardžių iki šiol nepasisekė sužinoti, buvo palaidoti su 
karstais. Iš viso -32 kARSTAI. Tačiau kiek palaidota la
vonų likučių, surinktų gaisravietėse, sunku nustatyti. Tai 
daugiausia apdegę kaulai.' Anot liudininkų, niekas tada 
negalėjo pasakyti, kokio asmens galėjo būti palaikai. O 
kai surinko vienon duobei),- niekas negalėjo atspėti, kiek 
žmonių čia galėjo žūti. Juo labiau negalima nustatyti 
šiandien: nežinoma, kąs-4^. diena-, buvo; ųęe6tųet@9v . ka3’ 
išlikęs gyvas ir išbėgėk į mKuš* kotMus, 'kas iŠ tų išsigel
bėjusių dar šiandien yra gyvas. ,, ;

Kiek laiko praėjus / paaiškėjo, jog 1944.XII.24 žu
vusių skaičių reikia padidinti! dviem Girdžiais (ar Gai
džiais iš Masališkių kaimo), kupė buvo atvykę į baudėjų, 
siaubiamas apylinkes nu: įpirkti' javų, nes neseniai jie bu
vo apiplėšti pro šalį važiuojančio plentu karinio dalinio.

Kūčių dienų senlikaš 
km) ėjo į bažnyčių. Jo! lavonus buvo rastas pakelėj su 
maldaknyge rankoje. 1945 m. pavasarį, tik kų nutirpus 
sniegui, arimų vagoje buvo rastas Kašėtos lavonas. (Apie 
Kašėtų iki tol buvo galvojama, kad jis galbūt patekęs 
tarp areštuotų). Krištonių kaimo gyventojas Vladas Le
vutis buvo nušautas ant Nemuno ledo.

Tad 1944 m.gruodžio 24 d., kiek žinoma, šiuose 
kaimuose buvo nušauti 37 žmonės. O kiek iš tikrųjų - 
neaišku.

Kaip jau sakėme, Merkinės apylinkėse siautė ne
žinomos paskirties ir dydžio, karinis dalinys. Tačiau grei
čiausia čia buvusi vidaus reikalų kariuomenė, čekistų 
vadovaujama.

įčio plentu karinio dalinio.
Muzikevičius (Druskininkų
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Yra žinomi keturi viėtos gyventojai, kurie baudė- - milijonų ukrainiečių, 10 milijonų (sic) pabaltiečių galvoja 
šias apylinkes. To- * ~

atsiradęs 1920 m. 
kai lenkai bolševi- 

Sucharepkos kaimų, 
kolonistų iš Rusijos

jams talkininkavo, nes gerai žinojo 
kios išdavikų pavardės:

1. Buslajevas, rusas, Lietuvoje
Jis dezertyravo iš bolševikų dalinio, 
kus vijo iš Lenkijos. Raitas, atjojo į 
kuris dar caro laikais buvo įkurtas ,.v _ ____
po 1831 m. sukilimo. Čia Likęs, Buslajevas vedė vietinę 
rusę, išmoko lietuviškai. Vėliau nusipirkęs Merkinėje 
sklypų, pasistatė namų. Jis dalyvavo Masališkėse sušau
dant Ivanauskienę, Degsnių kaimo vestuvininkų tragedi
joje, kankinant Navickų, nušaunant Bingelį, girininkų Re- 
vuckų ir Klepočių kaimo naikinime. Po tragiškų įvykių 
Klepočiuose Buslajevas dirbo prie Merkio jtilto remonto. 
Čia jį kareiviai nušovė ir numetė nuo tilto upėn.

2. Paltarackas, totorius iš Maniūnų dvaro. Daly
vavo naikinant Klepočių ir kitus kaimus. (Plačiau apie 
jį žr.žemiau).

3. Lozovskis (Lazauskas), rusas, gimęs Merkinėje. 
Vokiečių okupacijos metais slapstėsi ir 'maitinosi tarp 
tų ūkininkų, kuriuos tų Kūčių dienų kartu su kariškiais 
šaudė, degino sodybas. Vėliau buvo užkluptas plėšiant 
žydų kapus Merkinėje. Pabūgęs už tai bausmės, išvyko 
į Magadanu.

4. Pranas Saulevičius, lietuvis (Vadenų km.), sta
lius. Skatinamas keršto už vokiečių nužudytų brolį, pa
dėjo rusams susidoroti su Klepočių ir kitų kaimų lietu
viais. Vėliau pasikorė Alytuje.

PRANĖS A ELTA1.

BRŽEŽINSKI’S PABRĖŽIA NERUSŲ TAUTŲ SVARBĄ 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Savo naujoje knygoje Game Plan (Strategija Toli
mai Ateičiai), Zbigniev’as Bržežinski’s svarsto, kaip JAV 
turėtų varžytis su Sovietų Sųjunga. Buvusio Valstybinio 
Saugumo patarėjo nuomone, įtampa tarp JAV ir SSRS 
dar ilgai tęsis; jų varžybos neturi nieko bendro su vado
vaujančiomis asmenybėmis ar sutartimis. Jis tvirtina, 
kad JAV reikia plačios ir nuoseklios strategijos, idant 
jos galėtų tinakamai atsakyti į Maskvos pasaulinio masto 
iššūkį.

NAUJAS ŠALFASS-gos LAUKO TENISO, 
VADOVAS

Dr. Algis Barauskas, Detroito LSK KOVO narys, nuo 
š.m.rugsėjo 17 d. yra oficialiai tvirtinamas naujuoju ŠALr 
FASS-gos Lauko .Teniso Komiteto vadovu. Šias pareigas 
dr.Barauskas laikinai jau ėjo nuo šių metų pradžios. Lau
ko teniso reikalais prašome kreiptis į naujųjį vadovų šiuo 
adresu:

Dr. Algis Barauskas,3018 Patch Dr., Bloomfield 
Hills MI 48013, tel: (313)-258-6535

SALFASS-gos Centro Valdyba dėkoja ligšioliniam 
ilgamečiu! Lauko Teniso Komiteto vadovui Antanui Bart
kui,Chicagos Lietuvių Teniso Klubo nariui už pareigų feji 
mų, o naujajam vadovui linki sėkmės.

37-sios METINĖS ŠALFASS-gos ŽAIDYNĖS NEW YORKE
ŠALFASS-gos Centro Valdyba praneša, kad 37-sias 

Metines ŠALFASS-gos Sporto Žaidynes vykdyti' pavesta 
New Yorko Lietuvių Atletų Klubui 1987 m.pavasarį, New 
Yorke. Žaidynių data ir programa bus pranešta vėliau.

Šis sprendimas yra padarytas remiantis principiniu 
praėjusio SALFASS-gos suvažiavimo nutarimu ir New Yor
ko Lietuvių Atletų Klubo pageidavimu. 
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

pagerbiant 
iques" kepurę.juos, gauna po uniforminę

ATLETAS INVALIDO KĖDĖJE
KELIAUJA APLINK PASAULĮ metu Hansen rieda per Que

bec'© provincijų. Tikimasi, 
kad šios provincijos gyvento
jai jį parems gausesnėmis 
aukomis, negu savo laiku 
vienkojį (jau mirusį) Terry

Rick Hansen, 29 metų 
amžiaus, po katastrofos ne- 
bevaldųs kojų, savo riedan
čioje kėdėje yra laimėjęs 
visų eilę lenktynių, o dabar 
su ja važiuoja aplink pašau- Fox, kurio garsusai bėgimas 
lį,. rinkdam^L 'ųųka^.,/^iša 
kelionė sūėųryš' 40,073 kilė- 
metrų. Šis savo žygį pavadi - 
no MAN IN MOTION vardu 
ligi šiol jau surinko apie 
3 milijonus dolerių. Iš viso 
Rick Hansen 
surinkti apie 
dolerių, kurie 
kių nelaimingų 
gydymui, 
jų paskatinimui 
našiu vežėčių

rinkdamas aųka$. / .Visa .įiko č*a beveik'■hepSšTebėt,aš- 
„a 'Qdfebec’o ' mieste Hėnsėn’aS

ir su 1 provincijo'S 
Robert Bourassa, 
jisai pasieks sek- 

spalio 19 d. Čia
yra pasiryžęs

10 milijonų 
bus skirti to- 
paralyžuotųjų

mankštinimui ir 
užsiimti pa- 
sportu. Šiuo

susitiko 
premjeru 
Montreal; 
madienį, 
ilsėsis tris dienas ir po to
tęs kelionę nuo miestou rotu
šės. Aukoti' galima: LE 
TOUR DU MONDE DE 
RICK HANSEN, 1050 Bea
ver Hall, Suite 100, Mont
real, Quebec. H2Z 1S4

Sųjunga, rašo Bržežinskis, yra imperija 
negalima hermetiškai izoliuoti, kaip pvz.

Sovietų 
ir todėl jos 
Kinijos, pasiremiančios savita, vienalyte kultūra. Daugia- 
tautiškumas atveria plyšius ir spragas sovietinės imperi
jos kūne. Dabartiniame nacionalizmo ir atgimstančios 
religijos amžiuje, 55 milijonai sovietinių musulmonų, 50 

ir jaučia kitaip, negu rusai.
(Turbūt galvoja apie pabaltiečius, gyvenančius visa

me pasaylyje? Rd.)
Anot Bržežinski'o Sovietų Sųjungos ateitis kelia 

daugiau abejonių, negu tokių daug organiškesnių valsty
bių, kaip Prancūzija ir Japonija. Šiandien Sovietų Sąjun
goje dominuoja rusai, o nerusų tautos priverstos jiems 
nusilenkti. Tuo santykiu remiasi sovietine politinė siste
ma. Tačiau visa tai gali pasikeisti, nes didėja Sovietų 
Sųjungos vidiniai prieštaravimai, auga plyšys tarp režimo 
politinių ir ūkinių poreikių. Jei Sovietų Sųjunga nori var
žytis su Amerika, ji turi kokybiškai persiorientuoti,įženg
ti į informacijos, pažangios technologijos ir mokslo am
žių. Svarbiausias klausimas - ar ateinančių dvidešimties 
metų bėgyje Sovietų Sųjunga sugebės iš pagrindų moder
nizuoti savo visuomenę ir išlaikyti nesušvelnintų totali
tarinę politinę sistemų.

Bržežinski’s tvirtina, kad Sovietų Sųjungos politinė 
ir ūkinė decentralizacija sustiprintų taikų. Kuo daugiau • 
teisių išsikovos nerusų tautos, tuo labiau susilpnės išori
nis rusų imperializmas. Kaip tvirtino Milovan'as Džila'as 

. "ILgainiui Sovietų Sųjunga turi iširti, ir ji iširs greičiau, 
jeigu bus sustabdytas jos ekspansyvumas".

Bržežinksi'o nuomone, didesnis nerusų tautų ūkinis 
savarankiškumas privestų prie didesnės politinės autono
mijos Sovietų Sąjungoje. Padidėtų įtampa ir įsižiebtų kon
fliktai, kaip pvz. Pabaltijo respublikose; į kurias buvo 

• atkelta tiek daug nepageidaujamų rusų. Sovietinių musul
monų, ukrainiečių, pabaltiečių ir kitų nerusų tautų tauti
niai ir religiniai jausmai pažadins siekius, kurie jau ryš
kiai matomi Rytų Europoje. Kai pradės reikštis tų tautų, 
potencialas, net ir drųsios Milovan'o Džil'o pranašystės 
neatrodys tokios nepaprastos. < , .•

Bržežinski’s siūlo, kad JAV paryškintų šį decentra
lizacijos vyksmų Sovietų Sųjungoje, pasinaudodama mo
derniomis komunikacijos priemonėmis. Didesnių politinių 
keisiu reikalavimas, autentiška politinė veikla, tautinio 
apsisprendimo siekįs gali susilpninti grubų centro val
džios dominavimų., Padrųsindami nerusus Sovietų Sųjungo
je reikalauti, kad lįūtų labiau gerbiamos jų tautinės tei
sės, prisidėsime p pi e teisingesnio politines galybės pa
skirstymo Sovietų Šųjungoje, rašo BežeŽinski's'.



SVARBUS LAPKRIČIO MĖNUO SPORTININKAMS

1986 m.Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
PLAUKYMO PIRMENYBĖS

1986 m.Š.A.Pabaltiečių ir Lietuvių Plaukymo Pirme
nybės įvyks š.m. lapkričio 22 d.,Pape Recreation Centre, 
953 Gerrard St.E. (kampas Pape ir Gerrardst.), Toronto, 
Ont. tel: (416)- 461-3531.

Vykdo - Toronto Estų Sporto Klubas KALEV.
Varžybų pradžia - 4:00 PM. Registracija-apšilimas 

nuo 3:00 PM.
Varžybos bus vykdomos šiose klasėse: Vyrų ir mote

rų (15 m.ir vyresnių), Jaunių A (15-17 m.), Jaunių ir 
mergaičių B (13-14 m.), Jaunių ir mergaičių C (11-12 
m.), Jaunių ir mergaičių D (9-10 m.), Berniukų bei mer
gaičių E (8 m.ir jaun.) ir senjorų (virš 20 m.).

Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį nebus. 
Amžiaus klasifikacija nustatoma pagal dalyvio amžių 
varžybų dienų.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų 
plaukikams.

Dalyvių registracija iki š.m.lapkričio 18 d. , pas 
PSF - jos Plaukymo Komiteto vadovę: Mrs. Mai Kreem, 
618 Davenport Rd., Toronto, Ont. M5R 1K9. Tel: (416)- 
924-6028.

Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabaltiečių var
žybų.

Smulkios informacijos pranešta visiems sporto klu
bams. Klubams nepriklausę plaukikai dėl informacijų ga
li kreiptis į betkurį sporto klubų ar tiesiai į Mrs.

m
VISI LIETUVIŲ SPORTO VIENETAI IR PAVIENIAI 

PLAUKIKAI SKATINAMI ŠIOSE VARŽYBOSE SKAITLIN
GAI DALYVAUTI.

1986 m.Š.A. PABALTIEČIŲ KLUBINES KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

1986 m.Š. Amerikos Pabaltiečių Klubinės Krepšinio 
Pirmenybės planuojamos pravesti š.m. lapkričio 8-9 d.d. 
Toronte, Ont. Tai bus paskirų klubų turnyras.

Smulkesnės informacijos bus paskelbtos vėliau.
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

KAIP KANADOS BUV.MINISTERIUI PIRMININKUI

P.E.TRUDEAU APMUILINO AKIS NORILSKE

Geltonoji Montrealio spauda paskelbė, kaip paslap
tyje laikytų įvykį, kad buvęs Kanados premjeras ir būre
lis jo draugų yra PASILEIDĘ KELIONĖN TRAUKINIU 
per Sibiro plotus iki pat Vladivostoko. Faktinai, iki Na- 
chodkos, kadangi Vladivostokas, kaipo stambi laiyų bazė, 
yra uždarytu užsieniečiams miestu. Montrealio "The Ga
zette" dienraštis leidžia tačiau spėlioti, kad galbūt Tru
deau bus tenai įsileistas, kadangi jis pasimatysiųs Mask
voje su Gorbačiov'u. Atsieit, jis keliauja nevisai "incog
nito". Tiesų pasakius, galbūt, nebe pirmų kartų Trans- 
sibiriniu traukiniu.

Tos jo iškylos ir Vladivostokas primena kai kuriuos 
įvykius. Amerikietis žurnalistas David K.Shipler pasakoja 
savo, knygoje "RUSSIA. BROKEN IDOLS, SOLEMN 
.DREAMS", kaip buvo ruoštasi JAV įirėzidėrttb Gerald 
rord'o priėmimui Vladivostoke, kai jis ten atskrido 1974 
metais. Įpratę į turistų akių muilinimų ("pokazuchų"), 
tenykščiai pareigūnai nugriovė paprasčiausiai visas lūšnas 
palei kelių, vedantį iš aerodromo į miestų, sudegino 
griuvėsius ir prikaišiojo j sniegų gražių pušelių ir egle
lių...

Kai dėl Trudeau triumfališkos kelionės į Norilskų, 
buvę taip. Kaip prisimename, viešėdamas tame mieste, 
pastatytame ant vergų kaulų, Trudeau pareiškė, kad No- 
riįskas primenųs jam Kanados Šiaurės miestus, kad esu 
baisiai jauku ir malonu. Iš tiesų, kaip rašo D.Shipler, 
"pokazuchos" nesigailėta. Į Norilskų buvo nuskraidinta 
stambi padavėjų grupė iš geriausių Maskvos restoranų 
("Praga","Metropol"). Juos aprengė dailiais švarkais su 
skydeliu "Norilsk", kad jie atrodytų vietiniais. Trudeau 
buvo vežiojamas aplink miestų limuzinu. Tai sutraukė 
gatvėsna aibes žmonių ir tai matyt stipriai paveikė Ka
nados premjerų. Tikrumoje tas minios antplūdis atsirado 
dėl visai kitų priežasčių: Trudeau sėdėjo juodoje "Čaiko- 
je", o tokios mašinos niekas Norilske iki tol nebuvo ma
tęs. Užtat gyventojai spoksojo išsižioję ir kumšnojo vie
ni kitus: "Veizėk, Caika! Veizėk, kokia ta Čaika".1

1/27T/R.D.

David K.Shipler. RUSSIA. BROKEN IDOLS, SOLEMN 
DREAMS. N.York. Times books. 1983, p.25.

PASAULIO LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESAS - 
PRELIMINARINĖS GAIRES

“T (vadinės pastabos. Jau praėjo apie 18 metų nuo pas
kutinio Kultūros Kongreso. Pasikeitusi išeivijos būklė ir 
kylantys nauji reikalavimai kultūriniam darbui, ypač at
sižvelgiant į faktų, kad jau turime kultūros darbuotojų, 
kurie yra gimę ne Lietuvoje, įtaigoja reikalingumų vėl 
pažvelgti į išeivijos kūrybinį potencialų, nustatyti gaires 
einant į sekantį tūkstantmetį. To akivaizdoje PLB val
dyba savo 1985 m.spalio mėn. 19 d. posėdyje nutarė 
šaukti Pasaulio Lietuvių Kultūros Kongresų.
2. Kongreso tikslai.
a. Suvesti išeivijos kultūrinio ir kūrybinio darbo balansa.
b. Pažvelgti į kultūrinės sųvokos reikšmę globalinės 
universalizacijos akivaizdoje.
c. Išsiaiškinti išeivijos kūrybinio potencialo vysytmo ir 
pirmumo gaires.
d. Nusistatyti kultūrinių/kūrybinių vienetų darbo gaires.
e. Pasiaiškinti išeivijos ir tautos kamieno kultūrinių ver
tybių pasikeitimo ir integracijos galimybes.

3. Kongreso programos struktūrą. Pramatoma, kad - 
Kongreso programa susidės iš keturių pagrindinių dalių:
a. Teorinė dalis - platus kritiškas žvilgsnis į kultūros 
ir kūrybos esmę technologinės revoliucijos akivaizdoje.
b. Praktinė dalis - kultūrinių ir kūrybinių grupių veik
los seminarai.
c. Organizacinė dalis.- atskirų kultūrinių/kūrybinių orga
nizacijų suvažiavimai, veiklos gairių nustatymas.
d. Kūrybinė dalis - vėliausios kūrybinių atsiekimų ekspo
zicijos.

4. Dalyviai." Į Kongresų kviečiami įsijungti sekantys 
organizaciniai junginiai bei pavieniai kultūrininikai/kūrėjai.
a. LB- nes Kraštų valdybų kultūros reikalų vedėjai, 
komisijos, komitetai ir 1.1.
b. Kūrybinių sųjungų valdybos, nariai.
c. Masinių kultūrinių renginių organizatoriai.
d. Mokslinių organizacijų vadovybės ir nariai.

5. Organizacija, Kongreso programos įvykdymas re
miasi sekančiais organizaciniais vienetais:
a. Programos komisija.
b. Organizacinė komisija.
c. Organizacijų komisija. 'i’j-
d. Pramogų komisija.

GALIMI KULTŪRINIAI RENGINIAI PASAULIO LIETUVIŲ 
(KULTŪROS KONGRESO METU

1. Kviesti Lietuvių Operų pastatyti lietuvių 
veikalų.
2. Suruošti pasaulio lietuvių dailininkų apžvalginę paro
dų (kilnojamų per kelis miestus).
3. Panaudoti pav.Chicago Chamber orkestrų ar kitų 
muzikinį vienetų simfoninės muzikos ir dainos koncertui.
4. Suruošti jaunųjų kūrėjų vakarų (literatūros, muzikos, 
išraiškos).
5. Suruošti litera tūros vakarų.

PLB Informacija

Varšuvos Tardymo Kalėjime
QUO VADIS, POLONIA ???/

Sensacingų žinių, atrodytų, netrūksta. Rytų ir Va
karų santykiai vienu laiku/ pašliję, staiga pasitaisė, pasi
keitus suimtaisiais. Sov.Sųlunga išleido Jurį Orlov'ų, mir
tinai nukamuotų. Nebeatpažįstamų.

Visoje toje maišatyje užsimiršo kur kas reikšmin
gesnis įvykis: gen.Vojček Jaruzelski suteiktoji amnestija 
politiniams kaliniams, pūdomiems kalėjimuose. Montrea
lio "The Gazette" dienraštyje, tiesa, buvo Gwynne Dyer 
straipsnelis, pavadintas "POLAND GAMBLES BY FREE
ING "MARTYRS", bet pats žodis įdėtas į kabutes, rodo 
straipsnio autoriaus nenorų pripažinti SolidarnošČ sųjū- 
džiui didesnės reikšmės. Jo manymu, rizikuoti paleisti 
politinius kalinius Jaruzelskį padrųsinęs Gorbačiov'as, 
kuris lankėsi Lenkijoje birželio mėnesį. Antra vertus, 
valdžiai reikėję užsitikrinti Vakarų bankų investacijas, 
kurios nutrūko, įvedus krašte karo stovį. Apie tai, kad 
Gorbačiov'ui teko išgirsti lenkų priekaištus dėl krašto 
nusiaubimo po Černobil'io nelaimės, Gw.Dyer nieko ne
užsimena. O tačiau kiekvienam aišku, kad ilgų laikų, 
nežinia iki kada, Lenkijos Žemės ūkis kentės nuo chemi
nės taršos.

Žodžiu, nors vakariečių spauda linkusi įžvelgti Ja- 
ruzelski'o amnestijoje generolo kilniaširdiškumų ir politi
nį laimėjimų, vargu ar tikrumoje taip yra. Užtat juo 
įdomiau susipažinti su SolidarnošČ narių nuomone apie 
"normalizavimų", net jeigu tos mintys ir buvo pareikštos 
tada, kada atrodė jog SolidarnošČ visiškai sutriuškinta.

Yra gražus ir teisingas posakis, atkeliavęs iš graikų, 
pasaulio: "karas yra perdaug rimtas dalykas, kad galima 
būtų jį patikėti generolams". Juo labiau neleistina pati
kėti jiems krašto valdymo. Perdaug jie linkę įsivaizduoti 
krašto gyvenimų, kareivinių, kazematų, bausmių, dabok
lės, namų arešto, sušaudymų sųvokomis. Toliau jų protas 
neišneša. Iš tiesų demokratijos sųvoka, atrodo, sumenko 
net ir čiliečių sųmonėje, nors Čilė kažkada buvo vienu 
pažangiausių kraštų Pietų Amerikoje. Lenkija tuo tarpu, 
niekada demokratijos nepažino. Prieš II-ųjį Pasaulinį Ka
rų ji garsėjo savo netvarka ir mažumų engimu. Ta pras
me Ad.Michnik'o mintys apie Ilgųjį Žygį absoliučiai tei
singos. Ir tas žygis, atrodo, prasidėjo.
A.Z.

/ POKALBIS SU ISTORIKU ADAM MICHNIK, K.O.R. 
(Darbininkų Apsaugos Komiteto) VADU /

Istorikas Adam Michnik buvo vienu aktyviausių 
KOR Komiteto narių; 1980 - 1981 m. jis buvo Solodar- 
nošč patarėju Varšuvoje. Iš jo raštų labiausiai žinomais 
yra "BAŽNYČIA, KAIRĖ, DIALOGAS" ir "LAIŠKAI IŠ 
BIALOLEKOS" (stovyklos).

Karinio pučo metu 1981 m.gruodžio 13 d. jį areš
tavo ir internavo Bialolekos stovykloje netoli Varšuvos. 
1982 m.rudenį jį ir kitus KOR narius apkaltino bandymu 
nuversti valdžių. Šiuo metu jis laukia teismo, kalinamas 
Varšuvos "Tardymų Kalėjime". Ten įvyko čia spausdina
mas pokalbis. Jery Laber

Helsinkio Komitetas

Klausimas: Šiuo metu Jūs būsite ilgiau iškalėjęs kalėji
me, negu kad egzistavo legaliai SolidarnošČ. Kų Jūs. 
prasimanot, kad laikas neprailgtų?

