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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(h.n )

FILIPINUOSE PER
VERSMAS NEPAVYKO

Paskutinės savaitės įvy
kiai Maniloje kelia susirū
pinimu. Prieš kelias dienas 
tūkstančius demonstruojan
čių žemdirbių, reikalaujan
čių skubios, pažadėtosios 
žemės reformos, pasitiko 
vyriausybės iššaukti kariuo
menės daliniai ir atidengė 
ugnįf į minią, nušaudami 
15 ir sužeisdami apie 100 
demonstruotojų.

Po dviejų dienų pre
zidentė Aquino leido mi
niai, demonstruojančiai su 
15 karstų, prisiartinti prie 
prezidentūros ir įsakė ka
riuomenei neliesti demons
truojančiųjų. Tačiau tuo 
pasinaudojo Marcos šalinin
kai ir sausio 26d., kaiku- 
riems kariuomenės daliniam 
padedant, bandė įvykdyti 
perversmų. Perversmas ne
pavyko, bet laikraštį lei
džiant, vienoje televizijos 
stotyje įsitvirtinę apie 100 
sukilėlių karių dar nebuvo 
pasidavę.

RAUDONOJOJ KINIJOJ 
VALYMAI TEBESITĘSIA

Komunistinės Kinijos 
valdžia dar vis šalina iš 
partijos eilių ir atsakingų 
pareigų asmenis, kurie kal
tinami palaikę ryšius su 
demonstravusiais studen
tais. Partijos vadai nori 
įsakmiai pabrėžti,kad prieš 
kiek laiko pasklidusi iliuzi
ja apie šimtus žiedų ir nuo
monių, galinčių žydėti ir 
reikštis lygiagrečiai su 
marksistine filosofija, yra 
ir nepriimtina, ir baustina. 
Marksizmas nėra viena iš 
šimto idėjų, bet vienintelė 
teisinga pasaulėžiūra, ku
rios turi laikytis visi komu
nistinės Kinijos piliečiai. 
(Beje, praeitame numeryje 
įsibrovusi korektūros klaida; 
žodis nėra buvo pakeistas 
į žodį tėra ir todėl iškrei
pė viso sakinio prasmę. 
Korektūros klaidų, deja, 
neišvengia joks leidinys).

Š. m. sausio 26 d. Pe- 
king'e suimtas studentas 
Lin Jie ir apkaltintas da
vęs slaptų žinių apie stu
dentų demonstracijas pran
cūzų žinių agentūros "Agen- 
ce France-Presse" reporte
riui Lawrence MacDonald'ui. 
Studentui gręsia kalėjimas 
iki gyvos galvos, o reporte
ris buvo paprašytas išvykti 
iš komunistinės Kinijos. 
Kuo kaltinamas žurnalistas, 
partija nepranešė, bet už
sienio komentatoriai mano, 
kad tai įspėjimas kitiems 
užsienio žurnalistams, tebe
šautiems Kinijoje, nerašyti 
apie nepageidaujamus daly
kus. O saviems bandoma 
priminti, kad užsienio žur
nalistai esu šnipai, todėl 
su jais neverta palaikyti 
jokių ryšių. MacDonald bu
vo Kinijoje jau dvejis me
tus ir kalbėjo labai ge - 
rai kinietiškai. Iki šiol jis 

nebuvo niekuo apkaltintas 
ir savo kolegų žurnalistų 
buvo gerbiamas kaip sąži
ningas ir sumanus reporte
ris.

VAKARŲ VOKIETIJOS 
RINKIMAI
Š.m. sausio mėn. 25 d. 

įvykusiuose Vakarų Vokieti
jos federaliniuose rinkimuo
se daugumą balsų gavo da
bartinio kanclerio Helmut 
Kohl vadovaujama koalicija 
kurią sudaro trijų krikščio
niškųjų partijų blokas ir 
liberališkesnė Laisvųjų De
mokratų partija. Krikščio
nys Demokratai-, kuriems 
priklauso kancleris, kartu 
su giminingąja Bavarijos 
krikščionių unija gavo 44.3 
nuošimčius balsų, taigi, mal 
žiau, negu praeituose rinki
muose 1983 metais, kai 
už juos balsavo 48.4 nuo
šimčiai rinkėjų. Tuo tarpu 
koalicinė Laisvųjų Demokra
tų partija gavo 9.1 nuošim
tį balsų, daugiau negu 1983 
metais, kai už ją balsavo 
7 nuošimčiai. Naujoji vy
riausybė valdys vėl ketve- 
ris metus. Šiuo metu kanc
leris Kohl tariasi dėl minis- 
terių postų paskirstymo. 
Opozicijoje esantieji social
demokratai nuslydo nuo 
38.2 nuošimčių iki 37 nuo
šimčių balsų, gi taip vadi
namoji "Žalioji partija", 
pasisakanti už aplinkos ne- 
teršimą ir prieš atominius 
ginklus, surinko daugiau 
balsų, pakildama nuo 5.6 
nuošimčių iki 8.3 nuošim
čių.

LIBANE VIEŠPATAUJA 
VISIŠKA BETVARKĖ

Tarsi apvainikuodami kas
dienes savitarpes žudynes, 
visame Libane ir jo sostinė
je Beirute, ginkluoti įvairių 
gaujų atstovai vėl ėmė 
grobti įkaitus. Prieš keletav 
dienų, buvo pagrobti du 
Vakarų Vokietijos piliečiai, 

‘kuriuos, kaip įtariama, ši
itų musulmonų pogrindis 
bandys iškeisti į Frankfur
te, suimtąjį Mohammed Ali 
Hanadi, vieną iš teroristi
nių grupių vadų, jau seniai 
amerikiečių ieškomą už 
TWA lėktuvo pagrobimą 
ir nužudymą JAV laivyno 
naro.

JAV pareikalavo, kad 
Vakarų Vokietija jį atiduo
tų JAV-ėms ir amerikiečių 
teismui, bet Vakarų Vokie
tija, susikomplikavus pa
dėčiai, to padaryti nesisku
bina ir, kaip atrodo, taria
si su arabų pogrindžiu dėl 
savųjų dviejų piliečių palei
dimo. Tuojau po to Beirute 
pagrobti iš amerikiečių uni
versiteto keturi to universi
teto profesoriai. O kitą 
dieną dar du užsieniečiai, 
kurių tautybė dar nežino
ma. Laikraštį išleidžiant 
buvo pranešta, kad susirūpi
nimo kelia visą savaitę din
gęs asmeniškasai Canterbu

ry arkivyskupo Runcie pa
siuntinys Terry Waite, ku
rio dėka buvo paleisti du 
amerikiečiai įkaitai ir ku
ris vedė nuolatines derybas 
su teroristų pogrindžiu jau 
ilgesnį laiką. Šįkart atvy
kęs Beirutan, jis vėl susiti
ko su Islamic Jihad atsto
vais ir derėjosi dėl kitų 
dviejų amerikiečių paleidi
mo, tačiau sausio 26 d. ėmė 
sklisti gandai, kad jis pats 
tapęs įkaitu. JAV preziden 
tas Reagan'as , reaguoda
mas į šiuos pastaruosius 
įvykius, dar kartą ragino 
visus amerikiečius, tebesan
čius Libane, kuo greičiau
siai iš jc ir sostinės Beiru
to išvykti, nes jų saugumo 
neįmanoma garantuoti, o 
pagrobtuosius išlaisvinti 
nesą jokių galimybių.

