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NUOŽMI ŽIEMA 
EUROPOJE

Šių. metų žiema Euro
poje laikoma viena iš pa
čių šalčiausių ir sniegin- 
giausių žiemų per pasta
ruosius 50 (kituose kraš
tuose 100) metų. Ypatin
gi Arktikos šalčiai sukaus
tė šiaurinius ir rytinius 
Europos kraštus. Praneša
ma, kad kaikuriose Sibiro 
vietovėse temperatūra nu
krito net žemiau 60 laips
nių^ Celsijaus. Suomijoje 
ir Švedijoje taupoma elek
tros energija ir kaikuriose 
vietovėse gyventojams ne
patariama išeiti iš namų. 
Lenkijoje ir Vokietijoje 
užpustyti keliai ir geležin
keliai. Tas pat Šveicarijo
je, Austrijoje, Danijoje 
ir ypač Didžiosios Britani
jos salose. Speigai ir snie
gas pasiekė net pietinę 
Prancūziją, Ispaniją ir Por
tugaliją. Maskvoje, Lenin
grade ir kituose didžiuo
siuose Sovietų Sąjungos 
miestuose ima stokoti eL 
lektros energijos ir susisie
kimas yra pakrikęs. Šal
čiai ir pūgos kamuoja taip 
pat ir Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Vakariečių žinių, 
agentūros praneša apie 
šimtus žmonių , mirusius 
nuo šalčio arba gaisruose, 
kilusiuose nuo netinkamų 
arba perkaitintų šildymo 
įtaisų. Tuo tarpu Kanado
je ir JAV-ėse ši žiema 
iki šiol šiltesnė ir mažiau 
snieginga negu paprastai.

ARGI KREMLIUS 
PRISIPAŽĮSTA ?

Šiomis dienomis Mask
voje leidžiamam literatūri
niame žurnale NOVI MIR 
pasirodė nuostabus straips
nis apie hitlerinės Vokieti
jos ir Stalininės Sovietijos 
broliavimąsi ir suokalbius 
nuo 1939 iki 1941 metų. 
Straipsnio autorius Daniil 
GRANIN pažymi, kad tai 
tik pirmoji dalis numaty
tos ilgesnės serijos.Straips
nio tonas primena garsią
ją Kruščiovo kalbą, pasa
kytą komunistų partijos 
vadovams, kurioje jis pa
smerkė Stalino kulta ir 
apkaltino žiaurųjį diktato
rių masinėmis žudynėmis 
bei teroru. Paskelbtame 
straipsnyje Granin'as apra
šo, kaip tuo metu susukta
me sovietų filme rodoma 
nacių užsienių reikalų mi- 
nisteris Joachim von Rib- 
bentrop'as spaudžius Stali
no ranką ir beisglebesčiuo- 
jąs su Molotov'u. Granin'
as taip pat teigia, kad 
ne Vakarų agresoriai pri
vertė Kremlių bičiuliautis 
su Berlynu, kaip ligi šiol 
skelbė oficialioji komunis
tinė istorija, bet kaip tik
tai bendra neapykanta Va
karų demokratijoms ir gob
šumas pasidalinti Europą. 
Tasai paktas leido Krem
liui pasidalinti Lenkiją, 

atplėšti dalį Suomijos ir 
okupuoti Estiją, Latviją 
ir Lietuvą (Reuterio prane
šimo originale rašoma: 
"The pact also allowed 
Stalin to secure the So
viet border with Finland... 
and allowed the Soviet 
Union to absorb the Bal
tic states of Estonia, Lat
via and Lithuania"). Gi 
nacinė Vokietija iŠ to lai
mėjusi sovietų paramą 
milžiniškais kiekiais grūdu 
ir kitokia žaliava, o ypač 
benzinu, kurio reikėjo na
cių invazijai į Vakarų Eu
ropos valstybes. Svarbiau
sia gi, kad tą invaziją 
buvo galima įvykdyti be 
jokio pavojaus, kad Sovie
tų Sąjunga gali užpulti 
iš rytų. Paktas pasibaigęs, 
kai "draugas" Hitleris 1941 
metų vasarą užpuolė So
vietų Sąjungą.

Tai pirmas toks atvi
ras pasisakymas sovieti
nėje spaudoje. Ir prisipaži
nimas, kad Pabaltijo vals
tybės neprisijungė "savo 
noru", kaip iki šiol trimi
tavo Kremliaus propagan
da, bet buvo, klastingai 
bendradarbiaujant su Hitle
riu, užgrobtos.

Ar tasai straipsnis te
buvo propagandinis balio
nas, ar cenzūros neapsi
žiūrėjimas paaiškės tiktai 
tada, kai NOVY MIR žur
nale pasirodys (ar.ba nebe
pasirodys) tos serijos tęsi
nys.

GENEROLAS JARUZELSKI 
IR LIETUVA

Šiuo metu Romoje lan
kosi komunistinės Lenkijos 
vadas gen. Jaruzelski. Jis 
susitiko specialioje audien
cijoje su popiežium Jonu 
Pauliu II. Tvirtinama, kad 
generolo kelionės pagrindi
nis tikslas ir buvęs aplan
kyti savo krašto kilmės 
popiežių ir pakviesti jį 
oficialiai lankytis šį pavasa
rį Lenkijoje. Kaip vakarie
čių žinių agentūros teigia, 
popiežius ta proga iškėlęs 
savo norą aplankyti ir ry
tines Europos valstybes, 
ypač Lietuvą. Kaip žinia, 
šiais metais visi lietuviai 
laisvajame pasaulyje ir 
pavergtoje tėvynėje labai 
iškilmingai paminės Lietu
vos krikšto 600 metų su
kaktį. Laikraštį išleidžiant 
to vizito rezultatai dar 
nebuvo paskelbti.

PRADĖS "RAGANŲ ME
DŽIOKLĘ" IR KANADOJE

Sklinda gandai, kad 
teisėjo Deschėnes Komisi
ja savo rekomendaciniame 
rašte siūlys Kanados vy
riausybei taip pat įsteigti 
panašią į Amerikos OSI 

’ įstaigą, kuri užsiiminėtų 
įtariamųjų nacių nusikal
tėlių ieškojimu bei teisi
mu. Apie sovietinius karo 
nusikaltėlius, kurių šiame 
krašte taip pat atsirastų, 

jeigu būtų ieškoma, ne
kalbama. Dokumente taip 
pat nurodoma galimybė, 
kad rasti kaltais gali būti 
išgabenti Izraelin ir tenai 
teisiami. Tokių įtariamų 
asmenų esą rasta 12, o 
apie kitus 50 dar tebe
renkamos žinios.

Kanados mažumų (uk
rainiečių, latvių, lietuvių 
estų, kroatų, slovakų ir 
kt.) atstovai yra pakarto
tinai kreipęsi j Kanados 
vyriausybę kaip tiktai dė
lei tų anksčiau paminėtų 
galimybių, nurodydami, 
kad būtų ieškomi ne tik
tai nacių, bet ir sovietų 
karė* nusikaltėliai ir, kad 
jeigu tokie būtų rasti, bū
tų teisiami Kanadoje, Ka
nados teismų; taip pat 
kad būtų nepripažįstami 
sovietų tariamųjų liudinin
kų "sufabrikuoti" parody
mai. Atrodo, kad dėlei 
to teks pakartotinai bels
tis į Kanados vyriausybės 
duris.
. - Sos? laiku P.E.Trudeau 
buvo griežtai atmetęs to
kią "raganų medžioklę". 
Kodėl dabartinis min.p- 
kas B. Mulroney pasidavė 
kelių fanatiškų radikaliųjų, 
žydų organizacijų spaudi
mui, nesuprantama. La
biausiai nesuprantama, 
kodėl ši Kanados vyriau
sybė, jeigu jau pasiryžo 
bausti . karo nusikaltėlius, 
neieško ir nebaudžia VISŲ 
karo nusikaltėlių: nę- tik
tai tų, kurie tarnavo Hit
leriui, bet taip pat ir tų, 
kurie tarnavo Stalinui, 
kankindami ir žudydami 
nekailus žmones kalėji
muose ir vergų stovyklose.

Tarp kita ko, verta 
prisiminti, kad visa šita 
akcija būtų finansuojama 
Kanados piliečių pinigais. 
Iki šiol tam reikalui' jau 
yra išleista keli milijonai 
dolerių.

SKŲSKIMĖS DĖL 
KANADOS PAŠTO
APSILEIDIMO

Nuolat ir nuolat lietu
viškoje spaudoje randame 
nusiskundimų, kad lietuviš
koji Kanados spauda pasie
kia skaitytojus be galo 
vėluodama. Kad Kanados 
pašto patarnavimas yra 
skandalingas visi žino.Skun- 
džiamasi tuo parlamente, 
spaudoje, per radijo ir tele
vizijos programas. Tų nu
siskundimų pagausėjo pa
staruoju metu, kai vėl 
pranešta apie persiuntimo 
kainų pakėlimą nuo š.m. 
kovo mėn. Visa siunta vė
luoja (net dingsta .'), bet 
ypačiai nukenčia svetimo
mis kalbomis spausdinamų
jų leidinių pristatymas. 
Iš JAV ir kitų kraštų pe
riodinė lietuvių spauda 
(pav., DRAUGAS), vėluoja 
nebe savaitėmis, bet mė
nesiais. Vėluoja ir Kana
dos lietuviškoji spauda 
ne tiktai į užsienius, bet 
net tame pačiame mieste 
siunčiama. Teko skaityti, 
kad, girdi, NL vėluojanti 
labiau. Tai, žinoma, labai 
abejotinas teigimas, bet 
jeigu jau taip retkarčiais

ŽMOGAUS TEISIU DIENOS MINĖJIMO IŠKILMES MONTREALYJE Philip aikštėje 1986.XI1.13 d.

Šioje nuotraukoje matosi ir lietuviška vėliava kitę vėliavų tarpe. Abi nuotraukos A. Kalvaičio.

ir atsitinka, dėlei to tik
rai nekaltas mūsų savait
raštis, bet Kanados pašto 
tarnautojai, dažniausiai 
išnešiotojai. Todėl prašo
me skaitytojus kiekvieną 
kartą, kai laikraštis atne
šamas nepateisinamai vė
luojant, tuojau skambinti 
į savo pašto įstaigą ir 
pasiskųsti. Be to, pašto 
įstaigose dabar yra specia
lūs vokai, kuriuos užpil
džius, galima siųsti be 
pašto ženklų Kanados paš
to įstaigai, nurodant pa
tarnavimo ydas. Tuose 
laiškuose Įdėti atspausdin
ti tekstai, tad tereikia 
pažymėti iksu arba paukš
čiuku atitinkamuose ket
virtainiuose savo skundą. 
Nenorint, galima nepasira
šyti nei pavardės, nei ad
reso. Pravartu taip pat 
skambinti arba rašyti savo 
apylinkės federalinio parla
mento atstovui. Juo dau
giau žmonės skųsis, tuo 
greičiau galima tikėtis 
žmoniškesnio pašto patar
navimo.

premiją 1.500 dok, paskyrė 
poetui Tėv. Leonardui And- 
riekui, O.F.M., už poezijos 
rinkinio rankraštį "Balsai 
iš Anapus".

Šis Konkursas buvo pa
skelbtas Lietuvos Krikščio-

PRANEŠA ALT A:

nybės 600 m. jubiliejaus 
proga.

11-oji premija už 
rinkinį ir dar dvi premijos 
už atskirus eilėraščius ne
buvo paskirtos. Vertinimo K- 
jos p-kė - dr.V.Skrupskelytė

TELEGRAMA PREZIDENTUI REAGAN'UI
Kilus pavojui, kad į Sovietų Sąjungą gali būti de

portuotas es-tas Kari Linnus, Amerikos Lietuvių Tarybos 
p-kas Teodoras Blinstrubas pasiuntė telegramą prez. 
Reagan'ui, prašydamas, kad deportaciją sulaikytų, nes 
tai būtų pradžia naujo holokausto ir tai nesiderina su 
Pabaltijo įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimo poli
tika. To pat turinio telegrama pasiųsta ir generaliniam 
prokurorui E. Meese. ALT'a telefonu paskambino savo 
skyrių pirmininkams, kad tuo reikalu būtų siunčiamos 
telegramos Prezidentui ir Generaliniam Prokurorui.

RELIGINĖS POEZIJOS 
KONKURSĄ LAIMĖJO 
LEONARDAS ANDRIEKUS

Ateitininkų Federacijos! 
paskelbto Religinės Poezi
jos Konkurso Vertinimo 
Komisija vienbalsiai I-ąją

REMIA AMERIKOS BALSO FINANSAVIMĄ
Atsiliepdamas į Amerikos Lietuvių Tarybos p-ko 

T. Blinstrubo ir informacijos vedėjo kun. J. Prunskio raš
tą, senatorius Paul Simon atsiuntė pranešimą, jog jis 
kreipėsi į Amerikos Balso vadovą Richard Carlson, pa
brėždamas reikalą, kad nebūtų mažinamos lėšos Ameri
kos Balso lietuvių skyriaus transliacijoms. Tokio pat tu
rinio praneši-mai gauti ir iš sen.Alan Dixon, kongr.F.An- 
nunzio, B.Gilman ir kt.

SUSIDOMĖJIMAS ALT’os LEIDINIAIS
Australijoje kyla pavojus, kad bus pradėtos bylos 

prieš vadinamus kolaborantus su naciais, kaip JAV-se, 
kur tokias bylas,veda OSI. Siekdami gauti daugiau me
džiagos, Australijos lietuviai prašė atsiųsti didesnį skai
čių ALT'os išleisto spausdinio "Lithuania's Jews and the 
Holocaust", paruošto kun. J. Prunskio.

Havajų lietuviai stipriau organizuojasi. Iniciatyvos 
parodo Elena Bradūnaitė- Aglinskienė, o taip pat P. Bal
tis, kuris paprašė iš ALT-os didesnį skaičių leidinio "Li
thuania". <



Vi Lietuvos išlaisvinimą! Ui Utikimybį Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyauti au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoiidra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Ui skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.
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LIETUVOS ATSTOVO LDS., DR. S.A. BACKIO ŽODIS I 
LIETUVĄ, ĮREGISTRUOTAS "AMERIKOS BALSE" 
NAUJŲJŲ 1987 METŲ PROGA

Brangūs Tautiečiai,
Nuoširdžiausiai sveikinu su Naujaisiais 1987 Metais 

pavergtos tėvynės brolius ir seseris Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos ir Lietuvos Pasiuntinybės . Washington,ę vardu.

Sekdami tarptautinius įvykius matome kas, pasaulyje 
vyksta. Žinome Vakarų ir Rytų Bloko valstybių norą 
kalbėtis, surasti būdus, kaip derybų keliu išspręsti proble
mas, kurios įvairiais klausimais iškyla. Vakarų valstybės, 
su Jungtinėmis Valstybėmis priešakyje, laikosi dialogo 
taktikos su Sovietų Sąjunga, norėdamos, kad Sovietų 
Sąjunga vykdytu jos pasirašytus tarptautinius pasižadėji
mus ir rodytų. pozityvų bendravimo vaidmenį. Jos nori, 
kad Sovietų Sąjunga sumažintą ginklu gamybą, liautųsi 
kištis į kitų kraštų vidaus reikalus, gerbtų žmogaus 
teises.

Žvelgdami į mūsų tautos reikalus randame, kad 
1986 metais lietuvių veiksniai ir organizacijos ryžtingai 
siekė, kad pasaulis būtų supažindintas su lietuviu vargais 
ir su žiauria okupanto vydoma priespauda Lietuvoje.