Atsakymas: Vadovaujuosi vis ta pačia mintimi: reikia 
dirbti tikint, kad tas darbas prasmingas. Daug skaitau, 
išnaudoju laikų studijoms. Naujienos, kurios mus pasiekia 
iš anapus sako mums, kad kalėti yra prasminga, kad tai 
sudaro SolidarnošČ sųjūdžio pasipriešinimo dalį, ypatingai 
dabar, kai valdžia pakartotinai meluoja, jog esama pa
žangos padėties normalizavime ir suartėjime (su žmonė
mis). Kad mus tebelaiko kalėjime, įrodo, jog normaliza
vimas slysta jai iš nagų.
Klausimas: Aš suprantu, kad esamoje padėtyje jūs nori
te išvengti patetiškos pozos. Bet tikrumoje Jūs gyvenat, 
veikiamas didžiųjų Zbignew Herbert’o žodžių: "Mums 
permažai duota laiko, reikia liudyti; reikia būti drųsiais, 
net jei protas prieštarauja; būti drųsiu"...
Atsakymas: Kadangi pati padėtis patetiška, man nėra 
reikalo tokiu rodytis. Mano vadovu paprasčiausiai yra 
instinktas: išlikti gyvu. Aš seniai įsitikinau, kad niekad 
nedera eiti sandėrin su policija. Tokie sandėriai visada 
pasibaigia blogai. Jie žino tik vienų dalykų - tai meluo
ti, ir apie tai jie puikiai išmano. Jie taip pat kvaili; 
nelaimei tie, kuriuos jie tardo, kartais būna dar paikes
ni. Tad, Herbert'as teisus - svarbiausiu dalyku yra būti 
drųsiam ir tauriam... Tai nėra vien mano vieno nuomo
nė. Vis daugiau ir daugiau žmonių atsisako kalbėti su 
ponaičiais iŠ saugumo policijos. Tam nereikia patetikos 
nei didelės išminties, vien trupučio drųsos.
Klausimas: Kokie Jūsų įspūdžiai iŠ Švento Tėvo apsilan
kymo Lenkijoje? Juk į jus, politinius kalinius, Popiežius 
kreipėsi pirmojoj savo kalboj ant Lenkijos žemės. 
Atsakymas: Kaip kad visi žmonės Lenkijoje, aš pasiti
kau jo vizitų su dideliu džiaugsmu ir lūkesčiais. To ap
silankymo pasėkoje daugelį mūsiškių išleido laisvėn. Bet 
laikui atėjus, matysis ir kitos pasekmės.

Kalėjime įvyko vienas svarbus įvykis: dauguma ka
linių paskelbė bado streikų prašydami, be kitų dalykų, 
kad jiems būtų suteiktas politinių kalinių statutas. Strei
kavo savanoriškai; niekas nebuvo verčiamas. Aš, pavyz
džiui, nebadavau. Tai buvo didžiai svarbus moralinis 
gestas. Aš tikiuosi, kad ši kova del politinio kalinio sta
tuso neliks Episkopato nepastebeta. Daugelis kalinių 
neišsiaiškina, kodėl vyskupai tyli Šiuo klausimu. Juk vi
sumoje, ne politinis reikalas, bet Žmogaus Teisių apsau
gos dalykas.
Klausimas: KOR teismo byla yra stebinanti. Valdžia 
norėjo jus demaskuoti, bet nusiplėšė kaukę pati sau. Be
veik nė vienas jūsų neprisipažino kaltu ir nedavė paro
dymų. Jau dievai žino, nuo kada jūs kapstotės po kalti
namąjį aktų.
Atsakymas: Prokuroras buvo net sumanęs neleisti man 
jo skaityti. Tai buvo viena jo šauniųjų idėjų. Kitus punk
tus aš atskleisiu bylos metu. Žinot - tai bus pasibaisėti
nas teismas. Valdžia ^šiuokart savęs nenukaukuoja. Tų 
ji padarė 1981 m.gruodžio 13 -tų dienų. Dabar jinai at
skleidžia vien savo kvailumų. Ponui Jaruzelski'ui šovė 
į galvų pridėti metus internavimo prie mūsų bausmės. 
Tie džentelmenai parodo nepaprastų intelektualinį kūry
bingumų, kai reikia prasimanyti kaip kalinti žmones. Ši 
byla mūsų negali pažeminti, bet jinai pažemina juos. 
Mes norim, kad jinai įvyktų. Prokuratūros bylos yra in
formacijos "aukso kasyklomis": ne tiek informacijos apie 
KOR'ų, kiek apie dabartinius jo prievaizdas. Teismo me
tu aš papasakosiu, kų sužinojau iŠ dokumentų apie tuos 
"apsiblaususius kalėjimo traukinių mašinistus", kaip kad 
būtų juoš pavadinęs Cz.Milosz'as. Jaruzelski's įsitikinęs, 
kad teisėjai, kurie mus teis, bus drausmingi, bet jis ne
turėtų tikėtis, kad kaltinamieji bus irgi drausmingi.

Klausimas: Kaip bebūtų, tų prabangų psichologinį nusitei- 
kimų (psychological luxury) Jūs susikurėte pats. Jūs nie
ko neskolingas nei Jaruzelski'ui, nei gen.Kiszczakui (Vi
daus Reikalų ministeriui).
Atsakymas: Labiausiai už jį aš esu skolingas jums, Soli- 
darnosč pogrindžiui. Žinot, toji Radio SolidarnošČ trans
liacija kaliniams buvo nuostabiai puiki. Ji mums buvo 
stiprybės švirkštu.Aš nesitikėjau, kad SolidarnošČ balsas 
galėtų mus pasiekti. Kai tai įvyko, aš supratau, kaip 
daug kas pasikeitė Lenkijoje. Niekas nesijaučia vienišu 
ir tai yra didžiausias vyriausybės pralaimėjimas.
Klausimas: Jūsų "Laiškai iš Bielolekos" įrodo, kad dialo
gas pro pynučius yra įmanomas. Jūs buvote teisus, rašy
damas 1982 m. balandžio mėnesį, kad mūsų laukia vei
kiau "Ilgas Žygis", negu "Staigi permaina". Kokį ateities 
scenarijų laikytumėte įtikinamu?
Atsakymas: Aš manau, kad neverta galvoti, kad būtų 
galima susitarti su grupe, sudarančia dabartinę vyriausy
bę. Tai laiko gaišinimas. Galbūt, šioje grupėje esama 
aštraus nesutikimo su partijos "konkrečiaisiais" (kietos 
linijos šalininkais), galbūt netgi jie griebsis vienas kitam 
už gerklės, bet jie sutinka tarpusavy viename punkte: 
Lenkijoje SolidarnošČ vieta tegali būti tik už grotų.. 
Mūsų vienintelis šansas yra sukurti platų, daugialypį po
litinės veiklos ir ryžtingos rezistencijos frontų. Aš nesu 
pranašas ir nežinau kada ir iš kur ateis paskatas pasikei
timams, bet pasikeitimai linijoje, kurių sau nusistatė So
lidarnošČ, yra neišvengiami.

Nedera mažinti gerai organizuotos pogrindžio struk
tūros svarbos. Jinai suteiks galimybę, kad sekanti proga, 
kuri mums pasitaikys, nenueitų niekais. Tikriausiai tai 
bus "Ilgas Žygis". Tenka matuoti metais laikų, kai mūsų, 
sąjūdis laimės. Reikia skirti ypatingą dėmesį į padėtį 
Sovietų Sųjungoje. Ten artėja bruzdėjimų metas. Šian
dien svarbiausiais dalykais yra du: kantrybė ir siekimų 
vienybė.
Klausimas: Savo paskaitose Skrajojančiame Universitete 
jūs aiškindavote, kad Lenkijos tragedija glūdinti tame, 
kad žmonės yra pasmerkti sovietizacijai, nežiūrint ko 
jie besiimtų. Kokios vilties prošvaistės įžvelgtlnos, Jūsų 
akimis, šiandien Lenkijoje ir visame pasaulyje?
Atsakymas: Aš esu optimistu iš prigimties. Užtat prieš 
atsakant, reikia turėti tikėjimą, kad dalykai gali pasi
keisti. Jeigu nebūtų buvę praeityje tokių optimistų, kaip 
kad kardinolas Stefan Wyszinski, kaip Stefan Kisieliews- 
ki ar Zbigniew Herbert, jei nebūtų buvę tų, kurie prie
šinosi, mes nebūtume turėję to, kų turim. Sveriant visuo
meniniu mastu, spyriavimasis visada apsimoka. Komuniz
mas kaipo socialinė sistema ir kaipo ideologija yra nusi
baigusios. Tai konservatyvi siauro elito- "Nomenklatūros" 
diktatūra. Augantis pasipriešinimas totalitarinei komunis
tinei sistemai yra virtęs tarptautiniu reiškiniu ir jis to
lydžio dar suintensyvės. Mes ir visi tie, kurie randasi 
"socializmo stovykloje", galim tikėtis arba demokratėji
mo, arba nuosmukio...
Klausimas: Jūs visada buvote nusistatęs prieš konspiraci
nę veiklų. Ar pakeitėt savo nuomonę?
Atsakymas: Padėtis pasikeitė. Būtina, kad vadai slapsty
tus!. , u u , i( bus daugiau )
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AITVARAI ir GIRIA
(tęsinys)

Pažiūrėjęs į Dobilą rūpestingiau, pridūrė:
- Prieš senos Anelės sodybą padėsi šautuvą po 

tilteliu. O Valterio po švarku neglostyk. Tu visad jį pa- 
čiupinėji. Užmiršk jį glostyti. Jūs, jauni, tik kas kur, 
tuoj ginklą čiupinėjate. Tu ginklą glostai, o stribukas 
jau supranta, kas tu per paukštelis.

- Aš neglostau.
- Čia tau įsakymas: prisimink ginklą tik kai šaudy

ti reikia.
- Klausau, tamsta Viršila, - atšovė Dobilas.
Valandėlę jie vėl tylėjo. Prieaušris sruvo liguistai, 

lyg lauždamasis pro sunkias vos-ne-vos atskleidžiamas 
duris.

Viskas pradėjo dengtis aušros varsomis. Visą pir
ma medžią viršūnės. Aukštos, naktį skendėjusios tamsoj, 
pieaušry migloj ir sambrėškoj, dabar rausvėjo, skleidė 
žalsvus šešėlius ir atrodė lengvos, pakabintos dangaus 
fone. Virpančios iš džiaugsmo skelbė naują aušrą, jau 
kelintą ir kelintą šimtmečio eigoje.

Ir kukli lepšiuką kolonija, susimetusi prie išgaišu- 
sio medžio, prie Dobilo koją, staiga atšvytėjo taip bičiu
liškai rausvo dangaus iliuminacija, tarytum mažus, raus
vus debesėlius, gal debesėlio nuolauža, nusitvojusi ant 
žemės, prie liūno, prie partizaną tako į kūlgrindas.

Gausios, kerėbliškos, šmėkliškos, grąsiai juodos 
ir atkakliai nerausvėjančios prieaušryje styrojo vėjovar- 
tos išilgai liūno. Toliau išvirtusią medžią skeletai, sun
kūs, seni sutrūniję griaučiai, gąsdino, kaip vaiduokliai.

- Lemtis, - pratarė Viršila. - Sakai lemtis ko 
nors verta. Neverta tikėti lemtimi, Dobilai. Mūsą gyve
nime suveržei "samostrielą" delne ir laikyk. Laikyk jį, 
kaip likimą suveržęs. Partizanui gyvenimas ir mirtis tai 
tik atsitiktinumai - ne lemtis.

- Tai gal tie atsitiktinumai ir yra lemtis?
- Ar pavadinsi lemtimi šią atsitiktinumą grandi

nę? Aš susirgęs patekau į ligoninę. Žmoną su sūnum iš
plėšė iš namą ir įmetė į prekinį vagoną. Aš likau; mat 
neieškojo manęs ligoninėje. Vaikas šoko iš vagono ir pa
sileido bėgti. Gal bėgo pas, mane. Su viena kulka nuėmė 
ji-

- Buvo didelis?
- Trylikametis. Stambus toks, veržlus. Juk iššoko 

jis savo valia. Ir žmona budeliams nepasakė, kur aš esu, 
savo valia. Savi veiksmai, sava valia, kokia čia užburta 
lemtis? Nesąmonė.' O mes, ar ne patys atsliuogėme į 
mišką, ne patys ėmėmės ginklo? Sėdime, va, prieš bedug
nį liūną. Aušra, va, mezgasi. Drėgna. Baugu, kaip prieš 
žygi- Ir ne kokiame nors kambaryje klausomės rytinią 
žinią per radiją, bet esame miške, Dobilai. Prie Lauke
sos liūno. Didžiausiame Lietuvos miške. Turiu galvoj 
Laisvos Lietuvos mišką, nes čia dar rusai kojos įkelti 
nedrįso. Vadinasi, faktinai miško gelmė liko neokupuota.

- Jūs teisus.
- Aišku, kitaip nebus. Sava valia pliekėm rusus 

per sukilimą ir dar taip užplieksime, kad garai kils. Vėl 
jie rūks atgal tais pačiais keliais, kuriais atslinko.

- Likimu ar lemtimi kažkaip smagu tikėti, Viršila. 
Poetiška. Gimnazijoje mokė, kad senovės graikai tikėję 
likimu, orakuluose sužinodavę, kas žmogui lemta. Kai 
savo likimą žinai, lyg ir savo gyvenimą žinai.

- Liurbiams likimas. Jeigu likimais lietuvis tikės, 
savos valstybės nesusikurs. Sukylame, pliekiamės, šautu
vais pleškiname savo valia. Lietuviškam kailiui geriau 
4 psl.