DAR VIS TĄSOMASI DĖL 
UŽRAŠŲ KALBOS
h nW^ec'° liberalai, susi- 

rifikę Mbntrealyjė, vėl ra-' 
gino premjerą Bourassa į- 
gyvendinti prieš rinkimus 
padarytąjį pažadą: leisti 
šalia prancūzų kalbos nau
doti ir kitas kalbas ėnt 
komercinių iškabų ir par
duotuvių komerciniuose už
rašuose bei skelbimuose. 
Tačiau mažytė kraštutinių 
separatistų grupelė, kuri 
ir vėl pagrąsino teroru (lan
gų daužymu bei sprogmenų 
panaudojimu), atrodo, prem
jerą taip įbaugino, kad jis 
nebežino ką daryti. Nors 
provincijos apeliacinis teis
mas jau paskelbė savo nuo
sprendį, leidžiantį šalia- 
prancūzų naudoti ir kitas 
kalbas, provincijos teisingu
mo ministeris Ma.rx, sek
damas negalintį apsispręsti 
Bourassa, žada tą nuospren
dį perduoti Vyriausiam Ka
nados Teismui, kad tasai 
galutinai nutartų ir išspręs
tų kažkokias "techniškas 
detales". Kokios tos deta
lės - nepaaiškino. Atrodo, 
kad bandoma atsakomybę 
nustumti ant kitų pečių.

KONSERVATORIAI VIS 
GILIAU KLIMPSTA

Taip vadinamasai Bisson- 
ette ir Oerlikon Aerospace 
Inc. bendrovės skandalas 
plečiasi ir tirštėja; Jau pa
aiškėjo, kad tas "nubyrėjęs 
milijonas", minėtas praei
tame numeryje, iš Ouelette 
kišenes nuslydo į Bisson- 
ette žmonos globą. Paaiš
kėjo taip pat, kad Bisson- 
ette labai aktyviai darba
vosi, kad ankstyvesnysis 
St. Jean miesto burmistras 
fabriko statybai naudoja
mąjį sklypą pergrupuotų 
iš rezidencinio į komercinį. 
Ex-burmistro teigimu,jis bu
vęs tiesiog verčiamas tai 
padaryti.Paaiškėjo taip pat, 
kad du buvę krašto apsau
gos ministerio aukšti valdi
ninkai, tarnavę joje, kai 
Oerlikon'o bendrovei buvo 
atiduotas valstybinis užsa
kymas, po kelių mėnesių 
pasitraukė iš ministerijos 
ir tapo Oerlikon'o direkto
riais. Paaiškėjo taip pat, 
kad Bissonette buvo pasiųs
tas derėtis su Oerlikon

bendrove dėl valdiškų už
sakymų niekieno kito, bet 
jau liūdnai pagarsėjusio ir 
praradusio ministerio postą. 
Sinclair Stevens'o. Kitaip 
tariant, Bissonette su Oer
likon'o bendrove turėjo rei
kalų jau nuo pat pradžių. 
Krašto apsaugos ministeri
jai kontraktą paskyrus, ga
lutinį sprendimą kuri bend
rovė darbą atliks, padary
davo Pramonės ministerija, 
taigi, S.Stevens.

Tvirtinama, x kad tuo 
metu tokį galutiną sprendi
mą atlikdavo trijulė: min. 
S.Stevens, min. A.Bisson- 
ette ir Stevens'o pavaduo
tojas Bob Brown. Pridėjus, 
kad dar du ministerių pata
rėjai turėjo pasitraukti , 
nes buvo teismo bausti, 
atrodo, B. Mulroney su 
žmona, išvykdami kelionėn 
į Italiją bei Afriką, bent 
dešimčiai dienų galės pa- 

■ bėgti nuo šalčių ir nuo ko- 
K rupcijon nugrimzdusius sa

vosios partijos bėdų.

IŠGELBĖJO LATVIŲ 
ŽVEJ US

AP žinių agentūra pra
neša, kad Tass'o žiniomis, 
nuo atskilusių, didžiulių 
ledo lyčių Rygos įlankoje, 
kurias audra buvo nunešusi 
Baltijos jūron, buvo išgel
bėta apie 1200 latvių žve
jų. Maskvos Izvestija, apie 
tai rašydama pastebi, kad 
yra žuvusių, nors skaičiaus 
nemini. Nelaimė įvyko ties 
Jūrmala, žinoma Latvijos 
vasarviete ties Rygos įlan
ka. AP reporteriui, kuris 
buvo susisiekęs su gelbėji
mo stotimi Jūrmaloje, kaž
koks valdininkas, prašęs 
jo pavardės neskelbti, tvir
tinęs, kad jokių aukų nesą. 
Tas pats valdininkas paaiš
kinęs, jog tai buvę žvejai, 
atvykę savaitgaliui ir žu
vavę pro ledą. Jie esą ne
pastebėję kaip pakilusi stip
ri audra atskėlė didžiules 
ledo lytis per visą įlankos 
plotį ir ėmė jas nešti į 
jūros gilumą. Gelbėjimas 
buvo atliktas malūnspar
niais ir ledlaužiu, kuris di
desnes lytis atstūmė atgal 
prie kranto.

PRABILO SOVIETŲ POETAS
Žymus Sovietų' Sąjungos 

poetas Evgenij Jevtušenko, 
Sov.Rusijos Rašytojų Kong
rese pasakė kalbą prieš 
literatūrinę cenzūrą, savi
gyrą, nutylėjimus ir privi
legijas. Jis kritikavo ir sa
vo kolegas - rašto žmones, 
kurie ir toliau garbina 
sovietinio gyvenimo pasi
keitimus, pasidarys niekam 
verti.

Įdomu, kad jis tiesiai 
reikalavo, kad rašytojai 
pasižiūrėtų į Stalino vykdy
tų valymų faktus, kolekty
vizacijos blogumus, elito 
privilegijas ir sovietų vi
suomenės trūkumus. Jis 
taip pat pasisakė prieš ra
šytojams teikiamas privile
gijas, kaip slaptai dalijamo 
maisto ir kitų reikmenų, 
specialių kuponų dalinimo 
suvenyrams. Jeigu rašytojai 

neignoravo sovietų pramo
nės tobulėjimo, tai anot 
Jevtušenko, neturi teisės 
tylėti ir apie tai, kad buvo 
neatsižvelgta į Lenino prin
cipų paveldėjimo ne į" ver
tingą ūkininkų žemdirbišką 
išmintį", kurie užtai buvo 
paskelbti "kulokais" ir su
traiškyti po kojomis. Jis 
priminė, kad negailestingi 
valymai sunaikino bolševikų 
gvardijos vadus, geriausius 
Raudonosios Armijos vadus, 
pramonės kadrus ir vado
vaujančius Lenino minties 
atstovus.

Stebinančia drąsa ir ver- ziją.

Muz. RYTAS BABICKAS

MIRĖ RYTAS BABICKAS
Sausio mėn. 5 d. po 

ilgos ir sunkios ligos mirė 
Rytas . BABICKAS, inžinie
rius, muzikos ir sporto va
dovas, "Čiurlionio" Ansamb
lyje ėjęs koncertmeisterio 
pareigas nuo 1959 m., o 
1983 m., mirus Ansamblio 
vadovui muz. A.Mikulskiui, 
perėmęs Ansamblio vadova
vimą ir dirigavimą. 1960 
m. jo įkurtas pagarsėjęs 
Vyrų Oktetas apkeliavo dau
gelį lietuvių kolonijų JAV, 
Kanadoje, net ir Australi
joje, davęs apie 200 kon
certų. Repertuare paruošė 
virš 150 dainų, daugumą 
jų aranžavęs pats. Išleido 

REZOLIUCIJA LIETUVOS KLAUSIMU
Vatikano dienraštis "L1 Osservatore Romano" plačiai 

paskelbė informaciją apie Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyskupų konferencijos neseniai priimtą specialią Tezoliu- 
ciją Lietuvos klausimu. Dienraštis ištisai pateiki- priimtos 
rezoliucijos tekstą. Rezoliucijoje JAV vyskupai, prisimin
dami, kad 1987 m. bus iškilmingai atžymima Lietuvos 
krikšto > 600 metų sukaktis, reiškia solidarumą, savo 
broliams Lietuvos vyskupams ir visai lietuvių tautai, 
kviečia visus amerikiečius vyskupus tais metais birželio 
28 dieną, paskelbti Maldos Diena už persekiojamą Lietu
vos Bažnyčią ir jos tikinčiuosius. Vyskupai primena, kad 
kaip tik tą dieną Popiežiaus vadovaujamomis Mišiomis 
Romoje bus atžymėtas Lietuvos Krikšto jubiliejus. Ame
rikiečių vyskupai toliau savo rezoliucijoje kreipiasi į 
Sovietų Sąjungos vyriausybę prašydami, kad suderinamai 
su Visuotine Žmogaus Teisių Deklaracija, su Helsinkio 
sutarimais ir kitomis tarptautinėmis sutartimis patenkin
tu Lietuvos vvskupu prasyma, kad tikintiesiems būtų 
sugražinta Vilniaus Katedra, Švento Kazimiero bažnyčia 
Vilniuje ir Taikos Karalienės bažnyčia Klaipėdoje. Ameri
kiečiai vyskupai savo rezoliucijoje taip ęat prašė, kad 
sovietinė valdžia duotų leidimą išleisti Šventojo Rašto 
naują lietuvišką vertimą, kaip to pageidauja Lietuvos 
vyskupai. (K.L.)