1986.4.15 d. Berne prasidėjusioje Helsinkio Baigminį 
Aktą pasirašiusiųjų valstybių ekspertų Konferencijoje bu
vo patiektos informacijos apie Lietuvos gyventojų ryšių 
su užsieniais suvaržymą, pasimatymų su užsieniais apribo
jimą, grubų sovietų elgesį muitinėse, išskirtų šeimą bei 
kalinią likimą. Toje Konferencijoje ne kartą Amerikos 
delegacijos pirmininkas, pagal L.K.B. Kronikos duomenis, 
priminė Sovietams apie Pabaltiečių, lietuvių sunkią padė
tį. Ypačiai vieningai ir energingai Lietuvių veiksniai ir 
organizacijos savo veikla reiškėsi Vienoje prasidėjusioje
1986. XI.4 d. Helsinkio Akto peržiūros Konferencijoje. 
Helsinkio Aktą pasirašiusioms valstybėms buvo pateikta 
memorandumai ir informacijos, prašant iškelti neteisėtą 
Lietuvos okupaciją, suverenumo teisių sugrąžinimo lietuvių 
tautai klausimus, imtis reikiamų žygių, kad būtų paleisti, 
dabar žiaurias busmes atlieką, Lietuvos Helsinkio Grupės 
ir Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komiteto nariai bei kiti 
sąžinės kaliniai, būtų sustabdytas Lietuvos tikinčiųjų per
sekiojimas ir diskriminavimas bei būtų nutraukta sovieti
nė kultūrinės priespaudos ir nutautinimo politika. Lietu
vių veiksniai gavo iš daugelio valstybių atsakymus į me
morandumus, kur buvo pasakyta, kad bus atsižvelgta į 
lietuvių prašymus.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatiniai atstovai 
Washingtone Vienos Konferencijos proga įteikė bendrą 
raštą Valstybės Dep-tc, primindami dabartinę būklę 
sovietų okupuotose Baltijos Šalyse, kur grubiai laužomos 
Žmogaus Teisės, nesilaikant Sovietų pasirašyto Helsinkio 
Akto. Jie prašė, kad Vienos Konferencijoje JAV delegaci- 
ja reikalautų, jog Sovietų Sąjunga laikytųsi Helsinkio 
Akto nuostatų.

Prisimintina dar, kad Prezidentas Reagan'as savo 
1986 XII. 10 d. proklamacijoje 5589, liečiančioje Teisių 
Rinkinio Dieną, Žmogaus Teisių Dieną ir Savaitę 1986 
m. pažymėjo, jog Sovietų Sąjunga tęsia Lietuvos katalikų 
priespaudą ir pabrėžė, kad "Taika ir Žmogaus Teisių 
gerbimas yra neatskiriamas dalykas. Istorija rodo, kad 
negali būti tikros taikos be Žmogaus Teisių gerbimo".

Žengdami į Naujuosius 1987 Metus turime galvoje, 
kad ateinančiais metais minėsime 600 metą lietuvių 
tautos krikščionybės jubiliejų, kurį Romoje Šv. Tėvas
1987. VI.28s švęs iškilmingomis mišiomis ir paskelbs arki
vyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju. Tai reikšmingas 
lietuvių tautai jubiliejus. Jį iškilmingai minint bus parody
ta pasauliui mūsų tautos saitai su Vakarų civilizacija ir 
lietuvių tautos asmenybė. Pridurtina, kad JAV Katalikų 
vyskupų konferencija 1986.XI.12 Washingtone vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, reiškiančią solidarumą su Lietuvos
2 psl.

vyskupais ir tikinčiaisiais, prašančią JAV vyskupus pa
skelbti 1987.VI.28 d. maldos diena už persekiojamą Lietu
vos Bažnyčią. Šia rezoliucija kreipiamasi ir į Sovietą 
vyriausyvbę, kad ji pagal jos tarptautinius užsiangažavi
mus gerbtą lietuviu Žmogaus Teises, patenkintą Lietuvos 
vyskupą prašymą grąžinti religiniam naudojimui Vilniaus 
katedrą, Šv. Kazimiero bažnyčią Vilniuje, kartu su Taikos 
Karalienės bažnyčia Klaipėdoje.

Baigiantis 1986 metams - Andrei Sakharov'as gavo 
leidimą grįžti Maskvon, kur atsiradęs, jis kreipėsi į 
Kremliaus valdovus, kad paleistu visus politinius kalinius 
ir sustabdytu Sovietą žiauru karą Afganistane. Šis įvykis 
mums malonus prisimenant, kad Sakharov'as 1975.XII. 12 
lankėsi Vilniuje, kada ten buvo teisiamas Sergei Kovalev' 
as ir atsimenant, kad Sakharov'as, kartu su kitais rusais 
disidentais, parėmė 45 Pabaltiečių 1979.VIII.23 d. pareiš
kimą Vakarą korespondentams Maskvoje, kuriuo Pabaltie- 
čiai kreipėsi į Sovietu, valstybių pasirašiusių Atlanto 
Chartą, Vakaru ir Rytu Vokietiją vyriausybes bei į J.T. 
Gen. Sekretorių su prašymu atstatyti Lietuvoj, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybę ir paleisti visus politinius kali
nius. Tikėkimės, kad Sakharov'as ir dabar rems Pabaltie
čių aspiracijas.

Lietuvos klausimas 1986 metais buvo gyvas tarptau
tinėje arenoje. Naujuosius 1987 metus sutinkame su 
viltimi kiek ryškesnio rytojaus. Brangūs broliai ir brangio
sios seserys, įžengiant į Naujuosius 1987 Metus, linkiu 
Jums geriausios sėkmės ir tvirtybės išlaikyti mūsų tautos 
gyvastingumo dvasią, grindžiama^ Žmogaus Teisią ir pa
grindiniu laisvių principais.0.

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS:

CRACKDOWN ON LITHUANIAN THEATRICAL TROUPE
Reliable sources in Sovjet-occupied Lithuania re

port that Gediminas JAKUBČIONIS (pronounced Yah- 
koob-choh-nis), lighting engineer for the Young People's 
Theater in Vilnius, was arrested on December 8,

: - Jakubčionis was interrogated for a few days-by
KGB Colonel Čcsnavičius, a regular investigator of poli
tical or dissident cases. The exact charges brought 
against.Jakubčionis were unknown. A KGB .agent told a 
family friend that they were out to "destroy this den of 
vipers".

On December 9, the day after Jakubčionis’ arrest, 
the home of another Young People's Theater employee, 
surname Vinclova, was searched. About 80 books were 
confiscated during the search. Vinclova, a student, works 
as free-lance technician with a theatrical company, 
which in recent years has received international acclaim 
for its innovative productions. During an East-West 
writers' meeting in Vilnius earlier last year, writer 
Arthur Miller called it "some of. the best theater 
I've seen anywhere".

A few days before Jakubčionis arrest, the Young 
People's Theater was visited by a delegation of US direc
tors, actors .and producers under the auspices of the "In
ternational Theater Exchange". The group included ac
tress Colleen Dewhurst and La Mama Director Ellen 
Stewart.
/ Ši žinia lietuvių kalba buvo paskelbta praeitame "NL" 
numeryje/

NAUJI LEIDINIAI
New Yorke veikiantis JAV Helsinkio Komitetas 

išleido 343 psl. raportų Vienos Konferencijai, vardu Hel
sinkio Akto Pažeidimai TSRS. Jį galima įsigyti už $12,- 
(JAV) su minkštais viršeliais. Studija daugiausiai pabrė
žia vėliausius pažeidimus, nors jais ir nesiriboja. Sutelk
ti ryškūs pavyzdžiai nušviečia daugelio žmonių būklę jų 
gyvenamuose kraštuose. Informacija apie Lietuvą atėjo 
iš Lietuvių Informacijos Centro ir LKB Kronikos, kurios 
numerius anglų kalba leidžia Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa. Raporto kopijas galima užsisakyti:

The U.S.HELSINKI WATCH COMMITTEE 
36 West 44th Street 
New York NY 10036.

/ Žinoma, kad Sovietų Sąjungoje, o ir okup.Lietuvoje 
yra pažeidžiamos ir kitų religijų, ne vien katalikų, lais
vės, užtikrintos Helsinkio Akte. Reikia linkėti, kad ir 
apie jų likimą, ilgai nedelsiant, bus galima dokumentuo
tai skelbti.

Koncentruotos medžiagos apie nekonfesiniais at
vejais vykdomus persekiojimus reikšmingas pristatymas 
kitų valstybių vyriausybėms būtų taip pat labai svarbus, 
pav.- mosklinių darbų paruošimams skiriama pirmenybė 
rusų , o ne gimtajai kalbai; suėmimai už Lietuvos is
torijos vadovėlių laikymą bei tų veikalų konfiskavimas, 
ir daugelis kitokių atvejų/.
DAR ŠIS TAS IŠ VIENOS FKONFERENCIJOS

Norvegijos Helsinkio Komitetas pranešė Lietuvių In
formacijos Centrui, kad lapkričio mėn. (1986 m.) jis išrū
pino 7 straipsnius apie Petkų norvegų spaudoje. LIC ve
dėja Gintė Damušytė Vienos Konferencijos metu parūpi
no Norvegijos Helsinkio Komiteto vadovams vėliausias 
Petkų liečiančias informacijas, kurios buvo skelbiamos 
LIC redaguotame ir PLB-nės lėšomis išleistame leidinyje 
apie Žmogaus Teisių pažeidimus okupuotoje Lietuvoje. 
Šis komitetas ruošia Norvegijos parlamentui apie Lietu
vos Helsinkio Grupės likimą studiją, kuriai dokumentinę 
medžiagą parūpino Lietuvių Informacijos Centras.

LE PRIX 
DES COMMUNAUTĖS 

CULTURELLES
La ministre des Communautės culturelies et de rimmigration 
annonce I'ouverture de la periode des-mises en candidature 
pour ('attribution du Prix des communautės culturelies 1987 
dotė dune bourse de 15 000 $.
Le prix ėst accordė a une personne qui, par son travail ou son 
engagement communautaire, aura contribuė a la preservation, 
a I'enrichissement, a une meilleure connaissance d'une ou de 
plusieurs communautės culturelles du Quebec, et au rapproche
ment entre I'une ou plusieurs de celles-ci et la communautė 
francophone.
Les personnes qui dėsirent proposer un candidat ou une candi
date doivent complėter un dossier de candidature.
INFORMATION
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec le Secretariat du Prix a Montreal au (514) 873-5036 ou 
encore vous adresser au bureau de Communication-Quebec 
de votre region.
DATE LIMITE
Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le 
20 fėvrier 1987 a minuit au:
Secretariat du Prix des communautės culturelles
Ministėre des Communautės culturelles et de I'lmmigration 
355, rue McGill, bureau 7.5, Montreal (Quebec) H2Y 2E8

H Communautės culturelies /"X, ■ z2v| -x df" Doi______
et Immigration “
Quebec  1

DEMONSTRACIJĄ vyko Toronto miesto savi
valdybės aikštėje. Buvo protestuojama prieš 
ŽMOGAUS TEISIŲ suvaržymus ir pažeidimus. 
Ta proga buvo paleista virš 2000 juodųjų 
balionų su politinių kalinių pavardėmis ir 
adresais. Pagrindinę kalbą pasakė Ontario 
Parlamento narys YURI SIIYMKO.

Nuotraukoje iš kairės: Kanados Parlamento 
narys ANDREW WITER pabrėžė sakydamas: 
"Didžiausias laisvės priešas yra TYLA. Mūsų 
pareiga yra kalbėti už tuos, kurie NEGALI 
KALBĖTI". Kaip matome nuotraukoje, lietu
viai aktyviai dalyvavo.

SVARBU
STASIO ANGAUS ĮPĖDINIAMS

Bostone gyvenęs STASYS ANGUS, Amerikoje žino
mas kajp Stanley Angus, 1942 metais surašytu testamen
tu, visą savo turtą užrašė Lietuvoje gyvenančiam pusbro
liui Leon Gintoft, matomai Leonui Gintautui, arba jo 
vaikams, jei jis mirtų anksčiau už testatorių.

Testamente nenurodyta nei testatoriaus kilmės 
vieta, nei kame Lietuvoje tas pusbrolis Leon Gintoft 
gyvena.

Negalėdamas slirhsti paveldėtojų, palikimą tvarkan
tis advokatas kreipėsi į Lietuvos Generalinį Konsulatą, 
prašydamas jam padėti.

Jei kas turi kokių žinią apie Bostone gyvenusio 
Stasio Augaus gimines ar Lietuvoje gyvenantį ar gyvenu
sį Leoną Gintautą malonėkite rašyti: CONSULATE 
GENERAL OF LITHUANIA, 41 West 82-nd Street, New 
York, NY 10024.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS SALPOS TRUMPA 
ISTORIJA

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa kaip organizacija 
buvo įregistruota 1961 m. JAV, New Yorko valstijoje. LK 
Religinė Šalpa išaugo iš 1959 m. JAV Lietuvių Kunigą 
Vienybės įsteigto Komiteto "nuo komunistų nukentėju- 
siems katalikų šalpos reikalams", kurį sudarė pirmininkas 
J.E. vysk. V. Brizgys, vicepirmininkas prel. J. Balkūnas, 
sekretorius - kan. J.B. Končius, kun. J. Aleksiūnas - 
iždininkas, kun. J. Čepukaitis, kun. M. Ražaitis, kun. T. 
Narbutas.

Su JAV episkopato sutemtos $20,000 subsidijos pa
galba, Religinė Šalpa ėmėsi aprūpinti Lietuvos bažnyčias 
medžiagomis bažnytiniams rūbams, dvasiškius ir vienuo
les vaistais, tremtinius - religine spauda bei religiniais 
reikmenimis, ir subsidijavo Vatikano Radijo laidas lietu
vių kalba.

1961 m. išnuomotas kambarys Brooklyne, New 
Yorke, ir Reikalų vedėju pakviestas kun. Stasys Raila. 
Buvo įvestos rinkliavos Religinės Šaplos besiplečiančius 
darbus finansuoti. 1965 m. LK Religinė Šalpa persikėlė į 
didesnes patalpas New Yorko miesto Maspetho rajone. 

Didele dalį technišką darbų pradžioje atliko Maspe
tho lietuvaitės vienuolės pranciškietės. Atėjo į talką sa
vanoriai pasauliečiai. Buvo pasamdyta tarnautoja.

1976 m. kun. St. Railą pakeitė kun. Kazimieras 
Pugevičius. 1978 m. Religinės Šalpos būstinė perkelta į 
351 Highland Boulevard Brooklyne, prie Pranciškonų 
vienuolyno.

Vienas iš pagrindiniu Religinės Šalpos įsipareigojimų 
būtent, informuoti pasaulį apie okupuotosios Lietuvos 
tikinčiųjų vargus, buvo žymiai praplėstas. Prie Religinės 
Šalpos pradėjo veikti Lietuvių Informacijos Centras. 1979 
m. Reikalų vedėjo pavaduotojomis buvo pasamdytos Gintė 
Damušytė ir Marijona Skabeikienė.

Praplėstas ir sustiprintas bendradarbiavimas su 
kitomis lietuvių bei kitataučių organizacijomis. įsigyta 
davinių apdirbimo aparatūra (kompiuteris), pogrindžio 
leidinius klasifikuoti, versti, bei kitiems Religinės 
Šalpos darbams. Aparatūrai pritaikyti lietuviški ženklai. 
Religinės Šalpos būstinėje veikia teleksas, kuriuo palaiko
mi ryšiai su Vatikano Radija, su Kestono kolegija ir 
Tarptautinės Amnestijos Centru Londone, Laisvosios Eu
ropos Radiju Miunchene, Amerikos Balsu Washington'e ir 
1.1.