TURINYJE: Živilė Balaišytė "Ieškant prasmės: kalba, is
torinis palikimas ir tikrovė."; Algirdas Julius Greimas 
"Intelektualinės autobiografijos bandymas: II; Vytautas 
Martinkus "Technikos pažanga ir dorovės klausimai Šiuo
laikinėje prozoje";; Vincas Trumpa "Stolypino Rusija- 
Reagan'o Amerika: Istorinės paralelės bandymas; Liūtas 
Mockūnas "Antanas Škėma išeivijos vingiuose"; Algiman
tas Bučys "Miestas dabartinėje lietuvią prozoje"; Kazys 
Almenas "Antrasis termodinamikos dėsnis ir tragedija". 
Mokslai ir idėjos skyriuje:
Algis Mickūnas- "Kad tik ne Žmogus: filosofija dabarties 
Lietuvoje; Vincas Trumpa - "Kultūros suklestėjimas Lie
tuvoje; K.P.Žygas - "Valiaus monografija"; Viktoras Na
kas - "Bandymai kalbėti pasauliui".

Sugrįžimas atmintin tt2 (1985), litografija Otis Kazys Tamašauskas
--------- —---------------------------- I-----------------------------------------------  

sava valia elgtis.
- Aista vis savo gyvenimą remia likimu.
- Bobiškai. Ji ir kortom mėgsta burti.
- Ir man būrė. į

- Tau būrė, o sau nępįšbūrė. Moterišku būrimu ne
tikėk, vaike. Bobos tol bjurią. kol užburia tokį, kaip tu. 
Partizaniškame gyvenime būrimas pragaištis. Išburs blo
gai, vyrui nuotaika Dašlis. \

- Ji man išbūrė didelius dalykus.
- Kokius?
- Nepatogu sakyti.
- Nejaugi tu jais tiki? Tai tik juokai.
- Sakė, kad aš pasieksiu didelės garbės, bet aš 

jos nesuprasiu. Būgnai susidėstė skersai širdies. Užkrito 
ant galvos. Vienu žodžiu, bus garbė, ir tiek.

- Gerai. Taip ir turk būti.
- Aš tik susijuokiau
- Ir gerai padarei. Pasisekimas žygyje didelis daly

kas. Kai atlieki uždavinį - jau garbė. Aista tik savo ko
jos ligos neišpranašavo. Kvailiukė. Be batą per tą akiva- 
ryną. Ir eik tu man basai, po perkūnais! Čia brezentinių 
batą maža?

- O kas ta Aista, Viršila? - pasidomėjo Dobilas. 
Iš kalbos atrodo šauni.

- Bene tai svarbu miške. Tu, vaike, ja nesirūpink.
- Ji graži. ■'
- Kiek gi tau, sakyk, metą?
- Jau devyniolika.
- Tavo amžiuje visos mergos gražios. Negražią 

nėra.
- Bet ir miške galima pamilti. Ar ne taip?
- Mylėti reikia ginklo brolius. Bet mylėtis, vaike, 

tai tik bėdon įsivelti. Tai jau miestiečią privilegija. Ži
nai, tą visą ponaičiuką, kurie prie kiekvienos valdžios, 
kad ir stribą raštinėje, galvas palenkę, kojas budeliui 
bučiuoja. Mums savo tarpe reikia ginklo draugo meilės. 
Nesvarbu, moteris ar vyras, ginklo brolis, ir tiek. Atodū
siai, žvilgsniai, visi tie meilės kalambūrai - niekai! Pra
eis tas miško periodas. Vėl gyvensime normaliai. Tada 
bus progą meilėms ir vedyboms.

- Ar iki žiemos jau išeisime iš miško?
- Šalčio nebijok. Poligone mes viduržiemy palapi

nėse gyvenome. O čia gi mūsą požeminės šiltos,kaip pir
telės. Klausi, kaip ilgai? Jeigu sąjungininkai atsisuks 
prieš rusus, jeigu paprašys juos kraustytis iš Pabaltijo? 
Kas tada? Atlanto charta mūsą automatais prabils. Va, 
Dobilai, kaip gali būti. Žiemą ar po žiemos, kas mums. 
Gyvename laisvės sargyboje. Čia garbingiau tūnoti, negu 
šiltame kambaryje, raštinėje,, kokiam ruseliui padlaiŽiaut.

- Betgi, šiaip gi, - nesutiko Dobilas, - asmeniškai 
gyventi galima ir miške. Ten kažkur valstybių politika. 
Gal bunkeriuose mylėtis romantiškiau, kaip ten, miestuo
se. Galima, gi, mylėtis ir ginklo iš ranką neišleidus.

Viršila smagiai nusijuokė. Dobilas net pakilo, ma
nydamas, kad didelę kvailystę pasakė: juk kitaip Viršilos 
neprajuokinsi. ►

- Kam žaismas su gyvybe, kam šėlsmas uodegoj 
- nenusileido Viršila. - O ką bedarysi, kai atsiras bunke
ryje ua-ua? Toks tipelis juk ginklo negriebs, netalkinin
kaus?

Tas nuomonią susikirtimas abiem pasidarė toks 
jaukus, toks komiškai papildantis vienas kitą, kad jiedu 
pasijuto esą paprasti ir pokštaują žmonės, ne pogrindinin
kai, ne režimo gaudomieji.

Tokiame meilės sentimentalume rask tu man 
tokią prozišką atomazgą, - mintimis šiepėsi Dobilas. - 
Ir koks perdėm kareiviškas realumas - bunkerio baimė

Otis Kazys Tamašauskas
OTIS KAZYS TAMAŠAUSKAS gimė 1947 m.Terschen- 
reuthe'e, Vokietijoje. 1952 m.emigravo į Kanadą. 1974 
m.University of Windsor, Ontario jam suteikia BFA laip
snį. Toliau grafikos studijas tęsia Open Studio Toronto 
ir ten pat kviečiamas dėstyti grafiką.

Šiuo metu dėsto litografiją ir orfortą Queens Uni
versity, Kingston, Ontario.

Dalyvavo daugelyje grupinią ir solo parodą, iš ku
rią pažymėtinos: Mira Girard Gallery, Toronto (1979), 
Edith Flavelle Gallery, Lindsey, Ont.(1981); Meta Galle
ries New York (1982); Mac Donald Stewart Art Centre, 
Guelph,Ont.(1983); The Station Gallery, Whitby,Ont.(1985J. 
Jo darbai yra privačiuose^ viešuose ir korporaciją rinki
niuose Kanadoje ir kitur. Yra gavęs visą eilę premiją 
ir valstybinią stipendiją už grafikos darbus ir išradingus 
techninius sprendimus savo kūryboje.

ne apšaudymuose, bet naujagimio unkštime.
Jaunatviškai ir entuziastingai jis norėjo tarti Vir

šilai ką nors malonaus, švelnaus. Nieko geresnio nesumo
jęs tarė:

- Jūs, Viršila, esate geras juokdarys: juk kūdikis 
bunkeryje kiekvieną prąjuokintą.

- Gyvenimas mokjo, - šyptelėjo Viršila. - Bet lai
kas bėga.

Jau kelintą kartą jis žvilgtelėjo į savo šviečiančių, 
skaitlinią rankinį laikrodį ir pačiaupsėjo plonomis lūpo
mis:

- Laikas bėga ir reikia pasiruošti šuoliui.
Zuikis, pilkas, kaip riedantis šešėliukas, o visai 

įkandin jo ir kitas nustriksėjo pro juos liūno kraštu, min
dami prieaušrio šviesoje beveik rausvas laukines avižėles. 
Nusliuogė žvėriukai, kirpdami savo ilgomis ausimis, lyg 
gindamiesi nuo uodą. Dingo kemsyne taip staigiai, kaip 
buvo įsišovę į tą mažytį traką.

- O gal kas juo? pabaidė? - susirūpino Viršila,....
Ir malonus pojūtis po Viršilos sąmojo suiro, dva- 

sion ūžtelėjo, kaip vėjas, pogrindininko instinktai: sektų 
laukti, slėptis. Pakilo abu nuo sustabarėjusio medžio lie
mens ir dairėsi. Automatus laikė parengtyje, krūtinės 
lygyje. Tie zuikiai sudarkė ramą pašnekesį. Ją dvasią 
apniko gaižumas, dirginančios nuojautos. įtariamo pavo
jaus grėsmė verte juos ginklą justi, kaip savo kūno dalį.

Brėkšmėje vos įžiūrimi, tolimesnieji krūmokšniai, 
paaugliai kadugiai ir kupstynai skleidėsi prieš ją žvilgsnį, 
šalti, ramūs, abejingi ją nuojautoms.

- Už poros valandą turiu įžengti į senosios Ane
lės sodybą, - prisiminė Dobilas.

- Atrodo, tingi švisti ir niaukiasi. Saulė tik žiopte
lėjo ir vėl už debesą, - nerimavo Viršila. - Rudens die
na netikėk, žmogau.

Paėjėjo pirmyn. Prieš juos niūksojo Laukesos liūno 
dalis. Spanguolynai, laukinės ir pernokusios, bet lengvos 
ir linksmos avižėlės, stambios viksvos. Visa tai atrodė 
šviežiai ir niūriai; spalvingai ir tamsiai, viliojančiai ir 
grąsiai. Tai buvo ne\ vaizdo, bet nuotaiką žaismas. Jie 
tai žinojo. Jie tai jau daug kartą buvo išgyvenę. Tik 
nuostabu, kad visas tas išgyvenimą ir optinią apsigavimų 
kaleidoskopas kaskart pasikartoja, kada ateini žaisti ir 
veltis į riziką su paslaptingomis Laukešos kūlgrindomis.

- Pėdą statyk, kaip Kristus, ant vandens, - įspėjo 
Viršila, - skrisdamas, ir vis be kūno svorio.

- Taip, Viršila.
Ir vėl tas jaunatviškas polėkiškumas rizikoje suvir

pino Dobilą linksmumu. Jam atrodė juokinga Viršilos in
strukcija, šiam taip natūraliai išsprūdusi pro lūpas. Poe
tikos kupini pokštai: Kristus ant vandens, kūnas be svo
rio. Taip jie perbėgs, perskris liūno eketes. O tos mels
vai žalsvos apgaulingos liūno akys, lyg blakstienomis, 
uždengtos žolynais.

Aista perskrisdavo tą liūną, bet niekad nekalbėjo 
apie tai. Ji mėgo kalbėti apie daugelį dalyką, niekad 
apie liūną. Jis turi atkartoti dabar jos avantiūrą. Tai 
jie vadina žygiu. Aista išbūrė jam garbę. Nesuprantama 
sąvoka. Kai stribai pameta lavonus po šventoriaus tvora/ 
ar tai garbė? Jis nori sėkmės, bet apie sėkmę Aista nie
ko nepasakė. Bet kas gali geidauti pomirtinės garbės?. 
Sėkmės noras žygyje skamba kiekviename žingsnyje. Bet 
garbės? Ne!

- Žengsime kadaise nuskendusią kryžiuočią šal
mais, - pasididžiavo Dobilas.

- Pokštininkas, - šyptelėjo. Ir gerai kad toks - 
lengviau gyventi.

Dobilas vaizdavosi Astą basą, greitakoję, liauną, 
kaip laumę, skriejančią tuo liūnu. Nenuostabu - ji laumė, 
ji gali skristi oru. Jai lyg skirta liūno takais skraidyti. 
Jie sunkūs, stambūs. Ir dar du automatai, brezento ba
tai. Kaip pamesti kūno svorį ir skristi?

-Grįžtame į žygį, - sukomandavo Viršila.
Dobilas suvokė įsakymo galią.
- Taip, Viršila, - atšovė klusniai.
- Uždavinį pilnai suvoki?
- Taip, Viršila.
- Viensėdį išžvalgyk. Šautuvas patiltėje po sąspara.
- Taip, Viršila.

- Apie santėmį mane sutiksi du šimtus penkiasde
šimt žingsnią nuo tiltelio.