žlumu jis kalbėjo, kad esą 
sovietų istorija yra perra
šinėjama, kad draudžiama 
diskutuoti įvykius, kurie 
nesutampa su Kremliaus 
pažiūra, kad knygose neiš
drįstama išvardinti priežas
čių, kurios privedė prie 
daugelio partijai vadovavu
sių asmenų dingimo, o 
dažnai net nenurodoma jų 
mirties data.

Literaturnaja Gazetta 
iš jo tos kalbos paskelbė 
tiktai jo reikalavimą pa
naikinti literatūrinę recen-

3 plokšteles.
Buvo geras sportininkas 

ir dalyvavo Cleveland'o 
"Žaibo" Sporto Klube kaip 
toks, o vėliau treniravo 
tinklinio vyrų ir moterų 
komandas, kurios pasižy
mėjo aukštu lygiu, laimė
damas gerus įvertinimus. 
Moterų komanda buvo pa
kliuvusi net 10-ties geriau
siųjų Ohio valstijoje ko
mandų tarpan.

Šalia savo elektros in
žinieriaus specialybės, visa 
jo širdis buvo atiduota lie
tuviškai dainai ir muzikai. 
Mūsų kultūriniame gyveni
me labai skaudu nustoti 
tokios asmenybės.



Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyauli au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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FATE OF THE SIGNATORIES TO THE BALTIC 45 
PETITION.
Vytautas BOGUŠIS was expelled from high school in 
1976 with others (two of which, Sasnauskas and Subačius 
signed memorandum) for their religious and national 
beliefs. Since signing the memorandum, Bogušis rhas a- 
gain come under the scrutiny of Soviet authorities: They 
have threatened him with the loss of his job for maintain
ing ties with Sasnauskas, who completed a sentence in 
labor and exile. Bogušis* signature continues to appear 
under various other petitions, e.g. a 1981 greeting to 
Lech Walesa on the first ,anniversary of Solidarity.

Liutauras. KAZAKEVIČIUS was arrested at the age of 
27 on August 19, 1980 for signing the memorandum and 
interned in Naujoji Vilnia psychiatric hospital untill the 
summer of 1981. Kazakevičius was allowed to emigrate 
in 1983 after marrying a Belgian citizen.

Rev. Algirdas MOČIUS has been repeatedly slandered 
in the Soviet press for organizing religious processions, 
especially one in 1979 to the Hill of Crosses. A two- 
part article in the Communist daily "Tiesa" on April 25 
and 26, 1983, attacked him and his brothers.

Julius SASNAUSKAS completed a 6% year term in 
June 1986 for editing the underground journal VYTIS 
(The Knight). He was dismissed from high school in 1976 
for church attendance and his association with former 
political prisoners. Though he was drafted into army for 
"re-education", he was soon discharged for health rea
sons. In August 1979, Sasnauskas was denied admission 
to the sole theological seminary in Lithuania by the 
Soviet Council for Religious Affairs. Following the appea
rance of the Baltic 45 memorandum, Sasnauskas' home

Sąžinės kaline Jadvyga Bieliauskienė

45 memorandum. Tried in absentia in Kaunas, Cekanavi- 
cius is accused of theft and falcifieation of documents 
and installing a telephone illegally. Declared a danger to 
society, the court sentenced him on January 4, 1980 to 
forcible treatment in a special psychiatric hospital.

Vladas ŠAKALYS, a former prisoner, decided to flee 
the Soviet Union in June 1980 after beeing interrogated 
and warned of his imminent arrest for signing the Baltic 
45 memorandum. His 1200-mile odyssy across the Soviet 
frontier was successful: after reaching Sweden, he was 
allowed to come to the United States. He now resides 
in Los Angeles. His wife, who knew of his decision to 
flee, was fired from her job in 1984. She lives in Vil
nius with their two children.

GHORAS ATLIEKA PROGRAMĄ VASARIO 16 MINĖJIME

was searched and he was arrested two months later in Mečislovas JUREVIČIUS, born in 1927, has served an 
December in 1979 and tried on September 15-19, 1980 earlier sentence for anti-Soviet1 activity (1950-56). He 
with Antanas Terleckas. While in exile in Parabel,Tomsk, joined the Lithuanian Helsinki Group in 1979. He worked 
Sasnauskas was often denied mail, visits and medical at the center for the Blind in Šiauliai until 1975, when 
treatment. He reporteo to be one of the slave laborers he was fired for refusing to work on Christmas day and 
used to build the Siberian natural gas pipeline. A letter other religious holidays. An open critic of atheism, Jure- 
from Sasnauskas appeared in LITHUANIAS FUTURE, a vicius had been attacked in the Soviet press for his friend- 
clandestine magazine for Lithuanian Catholic youth, ship with Father Alfonsas Svarinskas of the Catholic

Eleonora SASNAUSKAITE, the sister of Julius Sas- Commitee for the Defence of Believers Rights, who is 
nauskas, has also been a victim of offcial harassment, now serving a 10 year term. He was sentenced on July 
She is periodically summoned for questioning, often ta- 25, 1981 to 3 years strict regime for organizing a reli
ken from her place of employment to KGB offices for gi0US procession to the Hill of Cosses. He was released 
interrogation about her activities, acqaintances and her in March 1984.
brother. Authorities have threatened her with the loss Father Virgilijus JAUGELIS died of cancer on Febru- 
of her job. ary 17, 1980. For six successive years he applied to the

Dr. Algirdas STATKEV1CIUS is a psychiatrist, now sole seminary, but was turned down each time on orders 
interned in a psychiatric hospital for his political views. of KGB. He thus completed his teological studies at the 
He was arrested a third time on February 14, 1980 and underground seminary. Jaugelis was one of the key soli- 
labelled a "socially dangerous person" for his endorsment citors of signatures, the petition, appealing for an end 
of the Baltic 45 memorandum. Statkevicius was also a to religious persecution in Lithuania, was the largest 
memcber of the Lithuanian Helsinki Group, whose ranks ever collected in the USSR up until then. In 1974 he 
have been totally depleted by arrests, deaths and emi- was arrested for association with the CHRONICLE OF 
grations. THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. He received

Mieli Tautiečiai,
Žengiant į 1987 metus, artėja ir išsipildymas bene 

didžiausio mūsų šio meto troškimo, būtent, Vasario Ui
tos gimnazijos berniukų bendrabučio statybos užbaigos. 
Bendrabučio pašventinimas numatytas ateinantį pavasarį. 
Tiksli data bus pranešta vėliau.

Kaip jau visiems žinoma, statybos kaina buvo numa
tyta 3.5 mil. DM. Vokietijos vyriausybė skyrė staty
bai 3 mil. DM su sąlyga, kad lietuviai patys prisidėtų 
bent su puse milijono DM. Nes tik tokia bendruomenė 
esanti verta paramos, kuri yra pajėgi ir pati save remti. 
Netgi reikalavo, kad visa mūsų, dalis būtų išleista pradžio- 

, je. Vėliau nusileido, suprasdami mūsų sunkią padėtį ir 
pasitikėdami, kad mes visą savo dalį vistiek įmokėsime. 
Dabar, baigiantis darbams, baigiasi ir valdžios skirti 3 
mil. DM. Todėl paskutines sąskaitas turėsime sumokėti 
savais pinigais.