Religinė Šalpa nuosekliai verčia, leidžia Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką anglų kalba ir ją ekspedijuoja 
6000 tiražu valdžiai, spaudai, Žmogaus Teisių organiza
cijoms, hierarchijai, mokykloms. Religinės Šalpos štabas 
plačiai keliauja kalbėdamas lietuviams bei kitataučiams 
apie Lietuvos vargus, organizuodamas jai šalpos. Šią vasa
rą prie Religinės Šalpos bei Lietuvių Informacijos Centro 
nuolatinio trijų asmenų štabo, dirbo Šeši jaunuoliai, įskai
tant viena latvi.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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"VAIVORYKŠTĖ" VANCOUVERYJE
Su vežimėliu, orilaikydamos iš visų pusių didžiulį 

krovinį, šiaip taip išsigrūdome pro duris lauk. Čia tu
rime palaukti, kol priveš automobilį prie mūsų. Dairo
mės. Matome plevėsuojančias šiltame vėjuje vėliavas 
Expo proga pagal platų takų, per kurį slenka keliautojai 
turistai su įvairiausiais rateliais, pakrautais ryšulių, la
gaminų. Daug egzotiškų - indėniškų ir japoniškų, kinie- 
tiškų veidų.

Vargais negalais sukrauname visų savo mantų, už
ėmusią kiekvienų įmanomų vietą ir vietelę dideliame 
Zitos Tumaitienės automobilyje (jau pastebėjome jos op
timizmą ir patyrimų krovime- vikriai ir greitai suplana
vo kur kų dėti mums besibaiminant. Vis dėjto, jei kuri 
mūsų būtų dar keliais svarais sunkesnė, tai...)

Atsipūtėm, palikusios grūstį ir smalsiai pro ryšulių 
viršų besidairydamos, patraukėm mums nežinoma krypti
mi.

Plačios gatvės, namai su išlenktomis arkomis įėji
muose, nemažą čerpinių stogų primena haciendas, kylan
ti aukštyn ir vėl nusileidžianti gatvė . nematyti krūmai, 
savotiškos formos medžių Sakos, daug žydinčių rožių - 

PUIKUS KANADOS PAVILJONAS EXPO ’86 PARODOJE.

tokioje gatvėje sustojome prie mūsų globėjų Zitos ir 
Henriko Tumaičių namo. Čia visos trys vienoje vietoje 
ir apsistojome.

Tų pačių dienų mus nuvežė į Parodos plotą, į 
mūsų skyrių. įvažiavus pro šonines duris, į kiemų, 
iš kur lengviausia buvo pasiekti mūsų zonų, lyg nusivy
lėme ir suabejojome, ar tai tikrai mums skirta vieta. 
(Paskui įsitikinom, kad tai puiki zona, gražiai apipavida
linta, labai patogioje vietoje).

Viskų iškrovusios ir sutempusios laukėm savo vir
šininkų. Ateina jauna mergina, apsiginklavusi plaktuku 
ir atsuktuvu (mums, damoms, atrodė lyg ir perjauna...), 
susipažįstame. Ji ir jos kolegė atsakinga už mūsų- Folk
life- zonos dalyvių parodas. Baigusi Meno Mokyklų, 3 
metus dirbusi Parodos ruošimo komitete. Tad atleidome 
jai už jos jaunystę. Išvyniojame kilimus, sudedame ant 
stalų. Džiaugiamės gražių lentų sienomis, balkiais ir at- 

' Wa; didelė patalpa. Mes eSame viduryje , mūsų dešinėje 
verpėjos ir audėjos iš Nova Scotia, mūsų kairėje - Britų 
Kolumbijos pagarsėjusios indėnės su staklėmis.

J............ .
REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA I c. C.

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI ‘'(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti;
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6

Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 
lietuvybei išeivijoje!"

Suplanuojame kur koks kilimas geriausiai tinka 
pakabinti. Matome, kad pradėjo pastebėti, jog mes ne 
naujokės ir taip pat gerai žinome, kur kas tinka. Pradė
jo atydžiau apžiūrinėti kilimus ir matėme, kad patinka. 
Apsidžiaugusios, jau pradėjom girti, dar neatidariusios 
dėžes, lėles ir juostas. O, sako, mes nenorime perdaug 
perkrautti eksponatais, gal porų ar tris lėles. Pasišiaušė- 
me. Kaip tai? Palaukit, kol pamatysit, sakome. Buvo 
aišku, kad manė jog tai kokios banalios lėlytės, kaip 
dažnai matoma vitrinose. Pasiryžome kovoti neatlaidžiai 
už tų mūsų kruopščiai ir puošniai aprengtų autentiškais 
rūbais lėlių egzistencijų. Atsargiai išvyniojame kiekvieną 
ir dedame ant mums skirto didelio stalo. O.K., sako, 
galit bandyti, bet tikrai7ne visas, bus permarga, per-' 
daug. Nutarėm kovoti iš pasalų: kai sudėsim, kaip mes 
norim, tai pamatys, kad gerai. Išvyniojome savo 30 
juostų. Tokių jos nebuvo mačiusios. Pusę jų, esu, reikia 
išdėti, kad neatrodytų, kaip bazare. Hm...Gerai. O pas
kui, kai viskų apžiūrėjo atidžiai, daugiau nebesakė ko 
pageidautų ir viskų,kų mes darėme - gyrė, dažnai atei
davo pasižiūrėti, kaip mums einasi. Jau buvo po 10 va
landos vakaro, kol apsitvarkėme. Po to vėl viską reikėjo 
nukabinėti ir sudėti į ten pat esančią tvirtų gražią me
dinę spintų ir užrakinti. Taip kiekvieną dienų teko iš
kraustyti, palaipioti ant stalų sukabinant, vakare vėl 
viskų suvynioti ir užrakinti. Ateidavo patikrinti, ar vis
kas gerai užrakinta, o naktį taip pat budėdavo prižiūrė
tojai.

Po tokios ilgos dienos, kritome į savo guolius ir, 
nors naujoje vietoje, netrukus nugrimzdome poilsiu.

Pirmas dvi dienas dirbome nuo 9 r. iki 10 vai.va
karo. Paskui- nuo 10 ryto iki 7 vai.vakaro. Atvykdavome 
valandų anksčiau, kad galėtume viskų sukabinti ir 10 
vai . jau pradėti juostų ir kilimo audimo demonstracijas, 
aiškinimus, pasikalbėjimus su margaspalve, gausia publika.

Mūsų kaimynės škotės buvo iškabinusios mažus 
audeklų pavyzdžius ant sienų, gražiai įrėmintus, lyg pa
veikslus, o patalpos viduryje virė katiliuką su dažais, 
demonstruodamos vilnų dažymų^ šukavo ir verpė vilnas 
rateliu. Buvo linksmos ir malonios kaimynės. Domėjosi 
mūsų darbais, mielai aiškino kaip jos dirba, viena jų 
specialiai augino savo ūkyje avis, kad būtų vikių. Ant 
sienų taip pat kabojo geri tušo piešiniai, vaizduojantys 
vilnų apdirbimą, audimo procedūras. ( bus daugiau)

Sovietiniai Hipiai
/ Ištrauka iš knygos "RUSSIAN JOURNAL" / 

(tęsinys)

2. Tuo metu mes sukom pro Tverskoj bulvaro kampą, 
kurio centrinė dalis, parko tarpas, aptverta geležine tvo 
ra, panaši į Paryžių. Parudę klevų lapai šiugždėjo šlap
driboj ir ėmė pūsti žvarbus vėjas. Pro šalį čiuožė tak- 
šiai, taškydami balelių vandenį. Aramato kavinė yra ne
toli skvero, kur Herceno gatvė perkerta bulvarą. Ten 
yra dvi cerkvelės ir puikus Art Nouveau pastatas, kuria
me kadaise gyveno rašytojas Gorki. Pati kavinaitė - pa
prasčiausia skylė; reikia nulipti porą laiptelių įeinant. Vi
duj yra penketas ar šešetas stalelių ir bufetas, už kurio 
paniūrakė sena boba pardavinėja arbatą ir bandeles. Kai 
mes aštuoni susigrūdom vidun, pūsdami sau į atšalusius 
pirštus ir trepsendami kojomis, jinai mums šūktelėjo: 
"Tai ką? Ar pirksit šiandien kų nors? Ką?"

Miša tarė: Pirksim, pirksim, motušėle, mes pliaup- 
sim arbatą visų popietę". O man jis šnabžtelėjo: "Jinai 
nekenčia mūsų, kai ateinam. Dažnai vakarop ji pasišau
kia milicijų, kad mus ištrenktų laukan".

Aš buvau prisiklausius baisių dalykų apie Aramato 
kavinaitę. Draugai man šnekėjo, kad užsieniečiams ver- 

i tetų jos vengti dėl policijos sekimo ir dažnų jos antpuoliu, 
Miša ir jo draugai buvo įsimylėję į Aramatų. Jie vadino 
jį Vavilonu (Babilonu), kadangi ,kaip tas senovės laikų 
miestas, tai buvo visų tautybių samplūdžio vieta. "Čia 
galima susirasti hipių iš visos Sovietų Sųjungos",- sykį 
pasigyrė man Miša. "Kartais iš viso pasaulio".

Patalpa atrodė nekalčiausiai: rausvos sienos, pus
tuščiai staliukai, vidurinio amžiaus žmonės, šnekučiuo
jantys tarpusavy arba skaitantys laikraščius. Mes susėdo
me, ir Miša pradėjo mane šviesti pašnabždom apie poli
ciją. Rusų hipiai turi tų pačią obsesiją, kalbėdami apie 
policiją, kaip kažkada Amerikos hipiai; tarp "hypy" ir 
"milicijos" yra sųveikinis, kuone simbiotinis ryšys, pagrįs
tas abipuse nepakanta. Mišos draugai pasakoja apie savo 
sankirtas su policija, kaip kad patyręs pasakotojas varo 

* pasakėles apie kareivius, buvusius mūšyje. Vienas iš pir
mųjų klausimų, kurių manęs paklausė Miša apie JAV gy
venimų buvo : "O kokia ten policija?". Jis juokiasi paten
kintas, kai aš panaudoju kokį šiurkštesnį žodį, kaip pa
vyzdžiui "mentos", "faraonai" ("cop", "pig", "flic") polici
jos adresu.

Tuo metu mes spūsčiojom rankose karštos arbatos 
puodelius. Miša ir jo draugai, visi jie buvo susimetę po 
keletą gabalėlių cukraus ir godžiai siurbė arbatų, dalin
damiesi pora mažų bandelių.Aš pasirausiau savo krepšyje 
ir pasiūliau jiems tik kų pirktą kartonėlį pieno.

Iš pradžių jie atšiauriai atsisakė, bet tada Aldona 
kyštelėjo nedrąsiai ranką kartonėlio link. Už kelių minu
čių visi jie gurkšnojo pienų. Aš atspėjau, kad daugeliui 
jų tai buvo vieninteliu valgiu tų dieną. Aš apžvelgiau 
juos ir pamačiau, kad visų jų veidai - iškyrus Aldoną, 
kuri švytėjo jaunatve - buvo pablyškę, suvargę dėl sto- 

ž 1987.1.15 

kos miego. Aš pagalvojau, kaip nevykusiai Miša išsisuki
nėja, kai jį užklausi, kur jis gyvena Maskvoje. "Pas 
draugus, pas draugus",- visada atsako jis. Aš pabandžiau 
įsivaizduoti čionykščių benamių gyvenimą; elgetavimų, 
nakvojimų ant pašinuotų grindų, suniurkytose kėdėse, ny
kiuose sovietinių daugiabučių pastatų vestibiuliuose, kur 
lubos tokios aukštos. Keista pagalvoti, kad Sovietų 
Sųjungoje toks gyvenimo stilius nesurado radikalios prie
šingybės socialinei normai, kaip kad buvo Amerikoje hi
pių atveju. Netgi pasiturinčios klasės rusams tenka ne
kartų apnakvindinti draugus; jie amžinai skolina ar skoli ■ 
naši pinigų einamoms išlaidoms padengti. Gyvenimas 
bendrijoje (komunoje), į kurį stumia daugelį rusų butų 
krizė, paverčia hipius savitarpinės pagalbos grupele, kuri 
atrodo, vien pratęsia ir anaiptol nelaužo tradicijos. Be 
to, protestavimo etika niekada nėra čionai suleidusi savo 
šaknų. Atrodo, kad ruso prigimtyje kur kas mažiau , kal
tės jausmo dėl to, kad žmogus nedirba ar gyvena iš kito 
malonės. Būdingas jiems paslaugumas ir savitarpio pagal 
bos jausmas pavertė tokias situacijas kuone įprastiniu 
dalyku. Aš pažįstu daugelį vyresnės kartos rusų, kurių 
gyvenimas lygiai taip pat netvirtas, kaip hipių.

Neišvengiamai mes ėmėme kalbėti apie Ameriką. 
Miša ir jo draugai, kaip būdinga sovietams, tipingai ap
salę Vakarų pasaulio prajovais - ypatingai šešiasdešimtų
jų metų dekados "lygiagrete kultūra" (contre-culture). 
Netrukus šnektos išvirto tardymu. Ką dabar veikia Allen 
Ginsberg’as? Ką daro Jerry Rubin? Jane Fonda? Eld
ridge Cleaver? Kų veikia dabar amerikiečių hipiai? Ar 
jaunimas tebegyvena komunose? Ar tebesibasto keliauda
mi "ant nykščio"? Visos grupės veidai pasvirę į mane, 
jų akys godžiai skrodžia manųsias. Aš, keistai sutrikusi, 
bandau nupiešti jiems,kaip pasikeitęs gyvenimas 1970 m. 
dešimtmetyje. Mane yra apėmusi pusiau skausminga bū
sena, tarsi aš pranešinėčiau izoliuotam fanatikų būre
liui, kad jų vadai praradę tikėjimų. Jie nusikvatojo aiš
kiai netikėdami, kai jiems pasakiau,kad Rubin'as vedė pi
nigingą bobelę ir gyvena dabar su ja liuksusiniame bute 
New Yorke.

- O kaip su revoliucija? - užklausė Petia, jaunuo
lis, užsismaukęs kapišoną.

- Daugelis iš tų, kurie buvo radikalais Amerikoje 
šešiasdešimtaisiais metais, nusprendė siekti permainų, 
darbuodamiesi sistemos rėmuose, - atsakiau glebiai.

Pauzė. Miša užvertė viršugalviu plaukus ir užside
gė cigaretę. Ant jo riešo matėsi pintų siūlų apyrankė
- amuletas, kokią aš pati nešiojau prieš 9 ar 10 metų
- geroji karma.

- Mano manymu, dauguma tų žmonių dabar pase
nę, - tarė jis. - Beveik musų tėvų amžiaus. Bet kaip 
su "hypy"?

- Šiandien hipių kaip ir nebėra. Yra žmonių, kurie 
apsisprendę gyventi kitaip. Bet jie nėra hipiai.

- Bet ką daro jaunimas? - užklausė jis.
- Jie šoka diskotekose ir svaičioja patekti į teisių 

fakultetų, - atsakiau.