- Taip, VirM^.;t><;^<^'
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Trakų mieste

TVARKDARAIČIO ŠVENTE VERTINGAS PATOBULINIMAS
Tradicinė Tvarkdaraičio KLAIPĖDOS medienos 

šventė vyksta kasmet, pasi- kombinatas sugalvojo racio- 
baigus sėjos darbams. Šiais naliai sunaudoti medienos 
metais Kretingos rajone Vid atliekąs: supresuoti ir panau- 
mantų "agroprekybinio ta- doti kurui. Pastatytoje nau- 
rybinio ūkio žemdirbiai" joje kuro briketų gamybos 
(taip rašoma vietinėje spau- įmonėje per metus jau ap- 
doje. Atrodo, tai turėtų pap- dorojo 56.000 kubinių metrų 
rastai reikšti‘'valstybinio kol- atliekų. Prie tokio medie- 
chozo kolchozninkaf) susirin- nos apdirbimo prisidės įvai- 
ko į Tvarkdaraičio šventę, rios uostamiesčio pramonės 
Su didele palyda ir muzikan- įmonės, suteikdamos savo 
tais keliavo Tvarkdaraitis žaliavų atliekas. Rašoma, 
per gyvenviečių sodybas, kad klaipėdiečiai planuoja 
Vieniems ijeikė už tvarkų tuos briketus eksportuoti 
ir švarų medalius, dovanas, į užsienį. Ar jiems jų nerei- 
dekoratyvines lentas, kuriose kia? Ar Lietuvoje užtenka 
pažymima, kad čia gyvena kuro žiemai? Ne kartų teko 
pačios tvarkingiausios šei- girdėti, kad yra šeimų su 
mos. Pora šeimų gavo ir mažais vaikais, kurios nak- 
kitokiųs žymenis., bei parągi- čiai vaikus siunčia perriak- 
nįmuš- po šlubtį...' ’įSdė gfi^iirfeS, 9ies jų bu-
—T‘ ' '■ ' - ‘ • ' • * J f ’ i ‘ i (f • • »

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

P o pakeitimo tai syki ių siuntiniams į Lietuva siųsti, dabar 
muitiįturi sumokėti siuntinių gavėjai. Siūlome prakti škus 
malus siuntinius, kurie siunčiami oro pastų ir pasiekia Lietuvą, 
ptr labai trumpųlaikcį

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

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

1986-5
Anorakas — striukė, vyriškas arba moteriškas; 1 poro 
velvetinių džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas 
megztukas, nailono skarelė — S 200.

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

BALTIC STORES & CO.
(Z. JUBA8)

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

Tel. 01 460 2592

ARBA SKAMBINK MUMS:

London 438—1122 < 
Windsor 252-3842 1 
Calgary 287 — 2712' 
Winnipeg 233 — 3504 
Sudbury 674- 6217

tavo Reikalas.
Mūsų.

A A C ENTRINE S : 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523 -9977 KftuO 

Torontu 489-3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI

JEIGU NORI NUSTOTI

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

1986. X.16

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVES IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖGAU

Dr. Gv. Valančiuj

VE/DRoOZ/AI
..■'‘O'’'1'. ’;?••••

• ŠIAULIŲ
-750 mėty 

sukaktį,

mieste, minint 
miesto įkūrimo 

vyksta paroda,ku- 
’.rioje dalyvauja 67 dailinin
kai iš visos Lietuvos su 170 
kurinių.

• V.KERNAGIS prieš du me
tu sukūręs ansamblį, susi
laukė publikos pripažinimo 
Ansamblis tapo laureatu 
festivalyje "Baltijos jaunys
tė-85". Koncertavo po Lie
tuvos miestus, miestelius , 
ir Vilniuje su dviem naujom 
programom. Viena vadina - 
si "Liepsnojančio krūmo 
link", kita "Linkime paplo
ti".

Autorius prieš 20 metų 
buvo parašęs savo pirmų
jų dainų, o prieš 10 metų 
išėjo į scenų kaip profesio • 
nalas.

Repertuare- 
moji poezija,
dainos ir teatrinio 
dainos, naudojant 
lietuvių autorių žodžius

dainuoja - 
kabaretinės 

žanro 
įvairių

tams išduodama nepakanka- e Akademiniam Operos ir 
mai kuro. Baleto kolektyvui po sėk-
e ROKIŠKIO rajone Anta- mingų gastrolių Maskvoje, 
nas Gailiūnas savo sodyboje paskirta piniginių premijų: 
Juodupėje augina 100 veislių už baletus A.Rakašiaus "Am- 
vynuogių, kurios čia gerai žinai gyvi" ir Delibes "Cop- 
išsilaiko. Už tai jam , gal pelia"- 3000 rublių; už Mu- 
6ūt , bus paskirta didesnis sorgskio "Boris Godunov" 
geros žemės sklypas. ir Klovos "Pilėnai" operas-

c***-*^^-^-**--^-~-**T
P.E n s k a i t i s 

KŪDIKIO ATSIMINIMAI
Žmogus iš savo kūdikystės veik nieko neatsimena, 

tik nuo 3-jų ar 4-rių metų jau pradeda kai kų atsiminti. 
Ir tai tik atskirus, įspūdingesnius epizodus. Kitiems - 
suaugusiems - šie įvykiai gali būti ir visai nereikšmingi, 
bet kūdikiui jie įstringa į atmintį.

Prisimenu, man esant 4-rių metų "vyrui", įstrigo 
toks įvykis. Prasidėjo_ Pirmasis Pasaulinis Karas. Mūsų 
sodybėlėje apsistojo būrys rūsį kareivių, kurie jojo "ger
manų" mušti. Virtuvėje jie vitėsi arbatos. Puode kunku
liavo verdantis vanduo. Tada/vienas kareivis pasigriebė 
iš indaujos satritį if nbrėfb įjąęjšemti to vandens arbatai. 
Rusai laikydavo tarp dantį gdbalėlį cukraus ir pro’ jį 
gerdavo drbatų. Šiam kareiviui pasitaikė pagriebti sam
tį su skylutėmis. Tai buvo /samtis putoms nugriebti arba 
iš verdančio vandens kiaušiniams išimti.

Kitas įvykis,man dar esant mažesniam. Mano tė
velis gale 19-to šimtmečio tarnavo rusų policijoje. Jis 
pergyveno socialistmetį ir man daug įvykių apie tai yra 
pasakojęs. Dažnai tėvelis dalyvavo daromose "ablavose"- 
ieškodavo pabėgusio kalinio ar socialisto, bet kartais jis 
pats tų ieškomųjį paslėpdavo savo bute, nes pas polici
ninkų kratos nedarydavo, o jei kartais ir darydavo, tai 
jo nerasdavo. Dažniausia jį paguldydavo lovoje ir apklo
davo patalais. Miegamasis būdavo apytamsis ir jo niekad 
nerasdavo.

Bet kartų ir jam atsitiko nelaimė: keli policinin
kai vijosi ieškomųjį, kuris bėgo atsišaudydamas. Gal ir 
atsitiktinai, viena kulka kliudė tėvelį. Išgijęs,jis jau nete
ko policijoje tarnybos. Jis gavo nuolatinę pensijų ir buvo 
atleistas. Tada jis susitarė su broliu, kuris valdė tėviš
kės didelį ūkį. Vieniems jis kiek pamokėjo, kitus išleido 
į Amerikų, o mano tėveliui jis dar nebuvo nieko davęs, 
tad jam atrėžė tėviškės dalį - 7 hektarus. Nuosavybės 
dokumentų negalėjo daryti, nes tuo atveju jis būtų nusto
jęs pensijos.

Reikėjo ant gautos tėviškės žemės statyti trobe
siai, tad šeimai nusamdė Griškabūdžfo miestelyje, visai 
arti prie savo naujojo ūkelio, namų, o pats dirbo statybo
je. Buvome trys broliai. Vyresnieji turėjo mane saugoti, 
nes buvo keliais metais vyresni. Jiedu visur lakstė po 
miestelį,© aš nespėdavau paskui bėgioti. Tada jiedu nuta
rė laikinai manim atsikratyti. Jie iškasė smėlingame 
vieškelyje duobę ir mane iki pažastų užkasė. Automobi
lių tais laikais nebuvo, o jei atvažiuodavo koks vežimas, 
aš turėdavau visa gerkle rėkti, kad nesuvažinėtų. Pasi
taikė, kad tuo keliu iš Naumiesčio į Griškabūdį važiavo 
kanauninkas Marma. Jis pamatė mane smėlyje berėkian
tį, išlipo iš vežimo:

- Na, vaikeli, kas tave čia užkasė?.'
- Aš pasipasakojau visų istorijų.
- Tai nevidonai, važiuojava pas tavo tėvelį!

Žinoma, broliai gavo gerokai pylos. Ir nuo to lai
ko manęs neapkentė - aš esųs skundikas.

Dar atsimenu, karui prasidėjus, į mūsų kiemų įjo
jo būrys kazokų. Jie buvo didelėmis kailinėmis kepurė
mis, kas mane labai išgųsdino ir aš palindau po klėtimi. 
Visiems buvo darbo, kol mane surado ir iš ten ištraukė.

Tai beveik ir visi mano iš tų laikų atsiminimai. 
Kiti atsiminimai, ir tai jau ilgesni ir tikresni, yra iš tų 
laikų, kada aš jau buvau apie septynių metų amžiaus.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. naktie*
Pfogramo* vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanui Cr. Duvernay. Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

Albinas Blynas 
ŠYKŠTUOLIO NORAI

Fondų, turim nemažai... 
Renka jie taip įkyriai.

Aš neapkenčiu rinkėjų
Ir aukotojų- davėjų.

Švaisto pinigus saviems, 
Kartais net ir svetimiems...

Pinigų taupyti sveika, 
Kai aukų kam duot jau reikia... 
Kiauro maišo nepripilsi, 
Gerumu - greit nusivilsi.

Visų amžių jei taupysi, 
Kiek namų tu įsigysi ? 
Kai pasensi - negalėsi 
Džiaugsmo daug iš to turėti. 

Būkim kieti, kaip šikšnelės, 
Nesuminkštin nieks širdelės. 
Fonduos niekur neįstokim, 
Nekaltybę tik dabokim...

Nepatinka man labai 
Musų fondų "vanagai": 
Jie užuodžia jau iš tolo, 
Kas nuo jų dar nenutolo... 

Kai matai tų niekadėjų, 
Užsiimk kuo, kai artėja... 
Jei tavęs tiesiog neprašo, 
Neik tenai, kur pasirašo.

Jei į pinkles įkliuvai,
Šauk, kad principus laikai...

Žino fondai juk gerai, 
Mes - Kanadoj- ubagai!

padėką ir 4500 rublių. Sol.V. 
Noreika gavo už Otelio ro
lę- 500 rublių.
e KAUNO Dramos Tęatre 
gastroliavo Tbilisio Dramos 
Teatro kolektyvas su gruzi
nų literatūros klasiko Džava- 
chišvilio pjese "Griūtis" ir

dar dviem veikalais kitų au
torių. Spalio mėnesį Kauno 
Dramos kolektyvas gastro
liuos Gruzijoje.
eBIRŽŲ Kraštotyros Muzie
juje veikia kauniečio liau
dies meistro Prano Peleckio 
drožybos paroda. Eksponuoja 
mi 206 darbai.

Naujos, "NL" Redakcijai nupirktos durys laukia meistro 
rankų; tokias turi specialistas Juozas Šiaučiulis, pasi
ruošęs jas įdėti. Nuotr: H.Nagio

NAMŲ REMONTO
VAJ U S

REIKALINGA $.15,000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,-

Prašome pasinaudoti žemiau 

esančia atkarpa ir jų 

atgal atsiųsti "NL" adresu:

7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 
H8P 1C4, CANADA

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

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

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

•I
-■ 1 ’ '• ■ • % /v ■ .. Į

_________________________ : B

5 p>j.



toronto

UŽBAIGĖ ŽEMIŠKĄJĄ 
KELIONĘ

1986 m..rugsėjo 22 d. 
Hamiltone mirė ir Anapilio 
Lietuvių Kapinėse palaidotas 
a.a.Juozas BERSĖNAS. Bai
gė savo žemiškųjų kelionę, 
palikdamas mielų žmonų
Elenų ir išmokslintus vai
kus: sūnų Eugenijų ir dvi 
dukras- Zitų ir Sigitų.

Juozas Bersėnas buvo 
mielas ir kuklus žmogus, 
nepaprastai draugiškas, ma
lonus kaimynams ir bend
rai kiekvienam lietuviui.

Visuomeniniame išeivi-

• ATŽALYNAS rengia PO
PIETĘ - BAZARĄ Lie
tuvių Namuo 
s e lapkričio 16 d.,sekma
dienį.

Tai metinis ATŽALYNO 
renginys, kuriame jaunimas 
atlieka tautinių šokių prog
ramų. Veiks bazaras, bus 
muzika ir kt.

VISI kviečiami dalyvauti. 
Įėjimas nemokamas.
• PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
TARYBOS LABDAROS SEK
CIJA, pirmininkaujant dr.J. 
Čuplinskienei, rengia naudo

T o u py k ir skolinkis įstcatharines
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
6h.% už 90 dieną term, indei, jj 
7 % už 6 mėn. term, indei. S 
714 % už 1 metą term, indei. S 
7J4 % už 2 mėty term, indei.
714 % u z 3 motų term. indai. 
7% % u ž pensijų planą 
6h % uz specialią taup. s—tą 
6 % už taupymo sąskaitas S 
6—7% kasd. palūk. sąskaita 
5h % už čekių sąskaitas

AKTYVAI VIRŠ 56 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI VIRŠ 3 1 MILIJONO DOLERIŲ 
KASOS VALANDOS: _ M0KA už;

S 90 dienų term, indėlius .... 616% 
Pirmadieniais 10-3 E 180-185 d. term, indėlius 7 %

Antradieniais 10-3 E Term, indėlius 1 metų..... 7h %
Trečiadieniais 10-3 E Term indėlius 2 metų........7h %
Ketvirtadieniais 10-8 S Term, indėlius 3 metų ...>.. 7h%
Penktadieniais 10-8 | Pensijų suskaitę............... , 7^%
Šeštadieniais 9-1 g Specialią taupymo sask;..< 6h%
Sekmadieniais 9-12.30 ~ Taupomąją sąskaitą.6

E Kasd. taupymo sąskaita ...6h % 
DUODA PASKOLAS: = Depozitų —Čekių sąskaitų.%

■•menine* nuo ........................ %
mortglčlue nuo...........  9%% —12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v-PP-

Duodame asm. paskolos iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neirtam mokesčio už ižražytus 
čekius bei apmokamas įvairios sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET‘SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

6 psl. 

jos gyvenime jis buvo vie
nas iš tų, kuris siekė kiek
vieno lietuvio širdyje pa
laikyti meilės, teisingumo, 
vienytės šviesų. Jis palaikė 
kiekvienų lietuviškumo ap
raiškų, kiekvienas tautiniai 
demokratinis susiorganizavi- 
mas jo buvo gerbtinas. 
Tvirtai tikėjo savųja tiesa, 
nes žinojo, kad jo išpažįs
tama idėja dr.Vinco Kudir
kos surašyta Himno žo
džiuose, yra kiekvieno lietu
vio tiesa.