Iki šiol aukomis ir palikimais esame sutelkę apie 
400.000 DM ir tie pinigai yra jau išleisti. Tad mums 
dar trūksta apie 100,000 DM. Vokiečių įstaigos mums 
patikėjo, sutikdamos laukti mūsų įnašo iki darbo užbaigi
mo. Todėl mes negalime jų apvilti ir turime savo pažadą 
įvykdyti, tuo labiau, kad jie šiame reikale mums parodė 
tokį palankumą, kad didesnio mes negalėjome nei laukti. 
Jau anksčiau žadėtą paramą naujo bendrabučio baldams 
įsigyti padididino iki 400.000 DM, kad naujus baldus 
galėtume ir mergaičių bendrabučiui nupirkti. Taip pat 
paskyrė 60,000 DM naujoms sporto aikštėms, kurios jau 
įrengtos. Be to, dar pažadėjo 30,000 DM chemijos ir 
fizikos kabinetams įrengti.

Tad akivaizdoje tokios pagalbos iš vokiečių įstaigų 
pusės, turime dėti visas pastangas, kad ir savo įnašas, 
kaip buvome žadėję, sudarytume. Todėl kreipiamės į Jus, 
mieli tautiečiai, prašydami mums padėti sutelkti tą trūks
tamą pinigų sumą, kad berniukų bendrabutį galėtume 
užbaigti. Tuomet drąsiai galėsime žvelgti i ateitį, duoda
mi mūsų jaunimui tokias sąlygas, kurios pilnai atitiktų 
šių laikų reikalavimus.

Aukas prašome siųsti: Unterstutzungsfonds dės Litau- 
ischcn Gymnasiums, Konto Nr. 103 087 700 Vereinsbank, 
Viernheim eG, BLZ 509 622 22.

Šia proga dėkojame visiems, kurie savo auka jau 
parėmė statybą ir'gimnazijos išlaikymą. Linkime visiems 
geriausios sėkmės naujuose metuose.'

Vasario 16 Gimnazijos kuratorijos valdyba: Tėv. Alf. 
Bernatonis, pirm.; A. Šmitas, direktorius; J. Valiūnas, 
iždininkas.
****************************************************

APIE 16-TĄJĄ VASARIO
1918 metų Vasario 16- 

ji atsirado ne savaime. 
Kas bent kiek atsimena 
tuos laikus, kas gerai 
žino, kad tauta pergyveno 
panašius gyvenimo sukrėti
mus, kaip ir šiais laikais - 
svetimieji mindė Lietuvos 
žemę, nuolatinis rūpestis 
dėl duonos kąsnio spaudė 
gyventojus. Turėjo atsiras
ti ir atsirado tuokart lie
tuvių gilių patriotų, suge
bančių matyti, ateiti ir pro 
tiršeiausius to laiko poli
tinius rūkus. Tie lietuviai 
ruošėsi nepriklausomybei.
2 P si

Išnaudojo kiekvieną galimy
bę jungtis prie vienas 
kito, Šalinti visokius skirtu
mus, žengti bendru žings
niu nepriklausomo gyveni
mo atkūrimo . kryptimi.

Tais laikais tik ką buvo 
subyrėjusi didžiausia ir ga
lingiausia pasaulyje valsty
be - caristinės Rusijos im
perija. Subyrėjimas davė 
progos jos vergijoje esan
čioms tautoms, o jų tarpe 
ir mūsų tautai, galvoti 
apie savarankiškos, savos 
valstybės ątstatymą. Rusų 
revoliucija tikrumoje buvo

Antanas TERLECKAS, an economist, was arrested on 
October 30, 1979 for signing the Baltic 45 memorandum. 
He was sentenced on September 19, 1980 to 3 years 
strict regime camp and 5 years exile for possessing and 
circulating samizdat and organizing press conferences 
for foreign correspondents. Because he adamantly re
fused to admit guilt, Terleckas was exiled, on orders, of 
KGB, to the Far East. His health in Magadansk deterio
rated drastically. However he was* allowed to returned 
to Lithuania for his brother’s funeral in 1985.

Petras CIDZIKAS, born in 1944, was detained at the 
trial of three dissidents in Vilnius on December 18, 1980 
and jailed for two weeks. On February 9, 1981, he was 
taken by ambulance from his place of work to a psychi
atric hospital, where he was held until March 2, 1981. 
Soviet authorities certified Cidzikas "abnormal" and 
"schizophrenic" because he said that he held the facts in 
the underground Chronicle of the Catholic Church in 
Lithuania to be true. A search of his home was condv - 
ted on September 22, 1983 on the pretext that the n- 
vestigators were looking for illegal art reproductions.

Arvydas CEKANAVICIUS has been in and out of 
psychiatric hospitals since 1972. He was arrested a 
fourth time on September 8, 1979 for signing the. Baltic 

sukelta ne rusų, bet pa
vergtų tautų pastangomis. 
Tą revoliuciją, jos kritišku 
metu, išlaikė taip pat ne 
vieni rusai, bet ir kitų 
tautybių žmonės.

Tie žmonės neturėjo 
galvoje revoliuciją išlaikyt 
rusams, bet turėjo galvoje 
ją išlaikyti pavergtų tautų 
tikros laisvės atgavimui. 
Žymiausiu revoliucionierių 
dalinius sudarė irgi ne 
rusai. Ne rusu dėka Leninas 
sutiko paskelbti garsiąją 
"Laisvo apsisprendimo" 
teisę, davusiai progą Balti
jos ir kitoms tautoms 
pasiskelbti savo nepriklau
somas nuo Rusijos valsty
bes. Ta teise pasinaudojo 
ir Lietuva, nepriklausomy
bę paskelbdama 1918 me
tais Vasario 16 dieną.

Žinoma, tai greit paju
to rusai nacionalistai, 
pradėję veikti prieš apsi
sprendimo teisės dvasią. 
Laimėjo griežčiausi nacio
nalistai, pasivadinę komu
nistais. Jie galų gale vėl 
paėmė valdžią Rusijoje. 
Rusija vėl tapo tuo, kas 
buvo pavergtų tautų atžvil
giu. Nebe caristinė, kito - 
kio pavadinimo, bet gilioje 
esmėje ta pati nacionalisti- 
nė-sovinistinė valstybė. Ji 
bematant puolė nepriklauso
mybę paskelbusias naujas 
valstybes. Puolė visokiau
siais būdais. Kitų tautų 
neseniai buvę ištikimi 
"revoliucionieriai", net 
"komunistai", staiga pavir
to "reakcionieriais" ir tapo 

likviduoti. Išsigelbėjo tik 
nedaugelis, pritapdami prie 
rusų nacionalistų, dabar 
jau "sovietų", kurie tebesi
laiko ir šiandieną. Tokiu 
tai būdu žlugo Rusijoje 
tikroji, revoliucienierių 
prieš caristinės Rusijos 
tironiją, revoliucija. Prasi
dėjo kita tironija, po kito
kia, Sovietų Rusijos emb
lema.

Šiems naujiems tiro
nams 1918-1920 metais 
nepasisekė laisvę atgavu
sias tautas vėl suvaryti į 
Rusijos grandines. Laisvę 
ir nepriklausomybę atga
vusios tautos, jų tarpe ir 
Lietuva, su tuo nebesutiko. 
Sunkiuose mūšiuose, varge 
ir skurde, jos atmušė rau
donuosius nacionalistus- 
sovietinius rusus ir atmušė 
įtikinamai. Sovietų Rusija 
pasirašė taikos sutartį 
1920 metais, palikdama 
visas atsistačiusias tautas 
ramybėje. Bet tik tam 
tikram laikui. Iki II-jo 
Pasaulinio Karo.