Nykus popietis dar labiu paniuro ir kavinėje užsi
degė neono šviesos. "Babuška" buvo kelis kartus atšlepsė
jusi prie mūsų ir pareiškusi, kad jei mes daugiau neužsi
sakysime arbatos, mums verčiau nešdintis. Grupė prie 
mūsų stalo nuolatos keitėsi; vieni ateidavo, kiti išeidavo., 
atėjusieji atsinešdavo su savimi šaltuko paltuose. Viena 
iš tų naujai atėjusiųjų, graži mergaitė, plaukais krintan
čiais kaskadomis iš po filcinės skrybėlaitės, pašnabždėjo 
Mišai, kad galėtume susimesti viename jos draugų bute. 
Tas butas buvo čia pat, už Gorkio gatvės. Mes nutrep- 
senom tų trumpų nuotolį, skubėdami išsprukti iš lijund
ros. Aš supratau, kad Miša šitaip ir praleidžia savo lai
ką Maskvoje - klajokliu tarp Aramato ir įvairių butų.

To buto savininkas buvo jaunas menininkas, vardu 
Slava. Tai buvo barzdotas,liaunas jaunuolis, kuris šypso
josi švelnia, sarkastiška šypsena. Mes visi susėdom prie 
stalo mažame kambarėlyje, kurio sienos lupinėjosi ir kur 
stovėjo kampe lova su suverstais krūvon rūbais.Prie lango 
buvo keli Slavos darbų pavyzdžiai. Baisiai prasti; psiche- 
deliniai, pasteliniai piešinukai, į kuriuos buvo įterptos 
apydrumstės religinės scenos; aiškiai visa tai tapyta pa
galiuku. Mes dar išgėrėm arbatos ir Miša, Petia ir Al
dona ėmė mane mokyti elgetavimo meno: "Ei, žmogau 
gerasai, ar gali duot man 10 kapeikų?". Būrelis leipo 
juokais, kai aš mėginau juos pamėgdžioti.

Slava įkišo Jefferson Airplane garsąjuostę į labai 
rafinuotų Vakarų Vokietijos gamybos magnetofoną. Jis 
turėjo didžiulę įrašų kolekciją, daugumoje amerikietiško 
džazo ir 60-tųjų metų "rock". Šyptelėjo, pamatęs mano 
nuostabą. Jis skolindavosi, kaip man aiškino, plokšteles 
visur, kur tik įmanoma, o jo draugas muzikos reikmenų 
krautuvėje jas perrašydavo jam į juosteles. Mes užve- 
dėm kalbą apie hipių ir "urlų" - taip vadinami darbinin
kų klasės mušeikos - problemas. Tie urlos - vyrai trum
pai kirptais plaukais, fabrikų ir statybų darbininkai - 
mėgsta Vakarų "hard rock", bet nekenčia hipių ir Hare 
Krišnų ( o taip, Maskvoje esama ir Hare Krišnų). 
Beveik kiekvienas mūsų pažinojo ką nors, ką buvo apkū- 
lę urlos. Mane sudomino urlų istorijos, bet man knietėjo 
sužinoti, ką Miša galvoja apie narkotikus. Atrodytų, kad 
sovietinių hipių kultūra priskiria kur kas mažiau reikš
mės narkotikams, negu» amerikiečių hipiai 1960-1970 m. 
dekadose. Savaime suprantama kodėl: svaigalų trūkumas 
ir kieta valdžios ranka sulaikė daugelį rusų nuo pasida
vimo narkomanijai. (Atrodo, labiausiai padeda ir dar iš
silaikiusi sveika pažiūra, jog "Pilypas iš kanapių" - yra 
pajuokos ir paniekos vertas personažas. Taip pat, šiuo 
atveju pateisinami griežti valdžios varžtai neduoda įsi
viešpatauti narkomanijos skleidėjams- lupikautojąms.Red. )

( Dar visai neseniai vienas mano draugas studen
tas manęs užklausė, ar aš esu kada "švirkštus sau" ma
rihuanos ir kaip aš jaučiausi po to eksperimento). Miša 
ir jo draugai buvo išmėginę marihuanų - jie vadina jų 
"trava"- žole-dr hašišų, daug kartų; jie tvirtino, kad esu 
nesunku jų gauti Vidurinėje Azijoje.

(bus daugiau)
3 psl.



ATSIUSTA PAMINĖTI:
Iš EGLUTĖS, 1986 m.rugsėjo mėn.
Tame numeryje, turinyje randame: Po AtostogŲ -D.Lip- 
čiūtė, Cepelinas ir Aitvarai, Teta Audronė; Kai Užaug
siu...D.Sadunaitė; Juokų. Maišelis; Paršiukas, vertė Z.Teni- 
sonaitė; Proto Mankšta, V. Byčmienė; Geresni Laikai 
Kiaulėms, D.A. ir O.M.; Rašom ir Piešiam; Nauja Knyga 
Piešiniai: Viršelis D.Kizlauskienės, skyrių vinjetės - Z. 
Sodeikienės, kitos iliustracijos: D.Kizlauskienės, D.Kup
činskaitės, A. Sutkuvienės, R. Karosaitės, P. Osmolskib, 
J. Reginaitės.

PARŠIUKAS
( Iš nederlandų kalbos vertė Z. Tenisonaitė)

- Tėti, - klausia Nida, - kodėl paršiukai bėginėja 
nuogi?

- Nes jie neturi plaukų, - sKubėjo atsakyti jos 
broliukas Vidas.

- Žiūrėkit, sako tėtis, - paršiukas turi plaukų. 
Štai čia vienas, ten kitas. Čia dar keli...

- Čia ne tikri plaukai, tėti...
- Tai kodėl paršiukai nuogi? - vėl klausia Nida.

- Ir kodėl vaikšto lyg ant kojų pirštų galiukų?-su
sidomėjo ir Vidas.

- Ir kodėl snukutis toks ilgas?
- Ir kodėl akutės tokios primerktos, kaip verkian

čio kūdikėlio?
- Ir kodėl uodegytė suraityta?

Klausimų apsemtas, tėtis galvoja. Tada jis atsisė
da, atsilošia ir ima pasakoti.

- Kai Viešpats Dievas sutvėrė gyvulius, visi buvo 
nuogi. Bet tų pačių dienų su angelų pagalba, Jis ėmė 
juos rengti ir puošti, kaip kuriam geriau tinka. Kiekvie
nas ramiai stovėjo ir laukė savo eilės. Tik vienas paršiu
kas buvo neramus. Jis išalko. Pabėgęs iš rikiuotės, nukū
rė į miškų. Ten šniukštinėdamas žemę, rado minkštų, 
sultingų šaknelių, kurias tuoj suėdė.

Priėdęs, paršiukas atsigulė ant nugaros ir iškėlė 
savo keturias kojytes j viršų. Kai atsibudo, saulė jau 
buvo nusileidusi. Tik tada jis atsiminė, kad dar nebuvo 
aprengtas.

Paršiukas nuskubėjo ten, kur darbavosi Viešpats 
Dievas su angelais. Pakeliui sutiko išpuoštus gyvulius. 
Kaip gražiai jie atrodė!

Avinukas turėjo baltus marškinėlius iš garbanotų 
vilnų. Asilas gavo pilkų apsiaustų su rudu kryžium ant 
nugaros, nes jis neš Jėzų į Jeruzalę. Liūtas gavo kar
čius, kaip palmės medžio lapai, o karvė - baltas ir ru
das dėmes.

Tigras buvo kantriai nuteptas juostomis iš abiejų 
šonų - visai vienodai iš kairės ir iš dešinės. Net ir varlė, 
kuri vis negalėjo apsispręsti, ar ji gyvens vandeny ar 
virš vandens, gavo ypatingų kostiumų. Jis buvo išmargin
tas įvairiais raštais ir nepraleido vandens. Šuo gavo kailį 
pagal užsakymų - vienur ilgi plaukai, kitur trumpi. Ožys 
gavo barzdelę, kaip pašto tarnautojo, o gaidys gavo tiek 
gražių plunksnų, kad pats nebežinojo, kų su jomis daryti. 
Pačias gražiausias suklostė ant nugaros. O paukščiai, 
tokie gražūs, tokie įvairūs, kad net sapne tokio grožio 
neregėtum!

Paršiukas skubėjo, nes ir jis norėjo būti išpuoštas. 
Uždusęs atbėgo į aikštę - bet ji buvo visai turščia. Vieš
pats Dievas labai nustebo, pamatęs nuogų paršiukų. Jis 
galvojo, kad Jo darbas jau baigtas ir ruošėsi su angelais 
keliauti atgal į dangų. Net nebeliko medžiagų iš ko 
puošti - viskas jau buvo išdalinta!

- Kas daryti? - klausė Viešpats Dievas angelų. 
- Pavėlavai, - tarė Jis paršiukui. - Žiūrėk, - nebeliko 
nei dažų, nei medžiagų. Net su padidinamu stiklu nieko 
neberstum. Va, ir šepetukai visi išplauti...

- Paršiuk, paršiuk, kodėl nelaukei savo eilės? Ko
dėl išbėgai? - aimanavo angelai.

Išgirdęs tuos liūdnus žodžius, paršiukas apsiverkė. 
Jis taip verkė, kad net žviegti pradėjo. Nuo tų ašarų 
jo snukutis baisiai ištyso, akutės susitraukė. Pasižiūrėjęs 
į jį, Viešpats net išbalo. Kaip tam vargšui paršiukui pa
dėti? Kaip jį papuošti, ypač dabar, kai toks negražus 
pasidarė?...

- Aš nuogas! - žviegė paršiukas. Aš vienas vienin
telis be jokio kailio, be plaukų! Bent kų nors man užde
kit ir būsiu patenkintas.

Paėmė Viešpats Dievas nuplautų teptukus nukirpo 
šerius ir pabarstė paršiukui ant nugaros. Kur krito, kur 
nekrito. Bent jau ne nuo'gas! O kų daugiau Viešpats galė
jo daryti, kai viskas buvo kitiems gyvuliams išdalinta. 
Jis pažiūrėjo į paršiuko liūdnai ištysusių uodegytę ir Jam 
šovė į galvų gera mintis.

- Eikš čia, - tarė Viešpats paršiukui. Ir, paėmęs 
plaukų frizavimo įrankį, kuriuo buvo suraitęs avinėliams 
vilnas, pašildė ant pirmos pasitaikisios žvaigždės ir susu
ko paršiukui uodegytę.

- Daugiau nieko tau padaryti negaliu, - tarė Vieš
pats.

Paršiukas pasižiūrėjo į savo suraitytų uodegytę 
ir buvo labai patenkintas. Jis kriuksėjo iš džiaugsmo, 
vis gyrėsi savo dailia uodegyte. Toks išdidus pasidarė, 
kad nuo to laiko ėmė bėginėti ant pirštų galiukų, lyg 
puošni poniutė su nauja skrybėlaite.
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MIŠKAS SUTEMOJE
Kai miškas sutemoje, 
Jame tamsu, tamsu. 
Šiltam kiškiukų guoly 
Ir šilta, ir smagu. 
Baikšti stirnaitė dairosi, 
Gal vilkas čia arti? 
O vilkas tik ir laižosi, - 
Toks kųsnis netoli.

Agnė, Lietuva

KALĖDŲ SENELIS
Kalėdų senelis
Skuba pas vaikus -
Neša dovanėlių
Pilnus maišelius.
Seneliui į pagalbų -
Elniukai balti:
Tempia jo rogutes
Pilnas dovanų.

Jason Baibokas
Maironio Lit. Mokykla, Toronto, Canada

RUDUO
Krinta lapai nuo medelių, -
Prasidėjo jau ruduo,
Pučia vėjas, lietus lyja, 
Baigės dienos tinginių...

Buvo šiltos, gražios dienos, 
Švietė saulė, augo gėlės, 
Žaidėm, maudėmės, miegojom, 
Nieko veikti nereikėjo.

v Dobilas

ISMESTINUKAS
APYSAKA

Il-oji dalis
( tęsinys)

2. Laimai griežtai reikalaujant, nė vienas nepasiliko 
su ja ir išvyko į Piemenėlių mišias. Pirmų kartų Laima 
buvo viena namuose, visiškoje tyloje. Ji atsikėlė iš lovos 
ir laikydamasi spintos krašto, pamažu atsistojo. Viskas 
sukosi ratu. Ji, prisiremdama sienos ir laikydamasi už 
baldų šiaip taip susirado Albinos apsiaustų ir užsimetusi 
jį ant pečių atsiklaupė prie lango. Šį kartų bažnyčios 
nebuvo matytų tik kelios medžio šakos dunksojo juodame 
akiratyje. Į lango stiklų protarpiais atsimušė vėjo blaš
komas sniegas ir sūkuriais korėsi į palėpę su gailia rau
da.

Ji meldėsi be žodžių ašaromis dėkodama Aukščiau
siajam už viskų, kų tik ji taip neseniai buvo iš Jo gavu
si. Per tų trumpų laikų ji aiškiai prisiminė viskų, kas 
įvyko per tuos trejus metus jai nesant namuose. Būtis 
Rusijoje, grįžimas atgal frontais, mirčiai jų supant iš 
visų šonų. Ji ėjo, elgėsi lyg užsuktas automatas, lyg 
klausydama kažkokios komandos. Dabar ji staiga viskų 
prisiminė su visomis smulkmenomis. Ji pradėjo drebėti 
ir trūkčioti nuo išryškėjusių buvusių baisenybių. Čia kul
kų išardyti veidai, ten dar bėga su iškritusiais viduriais 
šalimais kareivis... Ta vizija gal dar būtų iš pagrindų su- 
kračiusi ligos iškankintų Laimos kūnų, bet staiga su 
trenksmu atsidarė trobos durys ir tas triukšmas bei šal
ta oro banga jų iš tų vaizdų atitraukė. Ji staiga atsisuko 
ir pamatė tarpduryje stovintį jos jaunesnį brolį Vladų, 
kuris iš didelio nustebimo pamatęs dingusių Laimų^ pa
leido iš rankų krepšį. Tas triukšmingai atsimušė į grin
dis.

- Na čia dabar, - sušuko jis
- Prieik arčiau, prilaikyk ir nuvesk į lovų. Matai, 

kad svyruoju lyg paežerės nendrė. Nenusigųsk, ne šmėkla 
esu, tik tavo dingusi sesutė, neseniai grįžusi per frontų 
iš Rusijos gilumos...

Brolis kurį laikų dar nesusigaudė, bet Laima paė
jusi kelis žingsnius, įpuolė į jo išskėstų glėbį.

Išbučiavo Vladas savo mylimų sesutę, negalėdamas 
žodžio ištarti. Lyg plunksnų jų pakėlęs, nunešė į lovų, 
paguldė ir apklojo.

- Tai kur visi kiti iŠ namų dingo?
- J bažnyčių > kurgi kitur? Piemenėlių mišių išklau

syti, o aš čia prie lango meldžiausi...Ir tu virste įvirtai 
per duris visai netikėtai!

- Tikėjausi tuojau po pietų čia atsirasti, bet ke
lyje atsitiko laimingai pasibaigusi nelaimė. Miškelį pra
važiuojant, garvežys užlėkė ant po bėgiais padėtos minos. 
Gerai, kad priekyje jis stūmė du tuščius atvirus vago
nus, tai tik pirmieji ratai įsmigo į pylimų ir laimingai 
neapvertė viso traukinio. Tarnyba į pagalbų greitai pri
buvo, bet truko ilgai ligi pakeitė bėgius ir galėjo toliau 
važiuoti. Nuo stoties ėjau pėsčias. Pusiaukelėje pavėžėjo 
jau įsilinksminęs kaimynas, - kalbėjo Vladas.