Su Juozo iš šios žemės 
pasitraukimu nustojome lie
tuvio, kuris nebuvo sveti
mas jokiai kultūrinei bei 
ekonominei veiklai. Jį ma
tėme Kanados Lietuvių 
Fonde kaip steigėjų ir val
dyboje iki paskutinių gyve
nimo valandų. Dalyvaudavo 
VLIK'o suvažiavimuose, 
buvo nuolatinis Tautos 
Fondo pritarėjas ir rėmėjas.
Lygiai jis buvo ir "Nepri
klausomos Lietuvos" leidi
mo bendrovės gausus akci
ninkas ir nuolatinis prenu
meratorius bei rėmėjas.

Šiais keliais žodžiais 
tebūna leista išreikšti gilią, 
užuojautų Juozo Bersėno 
šeimai. L. Girinis

tų rūbų ir daiktų išparda
vimų lapkričio 4-5-6 d.d. 
Parodų salėje. Kviečia tal
kininkauti darbu ir daiktais.
• Į LAISVĖS DEMONSTRA
CIJĄ Austrijoje, Vienoje , iš
vyksta grupė iš Toronto 
spalio 31 d. ir grįš lapkri
čio 10 d. Lėktuvo bilietas, 
viešbučiai ir pusryčiai 
$1.508 (kanadiškais).

Studentams , kurie suin
teresuoti dalyvauti šioje de
monstracijoje, Tautos Fondo 
Toronto Apylinkės atstovybė 
padės apmokėti dalį kelio
nės išlaidų su $250,- parama

PARAMA
IMA :

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

1 metų ...........10 %
2 metų...........1014 %
3 metų  ........ ,10h %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 914%
(vari abi e rote)

PAREMTI

kito

RENGĖJAI

MENINĖ
Gros

Lietuvos)

• Karšta vakarienė
• Baras
• LoterlĮ

Stalai nenumeruoti, g 

LIETUVIU NAMUOSE

PRADŽIA - 6 vai. v. ; 
PROGRAMA - 7:30 v.v. 
- “ZDANA” orkestras

ima rezervuoti pas 

ir prie įėjimo. Savo atvykimu

PROGRAMOJE:
• Sol. Vaclovas POVILONIS ( neseniai atvykęs iš
• Akordeonistė - D. PARGAUSKAITĖ
• “ATŽALYNAS” - tautiniai šokiai

KVIEČIAME ATSILANKYTI I *1 f .1 *

SPAUDOS VAKARĄ
Š.M. LAPKRIČIO 8 d, (ŠEŠTADIENĮ)

didžiojoje Toronto Lietuvių Namų salėje

• "AUŠROS" KLUBO tre
niruočių tvarka: 
pirmadieniais- jaunučių krep
šinis 6-7:30 v.v.; vyrų ir 
moterų tinklinis nuo 7:3b 
v.v.
antradieniais- mergaičių 
tinklinis 6-7v.v., jaunių krep
šinis nuo 7:3o v.v.;
trečiadieniais: mergaičių
krepšinis 6-7:30 v.v. Vyrų 
A ir B komandų krepšinis 
nuo 7:30 v.v.;
ketvirtadieniais: - nuo 8 v.v. 
treniruojasi "Vyčio" krepši
ninkai.

"Aušros" Klubas dėkoja 
Petrui Gulbinskui už $100 
Klubo veiklai paremti. Šio 
Klubo pirmininku yra K.Sa- 
počkinas.

• TORONTO GOLFO KLU
BO dviejų dienų sezono už
darymo turnyras vyko Golf 
Haven aikštėje. Dalyvavo $5 
golfininkai. _____ __

• Jonas ir Sofija Radvilai 
iš Port Col borne yra sehi 
emigrantai ir patriotai lietu
viai. Kada po Antrojo PasaŪ- 
linio Karo Kanada pradėjo 
įsileisti pabėgėlius nuo žiau» 
riojo komunizmo, J. ir S. 
Radvilai daugeliui padėjo 
surasti darbo ir pastogę, 
ir tokiu būdu ne vienas lie
tuvis iš Vokietijos pabėgėliu 
stovyklų galėjo atvykti į 
Kanadą.

Jonas Radvilas, atvykęs 
į Kanadą 1928 m. pergyveno 
ir sunkių dienų, kol susirado 
darbo, nes tuo metu Kanado
je buvo didelė bedarbė. Tuo’ 
metu daugelis lietuvių Kana
doje palinko į komunizmą, 
bet J. Radvilas juo nesusi
žavėjo ir liko ištikimas de
mokratijos santvarkai per 
visą laiką.

J. ir S. Radvilai skaito 
daug spaudos; jų tarpe ir 
"Nepriklausoma* Lietuvą". 
Apie šį laikraštį jie labai 
gerai atsiliepia.

Jonas Radvilas šių eilu-, 
čių autoriui įteikė $40.00 
ir prašė pratęsti "Nepriklau
somos Lietuvos" prenumera
tą. . j

Sofija Radvilienė mėgsta 
keliauti. Šią žiemą ruošiasi 
vykti antrą kartą į Meksiką; 
nes ten yra švelnus oras 
ir kainos žemesnės.

Kanadienčiams, vykstan
tiems į Meksiką, patartina 
vežtis Amerikos valiutą, nes 
Kanados dolerių parduotuvės',, 
nepriima. Meksikoje valiutos 
keitimo įstaigos ima 16% 
už pakeitimą į Amerikos, 
dolerius. Už Kanados dolerį 
nebegauni nė 50 centų, kei
čiant į Amerikos valiutą.

Meksikoje susisiekimas 
yra pigus, bet reikia iš anks> 
to susiderėti dėl kainos. Ten- 
yra ir neteisingų, ypač tak
sistų, kurie vietoje 2 dolerių 
paima 10 ir daugiau už vie
nodą kelio distanciją. J.Š.

Birutė Griffaitytė-Spudieu

Įstaigos Tol.: 535-2500 
Nom^ Tel-: 445-9469

” namų pirkimo Ir pardavimo ogantd
1280 Dundas St. West, 
(prie Dovčrcourt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

SOLD

F

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

! ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous)
i GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ
1 PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
Į (Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 

Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Š. m. LAPKRIČIO 15 d. ŠEŠTADIENĮ,

Toronto Lietuvių Namų salėje 0573Bi°°rst. w.,) rengiamas 

KONCERTAS-BALIUS
PROGRAMOJE: • Sol.D. MONGIRDAITĖ iŠ Bostono, dainuos arijas <s operą:

La Boheme , raust ir kt.
• Toronto Vyrą Choras “Aras”vad. ■ sol. muz. V. VERIKAITIS,

BILIETO KAINA - $6.00, . akomp. maz. J. GOVEDAS
šokiom, groja 5 „m. ark.,.,... V.ik. boras, Šilto maisto hufetą-uojla V. BIRŠTONAS.

"LN” norioms įėjimas nemokomas. Nariai bili.ta. atsiima ik. Lapknm. 12 d. STALUS gal,m. 
REZERVUOTI IŠ ANKSTO. Bilietus darbo valandomis platina LIETUVIŲ NAMAI. Bet kuriuo laiku 
- V. KULNYS, tol.: 769-1266 ir A. SUKAUSKAS - tel.:244-2790;

VIST MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI! RENGĖJAI: “LN” ir “LN" VYRŲ BŪRELIS,

SAN FRANCISCO

■ , JA -> * -■r-.*1

L, '

Los Angeles Vyrų Kvartetas: iš kairės - Antanas 
Polikaitis, Rimtautas Dabšys, Emanuelis Jarašiūnas ir
Bronius Seliukas.

LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETO KONCERTAI

II-ojo Pasaulinio Karo 
sąvartoje daugelis lietuvių 
pasklido po visą pasaulį. 
Nemaža jų pasiekė net 
kengūrų kraštą Australiją, 
kiti išsisklaidė po Ameri
kos kontinentą, įsikurdami 
JAV, Kanadoje bei pieti
nėje šio kontinento dalyje. 
Nurimus karo audroms, jie 
stvėrėsi kultūrinės veiklos. 
Netrukus atsirado chorai, 
dramos sambūriai, kvarte
tai, o Chicagoje susiorga
nizavo net Lietuvių Operos 
vienetas.

Los Angeles mieste lie
tuviai dainininkai susimetė 
į Vyrų Kvartetą, kurio są
statą sudaro E. Jarašiūnas, 
B.Seliukas, A.Polikaitis ir 
R.Dabšys. Šio vieneto va
dovu yra P.Maželis ir nuo
širdi talkininkė akompania- 
torė Raimonda Apeikytė. 
Kvartetas per trumpą laiką 
jau suspėjo įsigyti didelį 
populiarumą, kurio gandas 
pasiekė net Australiją. Ten 
gyveną lietuviai ryžosi pa
kviesti Kvartetą iš Los 
Angeles . Iki pat XIX a. 
pabaigos lietuvis nebuvo 
įkėlęs kojos į Australiją. 
Tik pasibaigus II-jam Pas. 
Karui, apie 1950-sius me
tus, susiorganizavus Aus
tralijos Lietuvių Draugijai, 
čia pasigirdo lietuviškas 
žodis, nuaidėjo lietuviškos 
dainos posmas.

Kvarteto pasirodymas 
Australijoje ir jo atliktos 
dainos- "Apie gimtąją pa
dangę", "Nemuno krantų 
gėlę", "Auksinę žvaigždę" 
ir daugelis kitų dainų kėlė 
skaidrią nuotaiką lietuvių 
tarpe.

Vyrų Kvartetas koncer
tavo ir San Francisco , 
Cal.

Ispanai, atsibastę į A- 
merikos pakraščius, tuojau 
stengėsi įkurti koloniją, 
bet Californią pasiekė vė
lokai. Juos paskatino le
genda, kad kažkur, netolie
se Ispanijos, Atlanto van
denyne esą randasi sala, 
.pertekusi neįsivaizduoja
mais turtais - vadinama 
California. Ir Šv. Pranciš
kaus gimimo dieną, pasiekę 
vietą, kur dabar įsikūręs 
San Francisco miestas,šią 
vietą pakrikštijo "San Fran
cisco". Vardas prigijo , ir 
netrukus paskui jūrininkus 
atsekė vienuoliai, tikėda
miesi apkrikštyti indėnus. 
Bet kas galėjo sugaudyti 
indėnus tarp Kordiljerų 
kalnų? Taip ispanams ir 
nepavyko jų apkrikštyti, 
bet vardas California į- 
sipilietino, ypač jis išpo- 

puiarėjo suradus auksą ir 
kitus gamtos turtus. Šian
dieną Californijoje priskai- 
toma apie 25 mil.gyventojų. 
Išaugusi technologija pa
lengvina komunikaciją ir 

gyvenimą padarė judresniu. 
Taip ir Los Angeles Vyrų 
Kvartetas nesunkiai pasie
kia kengūrų žemę- Austra
liją, o pasiekti San Francis
co užtenka poros valandų.

Kvartetui atvykus, R. 
Dabšys jumoristinėje 
formoje supažindino publiką 
su Kvarteto nariais, įpynė 
nuotykius Australijoje, leng
vai laimėjo publikos dėme
sį. Dar jam nebaigus pasku
tinio sakinio, jau pasigirdo 
dainos posmai: "Apie tave 
svajoju". Lyriški dainos žo
džiai ir melddij’a' ^greitai 
užvaldė klausytojų širdter 
Akompaniatorė Raimonda 
Apeikytė vikriai spaudė 
piano klavišus, kad išlaiky
tų "auksinę pusiausvyrą" 
tarp Kvarteto ir klausytojų- 
Pasigirdo griausmingas ran
kų plojimas.