Kas atsitiko su visais 
tais idealistais revoliucio
nieriais, siekusiais savo 
tautoms laisvės? Juos 
sovietai likvidavo vieną po 
kito. Paliko gyvus tik 
tokius, kurie persilaužė į 
kitą pusę, pasižadėjo išti
kimai tarnauti nacionalis
tams - "sovietiniams komu
nistams". Vienas tokiu 
pasidarė ir Kapsukas Mic
kevičius, „tarybinės Lietu
vos" paskelbėjas. Dabartiniai 
sovietiniai lietuvių veikė-

a two year sentence, but was released when it was 
dicovered that he had cancer. Since the last thing the 
authorities wanted was a martyr, he was released. His 
funeral a few years later lasted four days as thousands 
folcked from all over Lithuania to pay tribute to the 
young priest.
Ohęr signatories: ■< . IMA
Deceased:

Alfonas ANDRIUKAITIS, a former deportee to Siberia 
in June 1941, died in November 1981. His memoirs 
abouth the atrocities of the deportations, entitled"Punish- 
ment Without Crime", were published in the semizdat 
LITHUANIAN ARCHIVES Nr. 6. This issue has not yet 
reached the West. Due to his unwavering patriotism to 
Lithuania, he had trouble finding work upon his return 
from exile: Authorities denied him work papers needed 
for employment in the USSR.

Zigmas SlRVINSKAS died on January 13, 1980 follo
wing an ear operation. He was a former political priso
ner.
Former prisoners:

Vytautas BASTYS. Jonas VOLUNGEVIČIUS. Leonas 
LAURINSKAS. Jonas PETKEVIČIUS. Jonas PROTUSEVI- 
CIUS.

jai" visi yra Kapsuko įpėdi
niai, užmiršę tikruosius 
lietuvius revoliucionierius, 
kovojusius ir žuvusius už 
savo ir kitų pavergtų tau
tų išsilaisvinimą iŠ Maskvos 
voratinklių. Jie beveik visi 
dabar ištikimai tarnauja 
Maskvai.

Nelaimė ta, kad jų 
klaidingu keliu turi eiti ir 
lietuvių naujoji karta ir 
net mokslinė lietuvių karta, 
dėstydama kitiems politi
nes nesąmones, netikrojo 
socializmo absurdiškas 
teorijas, vien tik tam, kad 
pasaulyje Rusija įsigalėtų. 
Jie gerai žino, kad kai 
Rusija nebeturės priešų, 
tada ir Lietuvos nebeliks 
nė ženklo. Įvyks senai 
žinoma rusų tautos svajonė 
-Baltijos pakraštyje matyti 
tikatai rusu tautą.

Prie to sovietai dabar 
eina pilnu tempu ir gud
riausiu žingsniu. To žings
nio nemato tik tie lietuviai 
Lietuvoje ir išeivijoje, 
kurie nenori matyti. Kapsu
kas irgi gerai mokėjo lie
tuvių kalba. Jo vardu 
dabar suterštas garbingas 
Vilniaus Universiteto moks
linis autoritetas. Tiesa ta, 
kad tie Įvairūs parsidavė
liai visi kalbėjo lietuviškai, 
bet galvojo ir tebegalvoja 
rusiškai. Ne socialistiškai, 
ne marksistiškai ar leninis- 
tiškai,bet grynai rusiškai.

Jie taip buvo priversti 
daryti sovietiškų-rusiškų 
nacionalistų. Taip yra pri
verčiami galvoti visi tie

pavergtos Lietuvos broliai 
ir seserys, kurie turi .gy
venti iš Lietuvos pavergėjo 
delno, kurie yra verčiami 
dirbti ir kalbėti, rašyti, 
prieš švenčiausius savo 
tautos reikalus.

Du pasauliai dabar stovi 
vienas prieš kitą akis į 
akį: prievartos bei skurdo 
sovietinių rusų imperija ir 
laisvasis pasaulis, kuriame 
žmonės, tautos, gyvena 
gerbūvyje, keliauja kur 
nori, garbina Dievą, jei to 
nori. Kuris tų pasaulių 
laimės, niekam netenka nė 
abejoti.

Tada ir Lietuva vėl bus 
laisva. Laisva pilna to 
žodžio prasme. Kalbės ir 
rašys tiesą, ir rašys grynai 
lietuviškai, nes galvos 
lietuviškai, daihuos savos 
tautos dainas, apie klestin
čius lietuviškus ūkius, kaip 
kad buvo, pilnus visokiau
sių gėrybių, kuriomis be 
vargo buvo išmaitinama 
nepriklausoma valstybė; 
eksportui užteko, ir oar 
nuskurdusiems ūkiams padėti.

Taip, Lietuva vėl . bus 
laisva. Ateis kita Vasario 
16 rtoji, nuslinks nuo mūsų 
padangės juodi debesys, 
nes jie jau pradeda judėti. 
Mums lietuviams tereikia 
laikytis taip, kaip iki šiol: 
dirbti savo darbą ramiai ir 
gražiai ir jokiu būdu neabe
joti laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos ateitimi.

S. Šetkus
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SUDIEU EXPO 86 ( pabaiga )

"VAIVORYKŠTĖ" VANCOUVERYJE

Įsitvirtinome prie savo trijų pagrindinių didelių 
stalų: Antanina Kuncevičienė, lyg karalienė, apsupta sa
ve svitos: ji centre, o prieš jų ant dailiai apdengto aus 
tu patiesalu stalo, viena j kitų ir į lankytojus .atrodo 
žvalgėsi lyg gyvos lėlės, ištiestose ir sulenktose rankose 
belaikydamos tai miniatiūrinį krepšelį, tai verbų, tai 
nosinaitę ar puokštę. Prie vyrų drabužių priderintos 
megztos skrybėlės atrodė tikrai lyg šiaudinės. Visos lė
lės kruopščių ir žinoviškų Danutės Staškevičienės rankų 
darbas - dailios, iki mažiausios sagutės ar karoliuko ap
siūtos, apsiuvinėtos, apaustos. Ir šokanti porelė jų tarpe. 
Dažnai girdėjom- sušukimus: "O, look at the dolls!","Look 
at that’.", ""Arn't they something?", "How much?", "Is 
that Barbie dolls?"- "No,these are lithuanian dolls." 
"What's lithuanian?" Ir prasidėdavo aiškinimas. Sakėm, 
kad kiekviena skiautelė ir detalė yra ne krautuvėje pirk
tos ir paskui panaudotos, bet viskas- rankų darbo. Tada 
tikrai suprasdavo ir stebėdavosi. Visos lėlės in corpore 
įsipilietino ir vadovybė nesiskundė, kad jų čia perdaug... 
Buvo tokių, kurie sušukdavo jas pamatę, kad tik kų to
kiais rūbais apsirengusi šoko didelė grupė tautinius šo
kius! Taigi, vėl tie "Lithuanians". Antanina Kuncevičienė 
beveik rankomis apglėbusi saugojo savo "augintines", kad 
nenučiupinėtų... Daugelis jas fotografavo. Daugelis pakar
totinai sugrįždavo į mūsų paviljonų. Vieni prie lėlių, kiti 
prie juostų audimo, dar kiti prie kilimų. Ir vis tekdavo 
aiškinti, kur randasi Lietuva, kad mes kalbame viena 
seniausių kalbų ,kiti prašė kų nors pasakyti lietuviškai, 
kad pasiklausytų kaip skamba; kad mes stengiamės puo
selėti čia, išeivijoje mūsų liaudies menų , kas darosi 
dabar Lietuvoje ir 1.1. Lankytojų praėjo masės: įvairiau
sių veidų, įvairių rasių - tik juodosios retai. Buvo atvy
kusių ir smagiai nusiteikusių prancūzų iš Montrealio, ku
rie labai nudžiugo sužinoję iš kur mes atvykom. Nemaža 
lankytojų tarpe buvo profesionalų audėjų, kurie klausė 
specifinių techniškų klausimų. Stebėjomės, kad atvykdavo 
gana daug žmonių elektrinėse arba invalidų kėdėse. Buvo 
nemaža ir iš Austrijos, Vokietijos atvykusių lankytojų, 
taip pat iš Prancūzijos bei Amerikos/ Kaikurie klausinė
jo politinius klausimus, kaikurie buvo gerai informuoti 
mūsų istorijoje. Dauguma- nieko nežinojo.