Kurį laikų kalbėjosi padrikai, bet greitai grįžo pir
mykštis brolio ir sesers jausmas ir kalba pynėsi natūra
liai. Per tų pusvalandį viskų vienas kitam pasisakė, nie
ko neslėpdami. Besidžiaugiant ir maldininkai sugužėjo. 
Dar ilgai tų naktį mainėsi troboje kalbos, nes daug vi
sokių įvykių ir naujienų broliukas atvežė iš didelio mies
to. Tik priešaušryje visi nurimo.

Kalėdų rytų ligonė, nesulaukdama bendrų pusry
čių, pasisakė esanti alkana. Aiškiai matėsi, kad- liga su 
visais čemodanais kraustosi iš Laimos. Vėjas su sniego 
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sūkuriais dar daugiau šiaušėsi. Pusnis prie kiemo vartų 
išdidžiai stiepėsi lenkta skiautere, pralenkdama tvorų 
aukštį.

Kalėdos praėjo jaukios, uždaroje ir rūpesčiais api
pintoje nuotaikoje. Dėl Laimos buvo vengiama bet kokių, 
svečių ar kaimynų. Mažame bažnytkaimyje ypač labai 
reikėjo gudriai elgtis, nes vienas kitų visi gerai pažinojo. 
Iš šalies žiūrint, namai atrodė lyg apmirę.

Baigiantis, šventėms, popietyje, kada Laima buvo 
atsigulus poilsio, Vladas sukvietė namiškius pasikalbėti 
apie tų pavojingų padėtį, slepiant atvykusių iš fronto 
Laimų. Jis nesikarščiuodamas išaiškino visiems, kad kaip 
besisaugotum, paslaptis galėjo labai lengvai išeiti į vie
šumų . Gal niekas ir nebėgs tuojau vokiečiams skųsti, 
bet galėjo kalbos pasiekti ir ausis tokių asmenų, kurie 
buvo įtraukti į rudojo okupanto pranešėjų tinklų. Pasku
tiniuoju metu, frontams visur lūžtant, vokiečių vyriausy
bė ir pavieniai pareigūnai pasidarė ne tik dar pareigin- 
gesni, bet ir baimėje paskendę, stengėsi tų beviltiškų 
padėtį nors pareigingumu taisyti. Švaistėsi rėkaudami 
ir save padrųsindami, nes žinojo, kad gali dėl menko 
nieko išsiųsti į frontų. Kibo ir be reikalo, stengdamiesi 
sulaikyti į purvų grimstančių svajotų ateitį. Labai žy
miai padaugėjo areštų ir žmonių be žinios dingimų.

- Ar žinote, - kalbėjo susirūpinęs Vladas, kad vie
tinių žingeidžios akys dažnai ir per sienų mato. Parsida
vėlių ir už lašų degtinėlės pranešėjų visada atsirado ir 
dėl to jos čia daugiau laikyti, mano nuomone, negalima. 
Iš anksto esu suplanavęs praleisti geras dvi savaites šio
je apylinkėje. Reikia susimedžioti stipresnio maisto ir 
prie kitų, ir savų asmeniškų reikaliukų turiu. Už dviejų 
savaičių Laima jau bus tiek sustiprėjusi, kad galės su 
manimi važiuoti į didesnį miestų. Ten, žmonių minioje, 
žymiai lengviau galės pasislėpti. Kų jūs apie tai galvoja
te?

Kurį laikų buvo tyla ir visi tik svaidė žvilgsnius 
vienas į kitų. Pirmas prašneko Albinos vyras:

- Mano supratimu, tai būtų saugiausia. Tų aš ir 
pirmiau galvojau, bet nedrįsau išsitarti, kad negalvotu
mėte, kad aš jos bodžiuosi ir noriu išstumti iš savo na
mų. Tikiu, kad visi bus Vlado nuomonės, o jau maisto 
tai netik parūpinsime, bet jį ir vėliau pristatinėsime, 
nes turiu gerų draugų geležinkeliečių tarpe.

Visi lengviau atsiduso, lyg akmenį nuo pečių nu
metę.

- Tikrai, tai geriausia, - prašneko mama. - Bet 
ar nesudarysime nepakeliamo vargo tau, Vladuk? Juk 
pats ten namų neturi ir gyveni pas kitus.

- Dabar, miela mama, visas Kauno miestas su vi
sais priemiesčiais man priklauso. Okupantai dabar rūpina
si tik Vilijampolės getu...

- Pavojaus ir ten pilna, - pataisė Vladų Vyturys. 
- Bet tarp daugelio žmonių vis lengviau nuo skersvėjo 
apsisaugoti. Girdėjau ir aš, kad vokiečiai išprotėjo ir 
apsupa bažnyčias, kinus ir kitas viešas vietas, rinkdami 
frontams paramų ir patrankoms mėsų, bet su apsukrumu 
daug kas galima padaryti. Tai visi pritariate? Svarbu 
Laimų labai pamašu prie to prirengti, nes ji gali pagal
voti, kad mes norime jos atsikratyti...

- Palikit tai man, - tvirtai įsiterpė Vladas. - Ji 
su manim ir į patį pragarų ramiausiai eitų. Ji tikrai ne
pėsčia ir nuostabi mergina. Braškinasi lovoje, atrodo, 
kad ji jau atbudus. Po truputį išsiskirstykime,- patenkin
tas užbaigė Vladas.

Dar tų pačių dienų Vladas išdėstė Laimai paruoš
tų planų. Pastaroji net aiktelėjo iš džiaugsmo.

- Ar tu, Vladuk, nejuokauji? Aš taip noriu pama
tyti miestų. Ju tai mano sena svajonė Žaliakalnyje pa
ganyti akis. Galiu ir šiandien su tavim važiuoti. Aiškiai 

O dabar vėl reikia dirbti, 
Skaityt, rašyt, daug galvoti, 
Mokykloj negalim kalbėti, 
O namie - televizijos žiūrėti.

Lina Gaižutytė
K.Donelaičio Lit. Mokykla,Chicago ILL.,

JAV

jaučiu meilę, kuri mane supa iš visų namiškių, bet kartu 
mano širdyje dięgiasi ir geniai buvusi baimė, kad neatsi- 
durčiau prie tardytojo stalo.

- Taip jau baisiai nėra,- drųsino ir ramino jų bro
lis, bet mes turime pasiruošti. Ne tik sau ir tau, bet 
ir artimiesiems draugams turiu sumedžioti lašinėlių. Ma
no paruošos reikaliukai dar tęsis keliolika dienelių, o 
ir tau reikia dar sustiprėti, negi dabar į Žaliakalnį sirg
dama važiuosi. Per tų laikų dar čia pabūsi, o jau pas
kui sėdame į traukinį ir du'miame, kur Nemunėlis rangosi 
ir ųžuolai giliukes į sterblę mėto.

Deja, aplinkybės visai kitaip susidėjo. Po švenčių 
trečios dienos pavakarį užsuko pas Vyturius apylinkės 
seniūnas ir, pakvietęs Albinų į prieškambarį, tyliai per
spėjo, kad dar šių naktį turi būti pas Vyturius krata. 
Jam tai pasakęs vienas policijos pareigūnas. Jis tik ži
nojo, kad bus tų naktį vykdoma krata pas Vyturius ir 
žandarmerija pareikalavo dviejų mūsų policijos pareigūnų 
pagalbai. Ko ieškos - jis nežino. Pasakęs, greitai išsisku
bino. Gerai, kad namuose buvo Vladas. Nieko nelaukda
mas padėjo skubiai aprengti Laimų ir su ja išėjo per 
užpakalines duris į daržų. Išeidamas pasakė Albinai, kad 
suslėptų visus Laimos drabužius lauke, įkasus į sniegų, 
ar panašiai. Tikra laimė, kad buvo jau gerokai sutemę 
ir galėjai tamsos priedangoje be kaimynų akių apsitvar
kyti. Žinojo Vyturiai, kad kaimynai nebutųjei ir kų žino
tų, jų apskundę, bet - geriau pasisaugoti...

Vladas, kurį laikų pastovėjęs gale daržo už pusnių 
prie įrankių sandėliuko, nutarė kaimynų daržais prisislink- 
ti prie bažnyčios ir pasinaudėti jos priedanga, jei būtų U 
reikalas apsisaugoti nuo vėjo ir šalčio. Visur aplink šven
torių buvo ramu, tik daužėsi plikuose kaštanuose vėjas 
ir svaidė saujomis sniego miltus. Šaltis ir dar su vėju 
skverbėsi į plonus, greitomis nutvertus drabužius. Vla
das nejuokais susirūpino, kad Laimos liga neatkristų. Jų 
palikęs užuovėjoje, nusiskubino į klebonijų ir įėjo į klebo
nijos priekyje esančių raštinę. Joje nieko neradęs, jau 
beldėsi į sekančias duris. Netrukus jas pravėrė pats kle
bonas:

- Žiūrėk tu man, nebuvėlis svečias mane aplankė. 
Prašau čia - švelniai pakvietė klebonas.

- Brangus klebone, ne į svečius esu atėjęs, bet 
su labai rimtu ir skubiu reikaliuku. Turiu skubiai paslėp
ti vienų žmogų nuo žandarų, nes jam gręsia mirtinas 
pavojus. Žmogus kurį slepiu, yra šios parapijos ir nieko 
blogo nėra padaręs. Matot, esu priverstas prašyti pagal
bos. Gerai, kad atsirado gerų žmonių ir mums laiku pra- * 
nešė.

- Kalbi lyg su kojine. Svarbu, kad žmogus ir sle
piasi nuo priešo, tai kokia gali būti kalba. Bet žinok, kad 
klebonijoje paslėpti negaliu, nes jei bus žandarai, tai, 
kaip paprastai, čia užsuks išgerti ir tai gali mane stip
riai sunervinti, kad bijausi kitos širdies atakos. Palauk 
,- nutraukė norintį įsiterpti^ Vladų,- žinau vietelę dar 
saugesnę, kaip mano namai. Štai va, nukabinu nuo vinies 
prieškambaryje raktų ir skubiai su tuo žmogumi mauk 
į mano pirtį už klojimų. Ryte dar joje maudžiausi, tai 
šilumos dar bus, o kai jau atves, tai užtenkamai rasite 
malkų pasikūrenti. Žiūrėk, tik pasitikrink langų užden
gimų, kad šviesos ruoželių nesimatytų. Kai sutvarkysi 
- užsuk vėl pas mane. Skubėk, bernužėli, ir jei kokia bė
da, raktų sviesk į sniegų ir būk į pirtelę įėjęs be mano 
leidimo. Skubėk. ( bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IB PADANGES mielos
f if SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE I

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

• TURKMĖNIJOS televizija 
parodė "Vieno aktoriaus 
spektaklį" pagal poeto E- 
duardo Mieželaičio poemų 
"Žmogus". Šios programos 
vedėjas ir autorius - turk
mėnui poetas ir lietuvių 
literatūros vertėjas Sapar- 
muradas Ovezberdyjev nuo 
1964 m. verčia lietuvių 
autorius į turkmėnų kalbų.

• TBILISYJE, Sovietų Są
jungos dokumentinio kino 
darbuotojų konferencijoje, 
Lietuvos Kino Studijos fil
mą "Randas" laimėjo pirma 
premijų ir diplomų. Spe
cialioje Gruzijos televizijos 
programoje apie šių filmų 
kalbėjo V. Burauskas.

« VILNIUJE, Filharmonijos 
Rūmuose vyko VI-tasis 
vadinamas tarprespublikinis 
M.K.Čiurlionio vardo Pia
nistų Konkursas. Jame I- 
ųjų vietų laimėjo jaunas 
lietuvis pianistas Rokas 
Zubovas, M.K.Čiurlionio 
provaikaitis.

• JAUNIMO ROKO 
MUZIKOS KLUBAS

VILNIAUS Miesto Ko
mitetas nutarė įkurti jau
nimo muzikos klubų, subu
riant visus roko gerbėjus 
ir koordinuojant jų veiklų.

• _ Iš VILNIAUS į KLAI
PĖDĄ autostrada baigiama, 
ir netrukus bus pradėta 
autostrada iš Klaipėdos į 
PALANGĄ. Tikimasi dar
bus baigti 1989 metais.

• Gruodžio pradžioje Lie
tuvoje dvi dienas viešėjo 
JAV teatrų, režisorių, ak
torių ir producentų delega
cija. Jai vadovavo organiza
cijos "Tarptautiniai teatrų 
mainai" pirmininkė E.Mark- 
son.

Svečiai lankėsi Kultūros 
Ministerijoje ir žiūrėjo 3 
Lietuvos Jaunimo Teatro 
spektaklius.

Tačiau, paskutinėmis 
žiniomis, gruodžio 8 ir 9 d.d. 
1986 m. kažin kam vietoje, 
to Jaunimo Teatro kai ku
rie žmonės nelabai patiko- 
buvo suimti 2 jauni dar
buotojai. Gal dėl to, kad 
delegacija šį teatrų užgy- 
re. (Plačiau žiūr.praeito 
"NL" hr. 1 psl., arba 2 psl. 
šiame "NL" nr.).

DVIRATININKAI LAIMĖJO 
TAURĘ .

Keturi Lietuvos dvirati
ninkai, dalyvavę Meksikoje 
daugiadienėse lenktynėse, 
laimėjo paauksuotų taurę 
komandinėje pergalėje.

Laimei, 
kiti žy-

naudoja-

AR TIKRAI KULTURĖJA?
Sovietų Rusijos laikraš

tis "Literaturnaja Gazieta" 
paskelbė žymių Lietuvos 
kultūros veikėjų laiškų, ku
riame išreiškiamas pagrįs
tas didelis rūpestis dėl So
vietų vyriausybės Dujų 
Pramonės Ministerijos su
planuoto ir pradėto naftos 
ir dujų šaltinių ieškojimo 
Kuršių mariose, 
laiškų pasirašė ir 
mūs rusų rašytojai.

Pajūrio, kuriuo
si minios atostogautojų iš 
visos Sov. ■ Sųjungos, kur 
milijonai paukščių randa 
laikinų prieglobstį, neišven
giamas pramoninis (nebū
tinai reikalingas) užterši
mas būtų nedovanotina klai
da ekologijai. Ne tik klaida 
bet ir pavojus. Gal po Čer
nobylio nelaimės galų gale 
ir Kremliaus biurokratai 
pradeda suprasti, kad ge
riausiai vietines sųlygas, 
reikalus ir galimybes žino 
tikrieji vietovių gyventojai,

tikrieji specialistai( kad 
ir neprasimušę į komunistų, 
partijos viršūnes...).

Kai visame 
rūpinamasi, net 
plotus turint, 
gamtų .tai tuo labiau reikia 
tuo rūpintis mažesnius ar
ba išimtinio grožio plotus 
turintiems.

Dar neaišku, ar Sovie
tų galvočiams atsidarė pa
kankamai akys , kad rūpin
tųsi Lietuvai primestos a-| 
teminės jėgainės Ignalinos 
saugumu, 
bes 
tiki 
irgi 
dėl 
gurno. Gal, gal Gorbačiov) 
as sugebės suprasti ir įti
kinti pažangos reikalingumu 
šioje srityje savo nusipelnu- 
sius kolegas. Jis baigė stu
dijas agronomijoje, tad- 
turėtų būti praktiškesnis 
ir kų nors daugiau žinoti, 
negu abstraktieji, žiaurieji 
ideologai.

pasaulyje 
ir didelius 

apsaugoti

Užsienio valsty- 
(jeigu Kremlius nepasi- 
Lietuvos specialistais) 
išreiškia rimtų rūpestį 
Ignalinos jėgainės sau-

V j

VE/dRoDž/m

... "Nę visai ta'P/ pone, atsiminkite, - 15,000 dol. buvo
dldelis pinigas ...