Kvarteto vyrai pradėjo 
dainas iliustruoti "kadrilio" 
šokiu ir kitais dainai pri
derintais judesiais. Daina 
sekė dainą, kurios melodija 
nuklydo net į "Kur gimta 
padangė", ar vakaruškose 
"Tamošiaus" pagavimas. 
A.Polikaitis- baritonas- ap
dainavo Kvarteto įdainuo
tas plokšteles. Koncertui 
pasvirus į antrąją progra
mos pusę, pasigirsta "Kaip 
aras pašautas...".

LB Apylinkės pirminin
kas R.Tarvydis tarė visų 
vardu nuoširdų padėkos žo
dį. P.I n d r e i k a

• Pažymėtina, kad Vyrų 
Kvartetą į Australiją išsi
kvietė VI-jo Pasaulio Jau
nimo Kongreso organizaci
nis Komitetas. Jie dainavo 
trijuose mietuose- Mel
bourne, Adelaidėje ir Syd- 
nėjuje. Kelionės išlaidas 
apsimokėjo pats Kvartetas.

Taip pat įdomu, kad 
šie keturi dainininkai yra 
atsakingose pareigose dir
bantys inžinieriai, turį ilgą 
patirtį dainavime,kai kurie 
pradėdami su muz.Bronium 
Budriūnu. Kvartetas ruošia
si išleisti antrąją dainų 
plokštelę.
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Vyčio Kryžiaus Kavalieriui - Lietuvos Nepriklauso- 
kovų savanoriui MAČIUI Jonui iškeliavus nebegrįž- 
Jo atminimui ir Jo žygių pagerbimui aukojo Ka- 

Lietuvių Fondui: $25.- J. Bajoraitis; po $20.- A.

jos nuopelnas,

pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta— 
r. — 1 vai. p.p.; penktadieniais — nuo 
Šeštadieniais — nuo 9 vai. r.

ir dėkojame 
atžymint Tėvynės kovotojų K.L.Fonde. 
j K.L.F.

Ji paliko 
malonų įspūdį 
grupė nelabai 
važinėti, ta- 
mielai sutiko

DARBO VALANDOS, 
dieniais — nuo 10 vai 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; Šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r. 

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

Nuo ' šio momento 
pradėjo jaustis kaip 
namuose, nes iš čia

medeliais, net iki 
ar dalinai padengti 

klodeliais arba tik 
žemės sluoksniais,
kalnai tęsėsi abiejcr- eiti kur kam patinka.

Čia visi sugužėjo 
skirtus kambarius ir 
apsitvarkę, dalis užsuko
svečių valgyklas, kita gi da
lis išėjo į miestų nors trum- 

ir dar kiti 
restoranus ar kitas

skirtas vietas už 
( b.d. )

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West e Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r, r 7 y. v. , Mtadioniais 9 v.r, r 12 v.n.fl.

Narys of “Better Business“ Būro

Šeštadienio popietį susi
rinkę svečiai jaukiai pra
leido laikų besivaišindamfr 
sukaktuvininkų sodelyje. 9

Viešnia

n D C C U C D INSURANCE &U 11 C d n I. n REAL ESTATE BROKERS

IMA X. 16

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoj*
- įsikūrę s nuosavu©** namuos*

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 9.5 % 
asmenines paskolas 12% 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ...... 5 %
santaupas.....................5.75%
kasd. palūkan. uz sant5.25% 
term, indėlius 1 m........ 8.25%
term, indėlius 3 m........8.25%
reg. pensijų fondo......7. 25%
90 dieny indėlius........ 7,5 %
( minimum $ 5.000 ) 
R eg. pen si jų 1 m.

MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI
• Iškeliavus amžinybėn Juozui BERSĖNUI - buvusiam 
aktyviam Kanados Lietuvių Fondo veikėjui ir organizato
riui - giminės, draugai ir bendradarbiai savo aukas skyrė 
KLF:

po $100,- Leparskas Romas, J.Valaitienė, Feld.Int.Inc? 
po $60,- J.LA.Morkūnai, A.J.Vyšniauskai; po $50,-Z.Stra- 
vinakai, dr. A. Pacevičius, R.E. Stravinakas, V. Daugi
nis, Toronto ■ Lietuvių Namai, A.& A. Leparskai, J.& B. 
Morkūnai, N.& A. Baneliai, K.& E. Gapučiai, Algis Pace
vičius, E. Dirsėnas, A. Banelis; $45. 
$33.- V.& S. Ripskiai; po $30.- V.& 
Lapai, Dr. A.& E. Spudai; $28.- J.
- R. Stravinskaitė, T. Stanulis, H. 
nas, V. Ignaitis, A. Puteris, S.& R. 
kas, S.& J. Paketūrai, A. Muliolis;

R.& I. Dainorai; 
V. Dargiai, H.& G. 
Mockaitis; po $25.- 
Stepaitis, I. Ramo- 
Pikūnai, L. Lepars- 

$23.15-L.K.; po $20. 
J. Prišas, M.A. Garkūnai, Z.P. Sakalai, F. Lesevičienė,

nėf, V. Simanavičienė, M. Krivickas, M. Cameron, Barba
ra Liu, P. Basys, Z. Didžbalis, V. Paulionis, E. Radzevi
čiūtė, R. Girdauskas, D. Valaitis, J. Skaistys, A. Sakalas, 
R.I. Smalenskai, A. Čepaitis, V. Skirgaila, A. Kuolas,
A. T. Kojelaičiai, j.L. Lukšai, L. Škripkutė, E.V. Jakubai- 
čiai, A.I. Čerskai, A. Šarapnickas, A. Mingėla, T.V. Ba- 
čėnai, J. Dambaras, J. Bajoraitis, V. Bačėnas, F. Bersė- 
nai, J.J. Šarūnai, P. Jokšas, V. Nerkevičius, A. Čiaučio- 
nis, P. Skabliauskas; $15.- C.L. Krol; po 10.- A. Pūkas,
B. Mackevičius, A. Čepukas, J. Statkevičius, L.V. Andriu- 
lioniai, P. Imbrasas, A. Didžbalienė, B. Karaliai, P. Juk
na, K.K. Pikūnai.

K.L. Fondas nuoširdžiai užjaučia pasilikusių šeimą 
ir linki stiprybės liūdesio valandose. Didi padėka aukoju
siems!

mybės 
tarnai, 
nados
Mingėla, A. Grigaitis, P. Bosas, J. Romikat, J. Butkevi
čius, V. Grikietis, E. Jasenavičienė; po $10.- P. Žulys, 
S. Dalius, J. Mažulaitis, I. Vasiliauskienė, R. Rožanskas, 
P. Girnius, G. Melnykas, H. Rimkevičius, J. Klypas, J. 
Andriukaitis, M. ■ Renkienė, J. Krištolaitis, A. Liaukus, 
V. Gelžinis, I.V. Kiškauskas; po $5.- M. Borusienė, V. 
Stabinskas.

Linkime stiprybės pasilikusiai šeimai 
aukojusiems,

• Mirus Jonui SADAUSKUI, Jo atminimui Kanados 
Lietuvių Fondui aukojo $30.- S.S. Rakščiai.

Su dėkingumu - K.L. Fondas

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

495-90* AVENUE, LaSMIe

2955 ALLARD, Vide Enwrd

“GRANDINĖLĖ“ ŠALPOS

NAUDAI
KLB-nes Hamiltono Apy

linkes Šalpos Fondo Komite
tas SPALIO 19 dienos sek
madienį, ruošia renginį West
dale Gimnazijos Auditorijoje 
Main str.West 700.

Programai atlikti yra 
pakviesta Tautinių Šokių 
grupė "GRNDINĖLĖ" iš Cle- 
veland'o. Prieš keletą metų 
ši grupė yra atlikusi prog
ramų Hamiltone, 
labai gražų ir 
žiūrovams. Ši 
sutinka kitur 
čiau pas mus 
atvykti.

Vasara jau 
je, tad ir kelionės kitur su
mažėjo. Todėl Šalpos Fon
das tikisi ir kviečia į šį ren
ginį atvykti galimai didesnį 
skaičių viešnių ir svečių bei 
jaunimo - nepraleisti retos 
progos jame dalyvauti.Šalpos 
Fondui reikalingos lėšos pa
remti mūsų tautiečius Ka
nadoje ir už jos ribų.

Šokėjų grupę sudaro apie 
50 asmenų. Bus atsivežta 
net 65 merginų rūbų ir 25 
vyrų rūbų komplektai. Daly
vaus net 8 muzikantai. Tai 
rodo, koks įdomus ir spalvin
gas bus programos atlikimas.

Tad šiame renginyje daly
vaukime visi ir iš visur. Ne- 
praleiskime progos pamatyti 
kų nors naujo ir kartu pa
remti mūsų brolių bei sese
rų .

Programos pradžia 3 vai. 
p.p., bilietų kainos- 7 ir 6 
doleriai. Jaunimui- tik 3 
doleriai.

Tad-iki pasimatymo sna- 
lio 19 dienų. Zp.

EXPO 86 PARODOJE
Z.Pulianauskas

Pensininkų Klubo Valdyba 
šalia ankstyvesnių organi
zuotų išvykų, šį kartų suren
gė ekskursinę kelionę į Expo 
-86 Pasaulinę parodų Kana
doje, Vacouver'io mieste. 
Susidarė tik 29 nuosavų dū
šelių ir 4 svetimtaučių. Taip 
kad rugpjūčio 23 dienos šeš
tadienio vakarų, po poros 

. aergdr^me^
apie pusiau devynių, lėktu
vas pakilo mus nunešti iš 
Hamiltono i Calgary miestą. 
Po trijų ir pusės valandų 
skridimo, lėktuvas jau leido
si Calgary aerodrome.

Čia prisistatė tolimesnės 
kelionės vadovė ir mus su
sodino į laukiantį autobusų, 
kuris visus nuveže į viešbu
tį, vardu Calgary Centre 
Inn, nakties poilsiui. Gavę 
kambario raktus, visi susi- 
kraustem į paskirtus kamba
rius su visais čemodanais, sustoję užkandžiams pakelės 
Kambariuose kiek apsitvarkę 

dar išėjo 
pasidairyti 
nes laikas

dalis keliautojų 
pasivaikščioti ir 
naujoje vietoje, 
dar nebuvo vėlus. Čia turė
jome savo laikrodžius atsuk
ti net 3 valandas atgal.

Po vakarienės visi 
šėsi poilsiui 
kelionei, 
muoti, kad 
išvyksime 8 
kėlus, mus 
sekmadienio 
8 vai.dalis

ruo- 
ir ryt dienos 

Buvome painfor- 
iš čia autobusu 
vai. ryto. Atsi- 
sutiko gražus 

rytas.Dar prieš 
keliautojų jau

KAZIMIERUI SITKAUSKUI

žmona ONĄ, dukrą GEN£, žentą JONĄ ir 
anūką RAIMUNDĄ ZABIELIAUSKUS giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

DANA ir VYTAUTAS MAŽEIKAI 
JONĖ Ir VYTAUTAS STAŠKAI 
SOFIJA Ir STASYS VAŠKUI 

________________ St. Petersburg , FL.

i tupinėjo viešbučio vestibiu
lyje ar laukė į savo plau
čius traukdami švarų ir ma
lonų orų. Tarnautojams su
krovus autobusan čemodanus 
ir keleiviams susėdus auto
buse, apie pusiau devynių 
pajudėjome pirmyn, pasiruo
šę autobuse ištupėti apie 
dvi dienas ir tik po to ko
jas iškelti Vancouver'io did
miestyje.

Tik truputį paslinkus nuo 
Calgary miesto, pakelėse 
jau pradėjo rodytis gana 
aukšti kalnai, apaugę spyg
liuotais 
viršūnių 
sniego 
plikos 
Kadangi
se kelio pusėse ir arti jų, 
tad kitokių vaizdų sunku 
buvo tikėtis . pamatyti. Tik 
retkarčiais pasirodė vienas, 
kitas pastatas ir apie -jį
viana, kita karvute ar arkliu-pai pasižvalgyti 
kas. Žodžiu, vaizdai ir pir- į kitus 
mą kartų stebinčiam kėliau- svečiams 
tojui, nebuvo ypatingi. Tad viešbučio ribų, 
viena kita keliautoja pasa
kojo apie josios blogai už
augusius pamidorus, mažus 
agurkėlius ir kitų jos nuosa
vo daržo mizernų derlių.

Pasiekę gražių ir žymia 
vasarvietę Banff'e, buvome 
joje sustoję ir vaikštinėjom 
virš valandos laiko. Nesant 
žymesnių vietovių vadovei, 
pavažiavome toliau ir susto
jome prie žymesnio ežero 

Lake Louise, toliau pra
važiavome eilę spiralinių 
tunelių. Užkandžiams buvo
me stabtelėję ir kitose vie
tose.