Buvo labai įdomu, kiek atvyks lietuvių ir iš kur. 
Masiniai jie nepasirodė, jų tiek daug Vakaruose ir nėra, 
nėra nė pačiame Vancouveryje. Tačiau atvyko pavieniui 
ir grupelėmis, dažnai pakartotinai. Buvo tokių, kurie iš 
pradžių nesisakė esu lietuviai. Gerai apžiūrėję, pasikal
bėjus - staiga prabyla:"Tai mat, aš irgi lietuvis;" Ir pa
silieka ilgiau, pasisako iš kur kilę, kiek laiko čia gyvena. 
Buvo tokių, kurie susigraudinę atpažino juostų raštuose 
savo motinos ar senelės turėtas ar austas. Jauna lietu
vaitė daktarė praleido porų valandų nufotografuodama 
visas lėles po vienų, juostas ir kilimus ir gailėjosi, kad

'AMNESTY INTERNATIONAL" APIE SĄŽINĖS KALINĖS 
SOVIETU SAJUNGOJE-MINI IR LIETUVES

Vertė E. K.
AMNESTY INTERNATIONAL’organizacija yra sUsi 

rūpinusi dėl politinių kalinių gyvenimo sųlygų kalėjimuo
se. Šiame straipsnyje aprašomos sųlygos moterų - sųži- 
nės kalinių - gyvenimas‘‘Zone 4” Mordovijos Priverstinų 
Darbų Kolonijoje No.3, oficialiai žymimoje ZhKh 385/3- 
4, kalihių pavadintoje "Mažojoje Zonoje". Tai yra vienin
telė žinoma pataisos darbų kolonija SSSR moterims, "y- 
patingai pavojingoms valstybei kriminalistėms".

"Mažoji Zona" yra dalis priverčiamų darbų kolonijų 
tinklo, vad^ "Dubrovlag", įkurto Stalino, valdymo laikais 
autonominėje Mordovijos respublikoje, apie 450 km į 
pietryčius nuo Maskvos.

Tai griežto režimo stovykla, paties griežčiausio, 
leistino moterims pagal Sovietų įstatymus. Tokie griežto 
režimo kaliniai turi teisę būti aplankomi artimųjų 3 kar
tus į metus ir parašyti 2 laiškus į mėnesį. Mažoji Zona 
randasi kampe daug didesnės stovyklos, skirtos eilinėms 
kalinėms. Joje yra didelis pastatas, talpinantis apie 20 
moterų, 3 sklypai daržo ir 2 loviai lauke skalbimui. Per 
apvalius metus kalinės privalo dėvėti trumpom rankovėm 
kartūninę suknefę, kartūninę skarelę, storas kojines ir 
sunkius juodus botus. Pusbačiai ar šliurės leidžiamos dė
vėti po darbo valandų, pastato viduje. Šaltomis dienomis 
joms išdalinami trumpi vatinukai be kalnieriaus. Ant tų 
uniformų krūtinės ir rankovių kalinės privalo dėvėti pažy
mėjimus su įrašyta jų pavarde, bausmės ilgiu ir krimina
linio kodo numeriu, pagal kurį jos buvo nubaustos. Tai 
sukelia kalinėms ypatingai pažeminantį jausmų.

Mažojoje Zonoje gaminamos pirštinės 6 dienas sa
vaitėje po 8 valandas kasdien. Kiekviena moteris turi 
atlikti kasdieninę normų ir ji yra nubaudžiama, jeigu 
jos neatlieka. Valgis yra monotoniškas, be pakankamų 
vitaminų, produktai dažnai apgedę arba nešvarūs. Juoda 
duona, duodama prie valgio, nevisuomet gerai iškepta 
ir kartais joje randami virvagaliai. Kiekviena moteris 
gauna 25 gr. druskos į dienų, kuri pridedama į valgį, 
neatsižvelgiant į skonį. Visai nekreipiamas dėmesys į 
moterų sveikatos problemas, dėl kurių reikia laikytis spe
cialios dietos. Kalinių prašymai leisti joms pačioms ga
mintis valgį, buvo atmesti.

Kųip ir visi kaliniai Sovietų priverstinų darbų sto
vyklose, Mažosios Zonos moterims skiriamos įvairios 
bausmės už darbo normos neišpildymų ar už nesilaikymą, 
nuostatų. Už rimtesnius prasižengimus, kaip pav., kolek
tyvinius protestus, kalinės gali būti baudžiamos SHIZO, 
t.y. specialaus baudimo ir izoliacijos celėje. Celėje yra 
4 lovos, pritaisytos dviem aukštais, kurios dienos metu 
prilenkiamos prie sienos ir prirakinamos. Staliukas ir 4 
mažos kėdelės yra pastatytos tarp jų ir kibiras, prira
kintas kampe prie sienos. Radiatorius retai veikia. SHI
ZO kalinės iš Mažosios Zonos negauna nei pieštuko, nei 
popieriaus, knygų, cigarečių ar tualeto reikmenų. Jų iš 
celės neišleidžia. Blogiausia - stiprus šaltis. Pagal nuos
tatus, SHIZO temperatūra privalėtų būti 16°C arba dau
giau. Bet kalinės išmatavo temperatūrų su "įšmugeliuo- 
tais" termometrais ir jie rodė temperatūras žemesnes, 
net iki 8°C.

Lengvas patalas, išduodamas nakčiai, vėl atima
mas iš ryto, o kalinės privalo dėvėti tik plonas unifor
mas ir šliures. Maisto porcijos išduodamos tik kas antrą, 
dienų. Į tarpų (kai neduoda valgio)- tris kartus atneša 
duonos ir karšto vandens.

Yra ir kita bausmės rūšis - įkalinimas 1-6 mėne-
1987.1.29

neišmoko geriau lietuviškai kalbėti. "But 1 am lithuani- 
an!"- kalbėjo. Viena mergina skaitė pasakas, vaikštinėjo 
tylėdama, žiūrinėjo, čiupinėjo. Paskui išeidama apsikabi
no mane su ašaromis akyse, atsisveikindama ir prabilda
ma lietuviškai. Buvo įvairių kitokių, jaudinančių susitiki
mų.

Vienų dienų atvyko Vancouver'io Apylinkės V-bos 
p-kas Balys Vileita su draugais ir pagyrė mū$ų darbų. 
Vienų dienų staiga žiūrim- familiari skrybėlė ir šypsena- 
tai edmontonietis p-kas Algis Dudaravičius, atvykęs iš 
Edmontono su filmavimo aparatu.

O žmonės plaukte plaukė: išlipa iš netoliese esančios 
gondolų stotelės ir pasuka į mūsų pusę. Atvirai kalbant, 
šiek tiek bijojom mūsų kaimynių škočių konkurencijos: 
ten ir ratelis verpdamas dūzgė visų dienų ir katilėliai 
garavo su žolelių mišiniais, kuriuose virė vilnos,prisisunk- 
damos įvairiausių spalvų ir skardaus balso verpėja... Bet, 
nebuvo ko bijoti: Genė Montvilienė, paguldžiusi ant stalo 
stakleles, kaišė gražiausius žiedus plačion juoston ir 
vos galėjo pakvėpuoti, nes apstodavo jų ne tik iš šonų, 
bet ir už nugaros, ir iš priekio. "Show me how, I am 
going to try it at home!" Genutė šypsosi, žino, kad jai 
nieko gero neišeis iš tokio "trajinimo", bet kantriai aiš
kina ir rodo toliau. Juostų užbaigė paskutinėje Parodoje 
buvimo dienoje. Ją., įteikėme savo savo globėjai Zitai 
Tumaitienei gražiame ir smagiame pabaigtuvių priėmime, 
kurį mums buvo suruošę vankuveriečiai.