GYVENIMO PRAKTIKA
Skotas sako savo draugui:

Kaip ten bebūtų, bet verta būti sųžiningam!
Kodėl tu taip manai? - atsakė draugas.
Vakar, aš prisiviliojau svetiniu šunį ir norėjau 

parduoti už 5 svarus, bet niekas nepirko. Tada grų-jl
žinau savininkui ir jis man už tai davė 10 svarų.

M A N - 9 0 METU J’ Valiunas
c

Ar daug yra žmonių, sulaukusių 90 metų amžiaus? 
Jei jau šimtamečių JAV-se priskaitoma virš 10.000, tai 
90-mečių yra keleriopai daugiau. Ar jie visi yra laimin
gi ir patenkinti, sulaukę 90 m.? Toli gražu, ne visi. įsi
brauna nelemtas svečias - negalavimas.

Nerasime daug 90-mečių sveikų, skausmais nesi
skundžiančių ir įvairiausių negalavimų neapsunkintų? 
Kiek yra tokių laimingų, sulaukusių tokio svaraus am
žiaus ir besidžiaugiančių jaunuolio sveikata?...

Nepatogumai, skausmai apspinta vyresnio amžiaus 
žmogų, lyg kokie įkyrūs parazitai. Ne be reikalo krikš
čionių kančios tikyba siūlo dvasinį palengvinimų tiems, 
kurie senatvėje yra varginami didesnių ar mažesnių kūno 
sutrikimų.

Vis tik, kad ir būnant seno amžiaus, net prade
dant šimtųjį varyti, norisi, kad tas mūsų gyvenimo rude
nėlis dar užsitęstų; kad tas rudenėlis taptų lyg ta vadi
nama "bobų" ar "indėnų" vasara; kad jis, tas rudenėlis 
būtų ramus ir švelniai slenkantis link šimtmečio sukak
tuvių. ( Kaip kad tas mūsų garbingas, daug pasitarnavęs 
Lietuvos ekonominio gyvenimo klestėjimui Jonas Glemža, 
buvęs "Pienocentro" vyriausias direktorius, kuris š.m. 
sausio 19 d. tikisi sulauksiųs viso 100 metų). Tad, ar 
daug rasime tokių nepriklausomos Lietuvos žymių veikė
jų, sulaukusių tokio amžiaus?

Kų jau apie mano senybę: nei buvau koks iškilus 
veikėjas, nei vėl pasižymėjau savo amžiaus bėgyje ypa
tingu sveikatingumu - ir vis tik sulaukiau 9.0-ties metų. 
Ar negana jau pagyventa ir turėta visokiausių pergyve
nimų su dideliu kaupu? Kaip sakoma, reikia užleisti vie
tų jaunesnėm kartom, nes kasgi pasidarytų, jei vien 
seniai vyrautų pasaulyje?

Didžiausia bėda senam žmogui - vienatvė. Kur 
gi tie tavo senieji draugai? Nagi, jų neberandi, nes jie 
dažnas jau metų metais po velėna...Buvom, mokslus ėjom 
kartu, pav. Berlyne. Štai ir mūsų nuotrauka.

Buvau susiradęs ir susirašinėjau su Antanu Juška. 
Už mane 6 metais jaunesnis, buvęs įvairių gimnazijų- 
Biržų, Pasvalio, Vilkaviškio direktorius, o pokario metu 
išsilaikęs Lietuvoje, astronomas, profesorius, rašytojas. 
Negailestingos vėžio ligos nukankintas, jis mirė Vilniuje 
1984 m. kovo 19 d. Jis užaugino 5 atžalas, kurie visi 
tebegyvi ir augino jo vaikaičius. Tik jų netokios skaitlin
gos šeimos, kaip kad buvo jo paties. Jam rašydamas, 
klausiau, ar atsimintų visų savo vaikaičių vardus, jeigu 
kiekvienas jo sūnus ar duktė būtų auginę irgi po penketą 
vaikučių, kaip tai įvykdė jis pats, jų tėvas A.Juška.

Atsitiktinai buvau susiradęs ir pradėjęs susirašinė
ti su dr. Domu Jasaičiu, kiek jaunesniu už mane. Jis 
rinko davinius tuomet apie šeimas, kurios rizikuodamos 
savo gyvybę, apsaugojo žydus Lietuvoje nuo vokiečių na
cių žudymo. Nurodžiau dvi šeimas, apie kurias žinojau, 
o jis pasirodo norėjęs apie tokias gailestingas šeimas 
knygų parašyti. Tačiau neilgai džiaugiausi susirašinėjimu, 
nes išsiliejęs kraujas į smegenis jį paguldė ant lentos.

oje nuofrau -tas is dešinės yra šio straipsnio autorius J. VAI ll'lNIAS ... i i . . .v align Ai su savo studijų, kolegom, s senais laikais.

Taipgi jo gyvenimo draugė,, buv. Lukauskaitė, su kuria 
kartu lankėme Berlyno Agronomijos Institutų - irgi ne
trukus po vyro mirties, jį pas'ekė.

Žodžiu, išmiršta seni draugai ir ateina vienatvė. 
Su tuo reikia susigyventi bei apsiprasti ir to nepakeisi. 
Bent jau kasdieninio gyvenimo eigoje tenka save regu
liuoti, jei nori pakenčiamai sveikas tęsti tų mielųjį gy
venimo rudenėlį ir tu pasidarai lyg koks privilegijuotas, 
palyginus su tavo skailingais, jau nebegyvenančiais drau
gais.

Kaip slenka kasdieninis tokio senio gyvenimas, 
jau rašiau "Nepriklausomoje Lietuvoje" prieš 3 metus 
straipsnyje "Man 87 metai". Kiekvienas vyresnio amžiaus 
asmuo turi susirasti pats sau tinkamų maitinimo, mankš
tos ir veiklos būdų užpildyti slenkantį laikų, kad nepasi
darytų nuobodu. Tas nuobodulys tai tikrai priešmirtinis 
nepageidautinas pasiuntinys.

"NL" NAMU REMONTO VAJUI AUKOJO:
$ 75,- Juozas Viepaitis; $28,- Ona Vileniškienė;

po $ 25,- J. Adomaitis, A. Petraška, L. Urbonas, 
St.Vaicekauskas; $2o,- Aldona Gaurys; po $10,- P. Lat- 
vaitis, V. Daugelavičienė; $5,- P. Masvs.

VISIEMS NUOŠIRDUS AČIŪ) "NL"

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
OPUPis SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 

trečiadieni, mi qeqkoe st. la salle. due.

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

1987. L15

E AA CENTRINĖS ;
į Montreal 273-7544

Ottawa 523 -9977
Torontu 489-3693
Hamilton 522-8392

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.
JEIGU NORI NUSTOTI -MŪSU,

Kokia bebūtų veikla ar darbas (ypač fizinis), yra 
labai naudingas, nes jis dalinai pavaduoja būtinųjų 
mankštų. Jeigu būdamas vyresnio amžiaus laikų praleidi 
sėdėdamas ar gulinėdamas ir nieko neveikdamas, taigi 
nenori ar nesugebi naudingai užpildyti laikų. Neabejoti
nai, pagreitintu tempu kasi sau duobę, į kurių kiekvie
nas pakliūname - šešias pėdas po žeme. Jei jau tai neiš
vengiama, jei tai yra gamtos įstatymas, tai neskubinkim 
silpninti savo organizmo ar tai neracionaliu maistu ar 
bet kuriuo kitu nuodingu gėrimu, ar neužtenkamu rau
menų judesiu. Visa tai be reikalo sendina ir priartina 
prie mirties.

Nugalėti sendinimo priežastis yra kiekvieno mūsų 
savanaudiškas tikslas, palaikus organizmo sveikatingumų 
ir gerų nuotaikų.

1987 METU KELIONĖS LIETUVIAMS. %
Kelionėj Lietuvos Krikščionybės Jubilieįu Romoje 
nuo BIRŽELIO 21 d. iki BIRŽELIO 30 d.

-$ 1935.00 ( U.S. $ 1435.00)
Jaunimo grupės kelionė į Lietuva^ 10 dienų. : Vilnius, 
Kaunas, Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo BIRŽELIO 29 d. iki LIEPOS 13 d.

- $ 1999.00 (U.S. -$ 1480.00)

Panevėžys, Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo RUGSĖJO 25 d. iki SPALIO 9 d.

-$ 1885 00 (U.S. $ 1400.00)
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės L L. STANKEVIČIŲ 
1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Canada, H7G 4K7

W Tek:: 514-669-8834 g

NAMŲ REMONTO
L $15.000 VAJUS

■J- REIKALINGA $.15,000

M— 10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

■— Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:

B— 7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q.
1.000 H8P IC4, CANADA

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

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

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



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• NAUJŲ TETŲ SUTIKIME 
Lietuvių Namuose dalyvavo 
400 žmonių. Trumpų meni
nę programų atliko muz. 
Vaclovo Poviionio TRIO, 
kuris publikos buvo šiltai 
ir entuziastingai sutiktas.

Gražiai išpuoštoje salė
je visi nuotaikingai sutiko 
1987-tuosius metus.
LN KULTŪRINĖS 
KOMISIJOS VEIKLA

Sausio 4 d. įvyko meti
nis Komisijos posėdis. Dis
kutuota pranešimai, eina
mieji reikalai ir, kaip vi
suomet - ateities planai.

Artimoje ateityje, talki
ninkaujant LN Vyrų Būre
liui, bus suruoštos 2 aktua
lios paskaitos:

Vasario 1 d.- sekmadie
nį 2:30 vai.p.p. adv. Joana 
Kuraitė-Lasienė skaitys pa
skaitų "Moterų teisės ir 
Kanados įstatymai". Joje 
bus plačiau paaiškinti įsta
tymai, liečiantys bendrų 
turimų turtų, nuosavybes 
ir kt., nes yra padaryta 
kai kurie pakeitimai ir a- 
pie juos verta žinoti.

Vasario 8 d. - sekmadie
nį, 2:30 vai.p.p. adv. Algis 
Pacevičius skaitys paskaitą 
apie testamentų sudarymų 
ir palikimus giminėms Lie
tuvoje. Kaip visuomet, 
prelegentai atsakys į klau
simus.

Vasario 22 d., sekmadie
nį, 2:30 vai.p.p. LN ruošia
mas koncertas. Programų 
atlieka sol. Vilija Mozūrai-

Toupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiautiaine 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

6% % už 90 dienų term, indei. 
7%% ui 6 men. term, indėl. 
7/6% u x 1 metų term, indei. 
7)4% už 2 metų term, indėl. 
7)4% už 3 metu term, indėl.
874% uŽ GIC 1 m. gar. inv, paz.
7)4% u f pen si jų pi ono
8/4% už I met. term.pen s. planą 
6/6% už spėri ai i ą taup. s-tą 
6 % už taupymo sąskaitas 
6-7% kasd. palūk. sąskaitą 
6 % už čekių sąskaitas

AKTYVAI VIRS 58 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortglčlus 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 mortgičiai.

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 va!, 
po pietų (liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149

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

MOKA UŽ:
AKTYVAI VIRŠ 32 MILIJONŲ DOLERIŲ 

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30 E 
Antradieniais 9.30-3.30 S 
Trečiadieniais 9.30-3.30 1 
Ketvirtadieniais 9.30-8.00 | 

Penktadieniais 9-30 -8.00 = 
šeštadieniais 9.00-1.00 =
Sekmadieniais 9.00-12.30E K

DUODA PASKOLAS: |
asmenine* nuo .........
mortgičlus nuo..........

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

Duodame asm. paskolos iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
saotaupų dydi iki $2,000 ir asmenines paskolos iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio uŽ išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 1

6 psl. 

tytfe , pianistė Raminta 
Lampsatytė ir smuikininkas 
Mykolas Kollars. Jie yra 
žinomi Europoje, ypač V.Vo- 
kietijoje muzikai, pakviesti 
Amerikos agentūrų koncer
tų ciklui. Koncertuos New 
Yorke, Floridoje, Visconsin 
valstijoje ir gal net Alias
koje. Koncertų Toronte 
rengia LN Kultūrinė Komi
sija.

• LN VYRŲ BŪRELIO me
tinis susirinkimas įvyko sau
sio 9 d. Dalyvavo 48 Būre
lio. nariai. Kaip paprastai, 
buvo išklausyti praeitos 
Valdybos pranešimai liečian
tys Būrelio veiklų. 1986 
m.buvo surengtos 5 paskai
tos ir 1 simpoziumas. Pri
tarus atliktiems darbams, 
buvo duodami pasiūlymai 
ateities veiklai. Stipriai 
remiamas planas patobu
linti Poilsio stovyklų, ku
rioje pernai atostogavo net 
80 asmenų.

Išrinkta nauja valdyba: 
Antanas Genys, Petras Ge
nys, V. Kulnys, Algis Pa- 
dolskis, Zigmas Rėvas, Teo
doras Stanulis, A. Sukaus- 
kas.

Pareigomis pasiskirstys 
ateinančiame posėdyje. V.K.

"SVAJONĖS" IR 
JAUNIMO KONGRESAS

Stepas Varanka
Po II-jo Pasaulinio bai

saus karo, išblokšti iš savo 
tėvynės ir pastogės, atsira
dus išvykimo sąlygom, 
tautiečiai kėlėsi iš Vokieti
jos stovyklų į užjūrius. 
Emigracija vyko pagal Įvai
rias galimybes. Laiminges
ni, pagal giminių ar orga
nizacijų sudarytus dokumen-

IMA :
— už asm. paskolas nuo ... 1 1% 
jį ui nekilo, turto (mortgages): 
~ su nekeičiamu nuošimčiu
£ 1 metų ..........JO %

2 metų ..........10%%
3 mėty............. 1036 %

(fixed rate)
M* —-  - -------—-----— —------ — «<
£ su keičiamu nuošimčiu
S 1, 2 ar 3 metų ..... 93Ą%
S (variable rate)

M6P1A6

90—179 d. fermio, ind. ....’.6)4% 
180—364 d. fermio, ind. .....7%% 
Term, iodėlius 1 metų........7)4% 
Term, iodėlius 2 metų .......7)4% 
Term, iodėlius 3 metu ......7)4% 
GIC —1 m. (met. pal.) ,......~8%% 
GIC — 1 m. (mėo pal.) ....... 8 % 
RRSP ir RRIF (pensijos)... 7)4% 
Spec. taup. s—tą............ 6/2% 
Taupomąj ą s—tą 6 %
Kasd. taupymo s—tą ........6 % 
Depozity-čekių s-tq... 3-6%%

H %
9)4%-12% 

tus vyko j JAV. Dauguma 
vyko pagal sutartis darbo 
prievolei i Angliją, Kanadą, 
Argentiną, Venezuela ir i 
tolimą, mažai žinomą 
Australiją, kuri 1783 me
tais dar buvo Britų impe
rijos kaliniu kolonija -I 
kalėjimas.