Pagaliau, artėjant pava
kariui, artėjome prie vieno 
miestelio dar pienai ir pa
skutinei nakvynei prieš pa
siekiant savo tikslų. Dar 
po pusvalandžio autobusas 
sustojo prie būsimos nakvy
nės namų arba Vernon 
miestelio 
Ijm vardu.

arba 
viešbučio Village 

Vėl skubėjome 
į viešbutį gauti raktus ir 
kambarius. Įteikiant raktus 
čia buvo priminta, kad 
sekančių naktį jau nakvosi
te parodos mieste, Vancou- 
vjfer'yje ir iš čia išvyksime 
^ivail.pjtfcę.f’T’Ne 

sekančios dienos rytų 
vėl jau buvome autobuse. 
Išvažiavus iš šio miestelio, 
pakelės vaizdai buvo analo
giški pirmos dienos kelionės. 
Kiek toliau pavažiavus, vie
tomis kalnai buvo atitolę 
nuo paties kelio. Kelias dau- brolio 
feiau vingiuotas ir siauresnis 
sulėtino autobuso greitį ir 
luo pačiu prailgino mūsų 
tupėjimų sėdynėse. Maždaug 
kas valandų ar dvi, buvome

restoranuose ar tik pasižiū
rėti, kaip atrodo istorinės 
praeities buvę indėnų mies
teliai ir jų gyvenvietės; Pa
mažu slinkdami, vistik pri
artėjome prie Vancouver'io.

Atsiradę jo ribose, pra
dėjom daugiau domėtis pro 
langus matomais vaizdais. 
Pravažiavus miesto dalį, au
tobusas sustojo prie didelių 
pastatų. Tai jau buvo mums 
skirtas Blue Boy Hotel vieš
butis. Čia numatyta viešėti 
5 dienas.

533-1121 (416) 822-9480
GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

Tel. 633-3633

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS
Leonas ir Anelė Mi- 

kilkevičiutė - GRIGELIAI 
liepos 18 d. atšventė auk
sinę vedybų sukaktį.

Šiltų, gražų penktadie
nio popietį giminės ir sve
čiai buvo susirinkę į šv.Ka
zimiero bažnyčių mišioms, 
kurias atnašavo kleb.kun. 
St.Šileika, asistuojant kun. 
Iz.Sadauskui. Sukaktuvinin
kams buvo suteiktas specia
lus palaiminimas. Prie al
toriaus patarnavo vaikai
čiai Michael ir Peter, mi
šių aukas atnešė sūnus Jo
nas ir vyriausias vaikaitis 
Richard. Šv.Rašto ištraukas 
skaitė sukaktuvininkės se
suo Joana Blauzdžiūnienė.

Iškilmingas vaišes "Riz
zo" salėje suorganizavo sū
nus Jonas su žmona Carol, 
gyvenantys Floridoje, kur 
jie turi motelį "Ronny 
Dee". Klebonas palaimino 
stalų ir prie gražios muzi
kos visi vaišinosi skania 
vakariene. M'ilžlkantai ląn- 
kė stalus, pagrodami pagei
daujamų melodijų.

G.Zenaitis supažindino 
svečius su iškilmių rengė
jais, perskaitė atsiųstus 
sveikinimus ir telegramas 
iš Lietuvos nuo Leono se
sutės Albinos ir Aneliukės 

Viktoro su šeima.
Svečiai sugiedojo "Ilgiausią 
Metų".

Sūnus Jonas pasveikino 
savo tėvelius gražia, jumo
ru perpinta kalba: kai dan
tistui teko traukti jo "pro
to" dantį net pora valan
dų, jis pasakęs, kad turįs 
tikrai iš tvirto tėvo pavel
dėjimų. Savo mamų prisi
minė kaip pirmųjų mokyto-

jų D.P. stovykloje ir jeigu 
šiandien jo lietuvių kalba 
stipri, tai 
jeigu silpna- jos kaltė.

Palinkėjo tėveliams svei
kiems sulaukti ir dalyvauti 
jo ir Carol auksiniame ju
biliejuje.

Aneliukės sesuo Joana 
pasidalino keliais vestuvių 
prisiminimais iš tėviškės. 
Draugų vardu linkėjimus 
perdavė O.Čečkauskienė.

Sukaktuvininkas Leonas 
savo ir žmonos vardu nuo- 
Įširdžiai padėkojo sūnui ir 
jo šeimai už suorganizavi
mų tokios gražios šventės, 
visiems svečiams už dova
nas ir dalyvavimų. Nuotai
kingai papasakojo, kai ves
tuvių dienų keliaujant iš 
Zanavykijos į Lankeliškių 
parapijų pas jaunųjų, nuvy
to jai vežami gėlių žiedai. 
Kaip skaudžiai jis tai per
gyveno, prisimena dar ir 
dabar. Kalbų baigdamas, 
užkvietė visus svečius į 
savo namus rytojaus dienai 
iškilmių užbaigimui.

"Jaunieji" pašoko jubi
liejinį valsų, įsijungiant į 
linksmų nuotaikų ir sve
čiams.

Saldumynų stalas buvo 
gausus skaniais tortais, ku
riuos iškepė marti Carol 
su draugėmis. Pati sukak
tuvininkė, garsi raguolių 
specialistė, išdalino savo 
keptų didžiulį raguolį.

ŽVEJŲ VAKARIENĖJE 
ŽUVIS

Spalio 25 d., Aušros Var
tų salėje įvyksiančiai NIDOS 
KLUBO dvidešimtmečio mi
nėjimo vakarienei aktyvus 
Klubo valdybos narys Jonas 
Č i a 1 k a paaukojo dvi 
dideles lydekas. Jas paruoš 
vakarienės šeimininkai M. ir 
B.Kasperavičiai.

NIDOS KLUBO Valdyba 
J.Čialkai nuoširdžiai dėko
ja, o visus Klubo narius ir 
svečius kviečia dvidešimt
mečio paminėjime dalyvauti.

"Nidos" Klubo V- ba

GUY 
RICHARD 
ROOFER -— COM VREUR

7725 George LaSalle
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys

UY RICHARD, kuris jau seniai l'ietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-147C



MIRUSIEJI :
• KAIRAITIENĖ Agota, 89 
m.amžiaus mirė ligoninėje. 
Liko dukros Matilda Mar
kauskienė ir Cecilija Lady- 
gienė su šeimomis.
Užuojauta artimiesiems.

• BARZDENIS Petras, 82 
m.amžiaus, mirė ligoninėje. 
Liko žmona Marcelė (Jašky- 
tė), sūnus Filip su šeima, 
duktė Berta su šeima ir vai
kaičiai.

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.
P"
• KLD Montrealyje praėjo la
bai gerai: oras buvo puikus, o 
ir svečių suvažiavo nemažai . 
Visi renginiai gerai pavyko . 
Plačiau-kitame "NL" nr.

ANTANAS RAČlNSKAS, aktyvus “Nidos” klubo valdybos i£di — 
ninkas.su šių metu laimikiu 6 s varų upėtaki u (lake trout).

• Eug. URBONAITĖ a. a. K. 
SITKAUSKO atminimui pa
aukojo "NL" $15.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL",
• K.GENTEMANN paauko
jo "NL" $25,- a.a.Kazimie- 
ro SITKAUSKO atminimui. ■ 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• JOCAI, Vera ir Juozas 
iš Delhi,Ont.lankėsi Mont- 
realio Lietuvių Dienose, 
apsilankė ir Redakcijoje.. 
Sumokėjo Rėmėjo prenu
meratų ir paliko $25,-auką. 
Remonto Vajui.Pagyrė at
liktų darbų ir žadėjo pava
sarį vėl apsilankyti. 
Nuoširdžiai dėkojame/'NL"

• NUOŠIRDUS AČIŪ Mont- 
realio "LITO" Vadovybei už 
$400.00 aukų 600 Metų Lie
tuvos Krikščionybės Jubilie
jui paremti.

Tai vertingas įnašas, ku
ris yra kartu ir moralinė 
parama eiti pirmyn.

600 Metų Krikščionybės 
Jubiliejaus Komiteto vardu:

sesuo M. Palmira.

• Nepaprastame visuotiname 
LITO narių susirinkime rug
sėjo mėn.21 d.AV Parapijos 
salėje buvo priimti, su ma
žais pakeitimais, visi Valdy
bos siūlyti statuto pakeiti
mai.

PARDUODAMAS
La Sallėje 2—jų butų narnos (duplex) su butu viengungiui 
(bachelor), garažu, elektrinis Šildymas. Pajamos - 
$ 12 000 per metus. Kaina - $ 135,000. Skambinti

Tel.: 365-8621

PARDUODAMAS
6—ši u butų (6-plex) namas, St. Catharine, Ont.
Pajamos 24,000 dol. Prašoma kaina 155, 000 dol.

Salia parduodamas ir 2—jų miegamųjų bungalow. 
, Skambinti Tel.: 1 (416)-227-4493

LITAS M0NTREALI0 LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

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

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

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

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS ... 8!4%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų............. .  7%%
180 d.,- 364 d........ 7’/2 %
120 d. -179 d. ... 7’%%

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

IMA

TAUPYMO -special .. 6 %
TAUPYMO - su Gyv, dr. 514 % 
TAUPYMO— kasdieninės 5 %
EINAMOS...................... 5 %
PENSIJŲ - RRSP term. 814 % 
PENSIJŲ- RRSP taup. 614,%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 914%, ASMENINES nuo 1014%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KAŠOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Šv. Kazimiera

Pirm. Antr. Treč. 9:00—3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 4:00—18:00
Penktadieniais 10:00-6:00 2:00 — 6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 ------------ 10:30-12:30

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

RESTORANAS
KOSUflS

įvairūs gėrimai

Specialybė - “BROCHETTERIE” -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

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

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
A.Žugaraitė (2 m.), K.Toliušis, Ip.Tauteras, Eug.Urbonai
tė, St.Stravinskas, Iz.Girdzijauskas, P.Dikaitis, A.Kensta- 
vičius, J. Benderius, V.Morkūnas, S.Vaškys.
RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
J.Urbanavičius- $5; po $25,- M.Guobys, B.Kirstukas; N.B 
_ $50. VISIEMS - nuoširdžiausias AČIŪ. "NL"

STANDARD P^E T E R SODOLIFE 
profesiniai patarnavimai finansų reikalais; 
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių plaftaWmas .

4150 St. Catherine St. West, Suite 330 Tel. Bus.: 937-4294 
Westmount, Quebec &H3Z 2Y5 Res.: 255—5579

o Automobilių nuoma 
o Naujų ir vartotų 

pasirinkimas
• Pardavimas ir
• Aptarnavimas

• Sol. Gina ČAPKAUSKIE- 
NĖ dainuos Hamiltone kartu 
su Parapijos Choru, vad. 
muzikei Darijai Deksnytei. 
Akompanuos muz. Jonas Go- 
vedas. Koncertų rengia Cho
ras, švęsdamas savo sukaktu
ves.

• K.L.K. MOTERŲ Draugi
jos Montrealio Skyriaus 
SUSIRINKIMAS įvyks SPA
LIO mėn. 26 d. Seselių na
muose. Paskaitų skaitys sės. 
Margarita Bareikaitė.

Narės, svečiai ir viešnios 
kviečiami atsilankyti.

• LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO ŠAULIŲ KUO
POS 3O-ties metų įsikūrimo 
paminėjimas rengiamas š.m.
LAPKRIČIO 29-30 d.d., Auš
ros Vartų Parapijoje.
A.M.

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

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

Dr. J. MALISKA

D. D- S.
DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS 

1440 St. Catherine St. W. 
Suite 600,. Montreal. P.Q.

Tel. 8u«.: 896-8235
Namu: 761-4673*

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

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

Sekmadieniais : nuo 10 v<4. r., iki 9:30 vai. vok.

GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

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

Dr. A. S- POPtERAITIS
B. A. M.D. C.M. M.Sc. L.M.QC. F.R.GS. (c)

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

... ....................... II ■■■■■■! ■■-

NOT AKAI x

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

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

HONEY FOR SALE ’

Direct from the Beekeeper. $ 1.00 a pound.
Delivery could be arranged too 1 Please call : 

Tel.: 627-1328.

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

Dantų gydytoja* — chirurgas
MM Central*, coin earner 43* avė. 

*UN* 2OT. 3M-4M*

Tel: 364-4658

TONY 
P H OTO 
STUDIO

PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

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

APDRAUSTAS
Sdvininaas : JOHN OSKOWICZ 

3351 Belair St., Montreal, Qu»., H2A 2AS 
To le fonas : 721-9496

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

Tel. Bus.; 722-3545 
į?«s. . 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ •

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

MONTREAL ENTERPRISES Rej'i.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3120N>mų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , BtA. CS.ę., LB.

Komercinio, priratoui turto, automobiliu 
attakomybėt, gyvfbbs draudimai

A jg e n tJLML-’ 114 J -°-

MEM.e* D.N. BALTRUKONIS
f'jnį’- IMMEUBLES ~ CLASSIC INC.
įBUvZ Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavime*
*•» rin I'*“
—~ PIRKIMAS- - PARDAVIMAS

^©▼OM.U.»
TSM 445 Jean To|on W. $uite 305,Montreol, P.Q, H3N1R1

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS 8. C0TE REALTIES 
f įį <■ į :

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8 psl.
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