Kilimai pakartotinai ir iš karto tiek savo didumu, 
tiek spalvomis ir neįprastinėmis temomis bei atlikimo 
būdu traukė pagrindinį dėmesį. Daugelis, pakartotinai su
grįždavo prie jų. Aš buvau pasidėjusi nedidelį rėmelį ant 
juostų stalo?su užmestu kilimėliu ir įvairių spalvų vilnų 
kamuoliais. Beaiškinant ir atsakant į įvairius klausimus, 
neteko .daug nuausti, tik patį principų parodyti. Daugelis 
sakė, kad įpratę matyti simetriškai dekoratyvius kilimus, 
o tokių jiems netekę matyti. Pasakų tekstais labai do
mėjosi, kai kurie nusikopijavo ranka. Buvo grupė mokyto
jų, kurie klausinėjo kur galima išmokti tokio audimo ir 
gauti pasakų tekstus. Motinos Vedė savo vaikus pasiskai
tyti. Padėta stora svečių knyga beveik visa prirašyta 
lankiusiųjų komentarais ir parašais,bylojo parodos pasise
kimų.

Kas vakarų, kaip senovės riteris, atvykdavo mūsų 
parsivežti namo globėjas Henrikas Tumaitis, nors dienos 
pabaigoje ir ne visada atrodem kaip dulcinėjos...

Vaišėmis, geros muzikos fone ir šokiais bei gražiu 
žodžiu} surengtame pobūvyje .atsisveikino su mumis ir 
su gintariečiais vankuveriečiai, parodę mums didelį dė
mesį. Vėl viskų sukrovėm į maišus, dėžes. Dar kartų 
apvežė mus aplink įlankų, Stanley Parkų,pro žiburiuojan
čios parodos kraštų, kuriai mes jau nebepriklausėme, per 
aukštųjį tiltų... Taip pasibaigė spalvingos, įdomios neleng
vos dienos Expo 86.

siams į PKT, darbo stovyklos vidaus kalėjiman. Čia są
lygos ne tokios sunkios, kaip SHIZO. Vienas pavyzdys 
- Mažosios Zonos kalinė buvo nubausta 8 dienom psichi
atrinių ligonių vjenutėję. Iripą, Ratušinskaja buvo pąąo- 
dint'J į "psichiatrinę dėžę", kai ji paskelbė bado streikų. 
Ji buvo laikoma blogesnėse sąlygose, kaip kad nustatyta 
humaniško apsiėjimo su kaliniais standarte ICCPR nuos
tatuose. Celėje nebuvo natūralios šviesos nė vėdinimo 
ir Ratušinskajai nebuvo leista mankštintis per visas aš- 
tuonias dienas.

Iki paskutiniųjų dienų Mažojoje Zonoje buvo 10 
kalinių, visos adoptuotos Amnesty International organi
zacijos kaip sąžinės kalinės. Visos moterys buvo nuteis
tos už "anti-sovietine agitacijų ir propagandų", kas reiš
kia bausmės maksimumą 7 metus kalėjimo, priedo 5 m. 
vidaus tremties. Šis įstatymas yra dažnai naudojamas 
nubausti asmenims, kurie yra išreiškę nuomones arba 
turėjo, ar dalino vyriausybės neaprobuotą medžiagų- 
literatūrų. Amnesty International įsitikinus, kad 10 buvu
sių kalinių Mažojoje Zonoje buvo įkalintos tiktai už tai
kingų pasinaudojimų teise laisvai pasisakyti. Pagal pasku 
tines turimas Amnesty International žinias, kalinės buvo 
perkeltos j kitą stovyklos zonų, kur sųlygos sakoma, šiek 
tiek lengvesnės: yra kanalizacija ir šalto vandens dušas. 
Atvežtos 4 siuvamos mašinos.

1985 m. pradžioje Vakaruose pasirodė 23 psl. die
noraštis, kuris, kaip pranešama, buvo slapta surašytas 
Mažosios Zonos kalinių 1983 m. rugpjūčio mėn. ir 1984 
m.kovo mėn. tarpe. Informacija sutampa su įvairiais ki
tais raportais, kuriuos Amnesty International buvo gavu
si apie gyvenimą Mažojoje Zonoje ir tikima, kad dieno
raštis yra autentiškas. Nors tų moterų, parašiusių dieno
raštį nebėra Mažojoje Zonoje, svarbu žinoti apie jų trak
tavimų iki dabar ir tuo pačiu kokiose sųlygose jos galė
tų būti kalinamos dabar. «

Dienoraštyje minimos kalinės:
Edita ARBUTIENĖ buvo gavusi leidimų emigruoti 

su šeima į JAV 1979 m. Po kelių mėnesių buvo suimtas 
jos vyras ir uždarytas į kalėjimą už "skleidimą šmeižtų 
prieš Sovietų Sąjungų". E. Arbutienė išvystė akcijų jo 
išleidimui ir pati- buvo suimta gruodžio mėn. 1982 m. 
Vilniuje ir apkaltinta, kad kalbėjosi su užsienio žurnalis
tais. Teista ir nubausta 4 m. kalėjimo ir 2 m.vidaus 
tremtimi. Jos terminas turėtų baigtis 1988 metais.

Jadvyga BIELIAUSKIENĖ nubausta 8 m. kalėjimu 
Stalino valdymo laikotarpyje už palaikymų ryšių su lie
tuviais partizanais, kurie kovojo prieš Lietuvos prijungi
mą po karo prie SSSR. Jų suėmė 1982 m.padarius kratų 
jos bute, kur buvo rastos Lietuvos istorijos knygos, už
rašai kalinių apie jų padėtį ir tekstas kalbos, pasakytos 
teisme vieno lietuvio sąžinės kalinio. Ji dabar atlieka 
4 metų kalėjimo bausmę, po kurios bus dar 3 m.vidaus 
tremties. Bausmė turėtų baigtis 1989 metais. Rūpesčio 
kelia jos sveikata, nes ji sirgusi džiova ir dabar serga 
kepenimis- pyelonefričiu ir stenokardia.

Galina BARATS-KOKHAN buvo lektore Maskvos 
Universitete, kur dėstė marksizmų iki pasidarė Pentekos- 
talistų bažnyčios narė ir 1977 m. padųvė prašymų leisti 
išemigruoti iš SSSR. Kartu su savo vyru Vasily Barats 
ji rinko ir spausdino informacijų apie pentekostalistų, 
bandančių gauti leidimų išvykti iš krašto, persekiojimų. 
1982 m.gegužės mėn. Vasily Barats buvo suimtas už 
"antisovietinę agitacijų ir propagandų" ir nubaustas 5 
m. kalėjimo. Kuomet 1983 m. kovo mėn. Galina Barats- 
Kokhan aplanke jį Rostovo kalėjime, jų suėmė. Ji atlie
ka kalėjimo ir tremties bausmę, kuri turėtų baigtis 1992 
metais.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

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 dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIU 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 Blocr 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 

. lietuvybei išeivijoje!"

Vaivoryk štininkės EXPO ’86 parodoje. Nuot. Aldono s Goron son.

Dėkingos už visų nuoširdumų savo globėjams Z.ir 
H. Tumaičiams, atsisveikinome. Lėktuvas pakilo, ir kilo 
vis aukštyn, kol užgulė oro spaudimas ausis. Tylėjom, 
žiūrėjom pro langelius ir kramtėm gumų. t

Montrealyje apsidžiaugėm pamačiusios dr. Petrų 
Lukoševičių, perėmusio didelę dalį krovinio ir su šypsena 
mus pasitikusį.Namiškiai irgi laukė išsišiepę.