Australija, tai didžiulė 
sala, atskiras žemynas. 
Australijos plotas be Tasma
nijos - 7,614,500 kv. km.; 
Tasmanija - 67,800 kv.
km. Gyventojų skaičius- 
-arti 16 milijonų gyventojų. 
Australijos sostinė Canber
ra randasi tarp Sydney ir 
Melbourne. Canberra tai 
naujas miestas. Vyriausybė
1910 m. nutarė išspręsti 
sostinės klausimą ir užbaig
ti aukščiau minėtų dviejų 
didelių miestų ilgo ginčo 
dėl savinimosi sau sostinės 
vardo.

Sostinės planavimą
1911 m. laimėjo amerikie
tis Walter Burly Griffin iš 
Čikagos. Anksčiau Canber
ra buvo mažas kaimelis. 
Ką , reiškia žodis Canberra, 
tiksliai nėra žinoma. Le
genda skelbia, kad senų 
vietinių gyventojų kalboje, 
reiškia moters krūtis. 
Architekto planas buvo 
sostinę sukurti iš dviejų 
rato pavidalo formų. Pir
mame rate buvo numatyti 
valstybiniai rūmai, antra
me --prekybiniai pastatai. 
Sostinės gyventojų skaičius 
pagal 1981 metų surašymą 
yra 219,331. Nuotolis nuo 
JAV iki Australijos 
-11,000 km.

Australija, iŠ pirmo 
žvilgsnio žiūrint į žemėla
pį, savo forma primena 
Lietuva. Australiją, supa du 
vandenynai - Indijos ir 
Pacifiko. Valstybinis Aust
ralijos gyvulys yra kengūra, 
Aukščiausias kalnas pava
dintas lietuviams artimo 
žmogaus Kosciuškos vardu. 
Australijos vėliava sunkiau 
nusakoma: tamsiai mėlyna
me fone, viršuje kairiame 
kampe Anglijos Bendrijos 
valstybių ženklas, dešiniaja
me per visą vėliavos 
plotį. Pietinio Kryžiaus 
žvaigždyno penkios žvaigž-' 
dės, dvi įstrižai pirmoje 
eilėje ir trys lygiagrečiai 
- antroje eilėje su mažes
ne viduryje. Be to, apačio
je - simbolinė "Common
wealth Star" - didesnė 
žvaigždė.

Lietuviu atsiradimas 
Australijoje.

Kada į Australiją atke
liavo pirmas lietuvis, nėra 
tiksliai nustatyta. Spėjama, 
kad 18 šimtmečio pradžiO’ 
jc. Rašytiniai duomenys 
sako, kad pirmoji lietuvių 
kolonija buvo įsteigta 1888 
m. Brisbone, Queensland 
valstijoje. 1927 m. Sydney 
mieste jau veikė lietuvių 
bendruomenės draugija. Iki 
II-jo Pasaulinio Karo Aust
ralijoje galėjo būti iki 
1000 lietuvių.

Po II-jo Pasaulinio 
Karo Australijos vyriausy
bė priėmė virš 800.000 
emigrantų. Iš to skaičiaus 
49.6% iš Anglijos Bendri
jos valstybių, lenkų 8.9%, 
rusų 2.6%, latvių* 2.5%, 
lietuvių, apie 10.000 ir kitų 
tautybių. Žydų Australijoje 
yra virš 32.000. Dauguma 
naujų emigrantų atvyko į 
Australiją, pagal 2-jų metų 
darbo sutartį.

Sunki pradžia ir lietu
viška veikla

Kaip ir Vokietijoje DP 
stovyklose, vos susibūrus 
keliolikai lietuvių į vieną 
vietą, buvo vykdoma lietu
viška visuomeninė-kultūrinė 
veikla. Taip vyko ir Aust
ralijoje. Nauji lietuviai - 
"australai", vos įkėlė koją 
į nepažįstamą, kraštą, po 
sunkių darbo valandų 
rinkosi į būrelius, draugi
jas, sąjungas, chorus, 
ansamblius, steigė šeštadie
nines mokyklas. Sekmadie
niais ir tautinių švenčių 
progomis rinkosi į bendras 
pamaldas.

Bėgant metams, veikla 
stiprėjo, lietuvybė klestė
jo. Augo toli nuo tėvynės 
antroji ir trečioji lietuvių 
karta. Tai lietuvių tautos 
turtas. Toji karta dabar 

palaipsniui perima savo 
senelių ir tėvų darbus 
Lietuvos išlaisvinimo labui. 
Tegul jų darbus lydi ištver
mingumas.

"Svajonių” gimimas
Australijos lietuvių 

jaunimo veikla ir jos suak
tyvinimas pagimdė, galima 
sakyti., svajonių realias, 
apčiuopiamas "Svajones". 
Tai yra trijų jaunų, gabių 
moterų dainuojantis viene
tas. Lengva pasakyti 
gimė, o gimusiam kūdikiui 
trunka nemaža laiko, kol 
jis pradeda žengti pirmuo
sius nedrąsius žingsnius.

Reikia džiaugtis ir 
pagirti Australijos Jaunimo 
Kongreso Komiteto įžval
gius užmojus, Rengimo 
Komiteto sugebėjimą su
rasti ir išrinkti tinkamus 
talentus savo sumanymui 
įvykdyti. Jau buvo Įrodyta 
kad dėka jų sumanymo, 
"gimusios Svajonės" rengia
mą Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą Austra
lijoje 1987 m. sėkmingai 
garsina.

"Svajonių" vienetą 
sudaro^ (alfabetine tvarka): 
BRUOŽYTĖ Virginija 
- studijavo muziką ir daina
vimą; priklauso skautams 
ir studentų sąjungai. PRA&- 
MUTAITĖ “ Zita studijavo 
muziką, yra choristė ir 
vargonininkė Melburno pa
rapijoje; jaunimo sąjungos 
veikli narė, skautė ir ak
tyvi PLB veikėja. ŠAULY- 
TĖ-KYMANTIENĖ Birutė 
studijavo dainavimą., yra 
skautė, choristė, reiškėsi 
spaudoje, yra gavusi Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos 
1978 m. premiją, veikli 
bendruomenės , veikėja. Čia 
tik keliais žodžiais pami
nėta "Svajonės" trijulės 
veiklos darbai. Jų įnašas į 
Australijos ir bendrai viso 
pasaulio lietuvių jaunimą 
turi būti gražiu pavyzdžiu, 
ką mūsų jaunimas gali 
padaryti Lietuvos išsilais
vinimo labui.

"Svajonės” Toronte
Į ToroniaJ'Svajonės" at

vyko kviečiamos Šeštojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso organizacinio 
komiteto, talkininkaujant
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai ir Toronto Lietu
vių Namų Kultūrinei Komi
sijai.

"Svajonių" koncertas 
įvyko Toronto Lietuvių
Namuose 1986.12.6. Kon
certe dalyvavo 450-500
tautiečių. Koncerto pelnas 
yra skiriamas Vl-jam
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui Australijoje.

Apie patį "Svajonių" 
koncertą čia nerašysiu, 
nes nesu tos srities žino
vas. Pažymėsiu tik, kad 
koncertas buvo pilnai pa
vykęs. Tikiu,. kad "Svajo
nės" dainuojantis vienetas 
ne tik lietuvių tarpe sėvo 
aukšto lygio atliktais kūri
niais garsins Lietuvos ir 
lietuvių vardą, bet ir sve
timtaučių tarpe po visą 
pasaulį.

Jaunimo Kongresas
Dainuojantis "Svajonių" 

vienetas yra glaudžiai 
surištas su būsimu Jaunimo 
Kongresu. Kaip "Svajonių" 
koncerto programoje skel
biama: "1987 metų pabai
goje Australijoje prasidės 
VI-sis Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongresas. Austra
lijos lietuvių bendruomenės 
gyvenime tai bus iki šiol 
didžiausias kultūrinis, 
socialinis ir politinis įvykis.

Australijon suvažiuos 
daugiau kaip trys šimtai 
atstovu ir svečiu iš viso 
pasaulio, kurie kartu su 
Australijos, lietuvių jauni
mo atstovais ir Kongreso 
ruošėjais tris savaites 
svarstys savo organizaci
nius reikalus, aptars lietu
vybės išlaikymo užsienyje 
problemas, atskleis įvairių 
kraštų kultūrinius pasiseki
mus, supažindins ir pabend
raus tarpusavyje, gilinsis į 
politinę lietuvių tautos ir 
valstybės padėtį.

Viso pasaulio lietuviai 
yra kviečiami aktyviai pri
sidėti prie sėkmingo Kong-

Skulpt. J. Dagys savo namą studijoje 1985 m.

Nuotr. St. Varankos

SKULPTORIUI DAGIUI 
ILGIAUSIŲ METŲ

Nors ant skulptoriaus Jokūbo Dagio nugaros nuo 1986 
metų gruodžio 16 d. jau yra užgulę 81 gyvenimo metai, 
jis "pensijon" net negalvoja pasitraukti. Jo laki meniška 
vaizduotė neduoda jam ramybės.

J. Dagys neseniai užbaigė 5 pėdų Marijos statulą, 
kurią jo pažįstami daktarai ( vyras ir žmona) išsiprašė. 
Vargšas Jokūbas turėjo nemažai vargo savo rūsio studi
joje su tuo skulptūrai skirtu medžio gabalu. Jis buvo 
didesnis už patį Jokūbą. Dažnai jis šaukdavosi savo 
žmonos Lois-Caroline pagalbos, kai jam reikėjo būsimą 
Mariją vartyti; virš 5 pėdą rąstas, tai ne kokia lentelė.

Kalbėdamas su skulptorium Jokūbu jo bute, suži
nojau, kad jis palaiko ryšius su savo buvusiais mokiniais. 
Keletui iš ją jis yra pasiuntęs savo 1985 m. išleistą 
knygą " Dagys Sculptures".

Pokalbyje su manimi, Jokūbas sako: "Žinai Stepo
nai, atrodo, kad jau ir mane amžius pradeda kandžioti. 
Žiūrėk, tai koja nutirpo, tai šone kaž kas įdūrė, tai nu
garoje kas slegia. Jau ir kojos pavargsta."

Nežiūrint tą negalavimą, skulptorius Jokūbas Da
gys ir su žmona aktyviai dalyvauja Toronto lietuvių gy
venime. Jį dažnai galima matyti įvairiuose minėjimuose 
ir parengimuose. Jis yra dosnus loteriją rėmėjas savo 
skulptūromis.

Jo kuklus namelis Toronte yra perkrautas Šimtais 
įvairiausio dydžio skulptūrą, lai tikras muziejus- meno 
galerija.

įdomu, mielas skulptoriau Jokūbai, ar pagalvoji 
kartais, kas atsitiks su Tavo kūriniais,, kai Pačiam rei
kės prisistatyti pas Šv. Petrą. . Nuo to prisistatymo nė 
vienas nepabėgsime. Mūsą neramus gyvenimas verčia tuo 
susirūpinti.

Tau, mielas skulptoriau, 81-ojo gimtadienio proga 
linkime sveikatos, geros kūrybingos nuotaikos, ramybės 
ir ilgo, giedro gyvenimo. Stepas Varanka

i-*************************
reso organizavimo. Austra
lijos lietuviai kviečiami 
moraliai ir materialiai 
remti VI-jo PLJ Kongreso 
ruošos komiteto veiklą. 
Kongresas vyks Sydnėjuje, 
Adelaidėje, Canberroje ir 
Melburne ir visiems bus 
progos su atstovais susi
tikti ir susipažinti.

Kongreso ruošai sudary
tas komitetas veikia jau 
nuo 1984 metų. Šis "Svajo
nių" koncertas yra tik 
dalis jo veiklos. Keturioli
ka komisijų rūpinasi visais 
ruošos reikalais. VI-jo 
Pasaulio Lietuvių. Jaunimo 
Kongreso ruošos pirmininku 
yra HENRIKAS ANTANAI
TIS. Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Sąjungos adresas: 
5559 Moderną, Agora, CA 
91301. Visi lietuviai yra 
kviečiami nuoširdžiai 
remti mūsų jaunimą ne tik 
moraliai, bet šiais laikais 
ypač finansiniai.

Ottawa
• Mokslas mūsą Lituanisti
nėje Mokykloje prasidėjo, 
sausio 10 dieną. Viso turi
ma 15 mokinią - astuo
niuose skirtinguose skyriuo
se ir dirba dvi mokytojos: 
S.Danaitienė ir A. Paškevi- 
čienė. 

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

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

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

a Vietoje Kalėdinią sveiki
nimą Lietuvią Fondui per 
vietos įgaliotinį aukojo: 
K.ir B. VILČINSKAI, V.ir 
N.TREČIOKAI, O.LEVE- 
R1ENĖ ir A.ir A.PAŠKEVI- 
ČIAI. Viso paaukota $55.

Aukos prijungtos padi
dinti Bendrąjį Ottawos lie
tuvią įnašą Nr.23. Įgalioti
nis aukojusiems labai dė
kingas.

1986 m.šios Apylinkės 
ribose sukaupta KLFondui 
$1330. Tais metais buvo 
įrašydinti du nauji nariai: 
įamžintas a.a.kun. St.Kul- 
bio atminimas, kurį atsto
vaus Fonde Apylinkės Val
dyba ir a.a.Juozo Mažeikos 
(jun.)atminimui - mirė Ve- 
nezueloje. Jį atstovauja 
sesuo Anastazija Tamošai
tienė.
© Metiniame Apylinkės Da
rią susirinkime 1987 me
tams patvirtinta senojo są
stato Apylinkės Valdyba: 
R.Kličius-pirmininku, V.Ver- 
bylienė - sekretore, Z.Brikis 
-iždininku ir V.Balsevičiūtė, 
J.Mitalaitė - valdybos na
rėmis.

Revizijos Komisiją su
daro: B.Čeponkus, P. Jurgu
tis ir G. Mitalas.

Bažnytiniame Komitete 
dirba: R.Čeponkienė, E.Jur- 
gutienė ir J. Balsevičius.

Albinas Vilniškis



• VASARIO 16-TOSIOS mi- 
nėjime šiemet paskaitų 
skaitys adv. J.Kuraitė-La- 
sienė. Iškilmingos mišios 
vyks ,AV Parapijos bažny
čioje, o minėjimas- naujoje 
patogioje vietoje- Polyva- 
lante St.Henry,4 115 St.Ja
ques West, kur vyksta ir 
mūsų Šeštadieninės Mokyk
los pamokos.

Šioje mokykloje yra ge

S. M. SAUSIO 24 d. ŠEŠTADIENĮ

Jaunimo Centro salėje Hamiltone

ruošiamas metinis

ZUIKIU
su j domia programa

Sol. V. POVILONIS su savo palyda

• Baras
• Žvėrienos vakarienė
• Taurių įteikimas
• Štai i ūkų loteri j a

ŠOKIAMS GROS

"ZBIGNIEW NOGAS" orkestras. 
PRADŽIA - 18:30 vai. 
Meninės programos 

pradžia — 20 vai.

ĮĖJIMAS -$6.00

LIETUVIŲ ŽŪKLAUTOJŲ ir 
KLUBO “GIEDRAITIS" VALDYBA

MEDŽIOTOJŲ

» STYROS, Petras ir Albi
na iš Montrealio apsigyve
no Hamiltone, nes jų duk
ros gyvena netoliese - To
ronte.
• Ex-promtu surengtas 
"Svajonių" koncertas praėjo 
labai sėkmingai, talkininkau

jant garsų ir šviesų specia
listui K. Deksniui ir me
niška talka B.R. Pakalniš
kiams. Rengėjams pagalbon 
atėjo visuomeninės sekcijos 
atstovai p.p.Petkevičiai, 
talkininkai K.V. Gelžiniai 
ir I. Vasiliauskienė.

stcatharines
e Bendros Kūčios praėjo 
labai gražiai ir sėkmingai. 
Žmonių buvo kiek mažiau, 
negu kitais metais, bet su
prantama: amželis daro
savo. Vistiek susirinko apie 
80 lietuvių iš viso Niaga
ros Pusiasalio, matėsi ma
lonių atstovų ir iš ameri
kiečių pusės. Valgiai pa
ruošti Jadvygos Labuckie- 
nės buvopirmaeiliai. Jaukiai 
papuošta salė su gana di
dele eglute.

Gerai paruoštų mūsų 
jaunimo programų pravedė 
Stase Zubrickienė, gražia 
lietuvių kalba. Kleb. Kęs
tutis Butkus palaimino val
gius, pasakydamas žodį a- 
pie musų visų gimto krašto 
ilgesį bei ten vargstančius 
musų brolius, seseris.

• Bernelių Mišios. Visus 
nustebino oras: vietoje šal
čio ir paprastos sniego au
dros, visus, skubančius į 
naktines pamaldas pasitiko 
sodrus ir pastovus, bet ne 
šaltas lietus. Vistiek, šven-

SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMŠAS

495-90© AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A ČENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

MONTREALIO “RŪTOS“ KLUBO DEŠIMTMETYJE 1986 m. Kairėje Irena Vazalinskienė aptarnauja loteri jos stalą., o gėrybėmis vaisino h 
Girdžiuvienė, E. Szewczukiene, A. Kuncevičienė, V. Dikaitienė ir St. Baršauskienė. Nuotr. L. Staškevičiaus

Neseniai susituokę dr. KRISTINA TANNER (Jūratės Ciplijauskaitės 
ir Charles Tanner dukra) ir Miclavz Erjavec.

*************************************************

lovė buvo apypilnė žmonių. 
Ypač daug jaunimo, suva
žiavusio aplankyti tėvų bei 
kitų artimųjų. Malonu buvo 
t,okį jaunimo . antplūdį ma
tyti1.

Pati šventovė atrodė 
iškilmingai puošniai su di
dele Prakartėle bei gausių 
vazonų raudonom kalėdi
nėm gėlėm. Svečių tarpe 
matėsi viena šeima net 
iš Vancouver'i o.

liek Kūčių, tiek Ber
nelių Mišių metu gražiai 
ir darniai giedojo visi da
lyviai lietuviškas kalėdines 
giesmes. Kor.

stcatharines
IR VĖL SUPYLĖM
AUKŠTĄ KAPĄ

Mažajai Londono lietu
vių apylinkei kiekvieno 
mirtis tai per dažnas nusi
vylimas ir nuostolis. 1986 
m. gruodžio mėn. 27 d. 
vėl netikėtai mirė Irena 
Saulė Tumosienė, sulaukusi 
tik 64 m. amžiaus.

Irena-Saulė Tumosienė- 
Staniulyte Londone, Ont., 
išgyveno virš 30 metų, ji

DRESHER

buvo išekėjusi už londoniš- 
kio Prano Tumoso, kuris 
prieš 7 metus čia, Londone 
taip pat mirė ir paliko 
.našlę žmonų su dukrele 
Birutę-Kristina.

I.S. lumosienė ilgesnį 
laikų sirguliavo ir dabar 
liko našlaitė duktė Birutė, 
kuri yra baigusi Londono 
lietuvių Šeštadieninės Mo
kyklos 10 skyrių ir ilgokai 
reiškėsi londoniškių lietuvių 
jaunimo organizacijose bei 
"PAŠVAISTĖS" chore.

f
Ir. lumosienė palaidota 

gruodžio 31 d., Šv.Petro 
R.Katalikų Kapinėse.

Didelis būrys londoniš
kių giliai susitelkęs palydė
jo velionę. Skaudu, kai iš 
mūsų nedidelės apylinkės 
negrįžtamai išeina mūsų 
tautiečiai vienas po kito. 
Vos tik gruodžio viduryje 
palaidojome Edmundų Ci
cėnų, o dabar paskutinę 
1986 m. dienų vėl supylė- 
me aukštų kapų...

Nuoširdi užuojauta naš
laitei Birutei ir giminėms.

Tebūnie lengva Kanados 
žemelė mirusiai.

L. E-tas

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

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

Darbo valandos: 9 v. r. -7 v.v. , šeštadieniai s 9 v. r, -r 12 v. p. r.
Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P IA6

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

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

Tel. 533-3531 

ra scena ir patogi, graži 
sale. Labai patogus susi
siekimas Metro iš visų 
krypčių vykstantiems.
• Naujų Kalendorių atsiun
tė kartu su sveikinimais 
Quebec'o Kultūrinių B-nių 
ir Imigracijos Ministerija.
• PAVASARIO Mergaičių 
Choras ruošiasi metiniam 
koncertui balandžio 26 d. 
AV Parapijos saleje.

Jūsų FINANSŲ PLANAVIMO-PATAR IMA r

TESTAMENTU SVARBA
Peter SODO

7. Įdomus faktas, kad prieš išvykstant atostogų, žmo
nės paskiria laiko ir pasirūpina pranešti draugams' apie 
savo išvykimų. Užsuka karšto vandens bakų, sustabdo 
laikraščių rytinį išnešiojimų ir 1.1., bet tik labai nedau
gelis jų paskiria tiek pat laiko ir pastangų prieš galuti
nų išvykimų - mirtį.

PASAKYKITE -
Kam jūs norėtumėte duoti jūsų prosenelės vedybi

nį žiedą?
Kas turėtų toliau tęsti jūsų prodėdės monetų ko

lekcijų?

KAS TAT YRA TESTAMENTAS?
Tai legalus dokumentas, pareiškiantis asmens valią 

po jo mirties. Nesant sudarytam testamentui, turtas yra 
padalinamas pagal įstatymų numatytų paskirstymų, kuris 
retai atitinka asmens pageidavimus. - <

Quebec'o provincijos įstatymai yra labai preciziš
ki šiuo atveju ir” gali sudaryti bereikalingų nemalonumų. 
Pav.į Haris, 45 m., staiga mirė nuo širdies smūgio, ne
palikęs testamento. Pagal įstatymus, jo turtas dabar bus 
padalintas tarp jo žmonos Dorothy ir 4-rių vaikų. Doro
thy gaus 1/3, o vaikai dalinsis po lygiai likusius 2/3 
turto. Vienas vaikų yra 8 m. amžiaus. Pagal įstatymus, 
tas vaikas galės jau naudotis paveldėjimu sulaukęs 18 
metų.

Teismas nutars, kas administruos jo dalį, 
nebūtinai mirusiojo žmona- vaiko motina.

Jeigu jūs jau turite surašę testamentų, verta būtų 
jį peržiūrėti ir užsitikrinti, kad jis atitiktų dabartinius 
jūsų tikslus ir kad būtų įrašyta specialiai, kam skiriami 
R.R.S.P. plano indėliai ( jeigu to neįrašyta, valdžia gau
na didelę šio plano dalį).

/Žiūr. Peter SODO patarnavimų skelbimų 8 psl./

GUY ® 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSallė
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, Ituris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka sqliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui or taisymui skambinkite: 364-1470



montneal
RELIGINIO TURINIO POKALBIAI MONTREALYJE 
SAUSIO 24-25 d.d.

Šio renginio vyriausia vadovė ir koordinatorė 
yra N.P.Seselė Igne iš Putnamo, kuri rūpinasi religine 
programa^ąryšyje su Krikščionybės sukaktuvių minėjimu.

Pagelbininkas - Jonas Abromaitis iš Ottawos, dir
bantis Kanados Katalikų Vyskupų Konferencijoje, kateki- 
zacijos srityje. Abu prelegentai yra labai geri kalbėtojai 
ir savo rūšies specialistai.

Štai jų programa:
Šeštadienį, sausio 24 d., 9-12 vai. - tėveliams, Litua
nistinės Mokyklos patalpose:
• Krikščionybės esmė - Sės. Igne.
• Vaikų religinis auklėjimas - jonas Abromaitis. 
Šeštadienį po pietų 2-4 vai. - Seselių Namuose:
• Mūsų lietuviškas religinis paveldas - Ses^ Igne.
• Liturgijos po Vatikano II-jo gilesnis supratimas - Jo

nas Abromaitis.
Šeštadienį vakare, 7-9 vai. - Seselių Namuose:
• "Kurgi Tavo Dievas" - (Psalmė 41,4)

T.y. pokalbis su pritaikyta maldos valandėle.
Sekmadienį, sausio 25 d., po sumos Šv, Kazimiero Para
pijoje: i .
Pakartojimas:
1. Krikščionybės esmė - Sės. Igne,
2. Liturgijos po Vatikano II gilesnis supratimas - Jonas

Abromaitis.
Renginio turinį galime pavadinti Lietuvos ir mūsų 

Krikščionybės apmąstymas, o Krikščionybė - daugiau 
kaip religija, ji yra žmogaus kelias link Dievo ir jo ke
lionė su Dievu širdyje per visus darbo, maldos bei kūry
bos plotus.

Visi labai maloniai kviečiami atvykti ir pasi
klausyti, taip pat paraginti ir kitus. Nesigailėsite atvykę- 

A. Blauzdžiūnas

ma Jaunimo Sąjungos surengtame koncerte Montrealyje 1986 m, gruodžio 
mėn. 7 d. A.V. Parapijos salėje; Nuotr. D. N. Baltrukonio

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

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

EKSKURSIJA I LIETUVA
išvyksta s. m. GEGUŽĖS mėn. 15 d. Lietuvoje išbus 10 dienų. 
Sustojimas Maskvoje. Užsirašyti ir įmokėti užstatą^ 300.- 
iki kovo men. 15 d. Bendra kaina dar nežinoma. Kreiptis i: 
J. Vilkelienę, 1016 Belleville Ave., Laval, Que., H7C 2C1

Tel.: 661-8697

LITAS M0NTREALI0 LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 8/?% TAUPYMO -special .. 6 %
TERM. INDĖLIUS: TAUPYMO - su Gyv, dr. 5% %

1 metų................  7%% TAUPYMO— kasdieninės 5 %
180 d.- 364 d......... 7/2% EINAMOS ........................5 %
120 d. -179 d. ... 714 % PENSIJŲ - RRSP term. 8% %

30 d.-119 d. ... 7 % PENSIJŲ- RRSP taup. 6% %

IMA UŽ:
NEK ILN. TURTO nuo 9%%, ASMENINĖS nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

P irm. Antr. Treč 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai s 
Sekmadieni ai s

1475 De Seve

9:00-3.00 
12:00-8:00 
10:00-6:00 

10:30 - 12:30

Rosemonr Sv. Kazimiero

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

10:30-12:30

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

MIRUSIOJO ATMINIMUI, AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Vietoje gėlių, a.a. ANTANUI GAURIUI mirus, KLF 
aukojo šie asmenys:

$ 100,- Kibirkščių ir Vilgalių šeima; $50,- Em.Knys- 
tautas; $40,- Bulotų šeima; $ 35,- R.R.Ručinskai, $30,- 
Vyt. Kudžma;

po $ 25,- H.P.Bernotai, J.B.Niedvarai, J.R.Tobin;
po $ 20,- A.Knystautienė, M. J.Adomaičiai, Aug. 

Kudžma, Gen. Kudžmienė, J.P.Adamoniai, V. Kačergius 
ir D.B.Staškevičiai.

Šalia to, savo įnašus Kanados Lietuvių Fonde padi
dino po $100,- S.V.Piečaičiai ir Iz. Mališka.

Daiva Piečaitytė įstojo į KLFondo narius su šim
tine;

G. Dargienė paaukojo $50.
VISIEMS aukotojams Kanados Lietuvių Fondas nuo

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIU (PLUMBING) TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti š į COST A, Tel.: 733-9878

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

RESTORANAS
KOSCHS

Įvairūs gėrimai
. Į

Specialybė - “BRGCHETTERIE” -

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

Priėmimų salė 2-me aukšte, talpina apie 120 asmenų, 

tinkama banketams, vedyboms if kitiems susibūrimams.

širdžiai DĖKOJA.

IŠIRUSIEJI :

• DANISEVIČIENĖ Marija,
80 m.,mirė. Paliko sūnų,
vaikaičius ir provaikaitį 
bei seserį Elzbietą. Palaido
ta iš Šv.Kazimiero bažny
čios Ndtre-Dame-Des Nei
gęs kapinėse.

• JURKSCHAT Eduardas, 
90 m., mirė gruodžio 7 
d. Palaidotas per St.John 
liuteronų bažnyčią Mount 
Royal kapinėse. Liko dvi 
dukterys ir sūnus su šei
momis.
• YANUŠKIENĖ Elzbieta, 
84 m., mirė ir palaidota 
iš AV bažnyčios Cūtes dės 
Neiges kapinėse.

Liko 2 dukterys Vanda 
ir Dana su šeima.

• PODERYS Vytautas mirė 
š.m.sausio men. 6 d. Palai
dotas Boucherville, Que.,

kapinėse.
Liko brolis Antanas su 

šeima Baltimore, JAV.
Laidotuvėmis rūpinosi 

Mėta Eizerytė.
A.a. Vytautas Poderys 

gyveno Ottawoje ir dirbo 
Federalinės vyriausybės į- 
staigose. A.J.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.
• A.a. Juozo URBONO at
minimui "Nepriklausomai 
Lietuvai" aukoję $25,- Ona 
BIELIŪNAITE.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL" 
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Dr, Gaetan BERARD, D.M. D.
Dantų gydytojas - chirurgas
466 A. boul. dės Laurentides
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde )

Skambinti Tel : 662-1177

MMMamKMMBBauMasHassaBsgNBSSBKSl

STANDARD PETER SODO
LIFE

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

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS
PETRAS ADAMONIS^61 JXX 

C. I. B.
GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h U4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

e Automobilių nuoma 
e Naujų ir vartotų 

pasirinkimas
e Pardavimas ir 
e Aptarnavimas

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

Dr. J.MALISKA
D. D. S.

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

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL: Bus.:: 866-8235
Namų: 761-4675

Dr Philip Stalginski
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kampas 45-th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

MONTREAL ENTERPRISES left
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — J5th Avenue, Montreal Hl T- 3 A 6

m.727-3 120H>mV 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , ILA. C.S.f., LB.

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsahomybos, draudimas

A n tJLfJL-* J-JLJUL2.-l^J2f-

7^7D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

XVįjpį Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 

PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

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 vci. r, iki 9:30 vai. vok

GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS.

7635 Central St. Ville La Salle, P.Q. H8P 1L2

Tek: 366—9742 ir 365-0505

• Gateaux • Biscuits
• GSteaux au fromage
• Pam • Catė
• Meilleurs beignes

. (Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairus pyragaicial
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524, Ontario E„ Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

’’ADAMS” RESTORANAS

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel.:) 931-4024

7633 La Salle Blvd. La SALLE, P.Q. H8P 1Y1

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

, NOTARAI

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

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

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

• Didelis pasirinkimas jratavu,palt«L
• Vasaros laiku aaugojimas (Storace)
• Taisau ir remodelluoju 
e Siuvę ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A m ■ «««
Montreal, P.Q. &H3A 2Q6 Tel: Z88**84*

8 psi.

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY I 
photoI 
studio!

PASSEPORT - COMMERCIAL
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 TeL: 481-66U8

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD 

aliumini jaus durys, langai, stogeliai, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

Sevininitae : JOHN QSKOWICZ 
3351 BeleirSt., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefone*: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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