Nepamirštama viešnagė, nepamirštami brangūs tau
tiečiai, kuriuos pirmą kartų susitikome toli Vakaruose. 
Darėme, kiek pajėgėme, dėkingos už suteiktą galimybę 
dalyvauti Parodoje KLB Kultūros Komisijai ir visiems 
mieliems lietuviams, kurie mus priėmė, globojo, linksmi
no ir domėjosi mūsų darbu. Sakėsi, mes juos atgaivino
me; per juos atsinaujinome ir mes pačios. Gyvuokite?

Birute N a g i e r. ė

Lydia LASMANE-DORONINA, 60 m. amžiaus bap
tiste iš Latvijos, atlieka trečią kalėjimo bausmę. 1940 
m. jų nuteisė 10 m. už slaugymų Latvijos partizanų, 
kovojusių prieš Latvijos prijungimų prie SSSR. 1970 m. 
jų nubaudė 3 m. kalėjimo už tai, kad platino Aleksandr 
Solženicin'o raštų vertimus į latvių kalbų. Paskutiniu 
metu ji buvo nubausta 5 m. kalėjimo ir 3 m. vidaus 
tremtimi už siuntimų informacijų į užsienį apie Latvijos 
politinius kalinius. Jai reikia gydymo nuo džiovos ir dėl 
širdies bei kepenų sutrikimų.

Natalija LAZAREVA, 38 m. amžiaus, buvusi teat
ro direktore. Ją suėmė Leningrade 1982 m. ir nubaudė 
4 m. kalėjimo ir 2 m.' vidaus tremtimi už neva rinkimų 
neoficialios feministinės poezijos bei prozos ir jų persiun 
timą užsienin. Anksčiau ji buvo nuteista 10 m. už taria
mai sudarytų kitų savilaidos almanachų, pavadintų "Mo
terys ir Rusija". Kitos Mažosios Zonos kalinės praneša, 
kad ji kentėjo pakartotinus baudimus ir kad jos sveikata 
blogėja. Turėtų būti paleista 1988 metais.

Raisa RUDENKO - nubausta 5 m. kalėjimo ir 5 
m. vidaus tremtimi 1981 m. už slaptų atgabenimų poe
mų iš jos vyro priverčiamojo darbo stovyklos ir jų per
siuntimą užsienin. Jos vyras, rašytojas Mykolą Rudenko 
buvo nubaustas 12 m. bausme už įkūrimą Ukrainiečių 
Helsinkio Akto Priežiūros Grupės.

Dėl sveikatos problemų, Raisa Rudenko daugelį 
metų turėjo laikytis griežtos dietos. Mažosios Zonos di
eta, kaip pranešama, buvo visiškai netinkama jos sveika
tai.

Žiną RATUŠINSKAJA - fizikė ir poetė, suimta 
Kijeve 1982 m. ir nuteista už straipsnių rašymą neoficia
liame darbininkų biuletenyje ir už tai, kad rašė poemas, 
kritikuojančias SSSR. Ji gavo maksimumų bausmės už 
"anti-sovietinę agitacijų ir propagandų". Jos bausmė tu
rėtų baigtis 1994 m. /Kaip žinome, dėl sveikatos pablo
gėjimo ir užsienyje daromų stiprių spaudimų, jai buvo 
leista išvykti gydytis į užsienį. Tai buvo po to, kai ka
lėjime mirė žinomas rašytojas Mykolą Rudenko. Spėja
ma, kad netikėtas jos išleidimas į užsienį, surištas su 
didelio nemalonumo padariusios sovietams Rudenko mir
ties. (išvykusi gydytis, Ratušinskaja jatsisakė grįžti at
gal. Red.).

I.Ratušinskaja buvo pakartotinai baudžiama už tai, 
kad reiškė protestus dėl apsiėjimo su ja ir su kitomis 
kalinėmis.

Tatjana VELIKANOVA - pasireiškė kaip Žmogaus 
Teisių gynėja nuo 1970 m. Buvo suimta 1979 m. ir nu
teista už redagavimų PASKUTINIŲJŲ fVYKIŲ KRONIKOS, 
seniausio pogrindžio^ savilaidos leidinio apie Žmogaus 
Teises SSSR. Dabar Velikanova yra 53 m. amžiaus, ken
čia nuo peraukšto kraujo spaudimo, anginos, artričio Ir 
išemijos. Šiuo metu atlieka bausmę ištrėmime Sovietų 
Centralinėje Azijoje.

Tatjana OSIPOVA, kompiuterių programuotoja, 36 
m. amžiaus. Suimta 1980 m. už dalyvavimų Helsinkio 
Akto Priežiūros Grupėje. (Tų Aktų, kaip visi gerai žino, 
pasirašė ir pati SSSR. Red.). Ji atliko 5 m. bausmę ka
lėjime ir turėjo pradėti 5 m. vidaus tremties bausmę. 
Vietoje to, jų iš naujo apkaltino "nepaklusnumu adminis
tracijos potvarkiams" Mažojoje Zonoje ir nubaudė dar 
2 m. kalėjimo už jos taikingus protestus dėl kalinių 
teisių pažeidimų. Ji serga Inkstais, chronišku kepenų už
degimu ir gimdos liga. ( (bus daugiau)
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JLTURINIS PU SLAPIS
STRATFORDO FESTIVALIS - VAKAR IR RYTOJ

Alfonsas Nakas

Kad ir nusidanginęs už tūkstanties mylių, su Strat- 
fordo festivaliu skirtis nežadu, kol tik jis ir aš pats 
gyvuosime. Kad ilgai gyvuos festivalis, rodo visi ženklai; 
atremontuoti visi trys teatrai, Baigiama išbristi iš kri
zės metais susidariusių skolų, didinamas pastatymų skai
čius, angažuojami geriausi aktoriai. Belieka tik sau pa
linkėti sveikatos, kad pajėgčiau dar bent dešimtmetį 
febai lankytis...

Prieš skelbdamas ką, matysime šiais metais, trum
pai priminsiu kai kuriuos 1986-jų sezono skaičiaus bei 
pastatymų sėkmę ar nesėkmę.

Festivalio teatrus 1986 m. vasarų aplankė 426,076 
žiūrovai, nusipirkę bilietus. Nors viešai neskelbiama, bet 
galiu spėti, jog komplimentarinių bilietų bus buvę tarp 
5 ir 10 šio skaičiaus procentų, tad žiūrovų skaičius 
sukosi apie 450,000. Nors tai toli gražu nuo rekordinio 
558,000 skaičiaus 1978 metais, bet visgi lieka astuonių 
žiūrovais gausiausių sezonų tarpe. Reikia nepamiršti, 
kad pastatymų pereitą vasarą tebuvo tik 10, kai kiti 
lankytojais gausūs sezonai turėjo net iki 16. Už par
duotus bilietus gauta 8,814,049 dol. (beveik devyni mili
jonai !) iš viso Įvyko 493 spektakliai.

Koks išparduotų vietų nuošimtinis vidurkis? Festi
valio teatre - 55.2%, Avon - 76.1%, Third Stage - 
66.9% Čia būtina priminti, kad Festivalio teatre yra 
2,262 kėdės, Avon - 1,107, o Third Stage - tik 410, tad 
pirmąjį aplankė daugiau kaip pusė žiūrovų.

Jau ne pirmas kartas mane nustebina publikos 
skonis. Reikia galvą kraipyti ir 1896 m. sezono statisti
ką skaitant. Antai, Festivalio teatre net 69.4% vietų 
buvo išpirkta tik labai vidutinės kokybės miuziklui The 
Boys From Syracuse, kai briliantinis Cymbeline pastaty- 
mas liko trečioj vietoj iš keturių, su 46% žiūrovų. Pa
našiai ir Avion teatre: kai Hamleto žiūrovai užėmė 
83.5% vietų, daug geresnis pastatymas A. Man For All 
Seasons liko antroje vietoje su 80.2% Antruoju atveju,
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ISMESTINUKAS
APYSAKA

4. (tęsinys)
- Ne pas bolševikus, bet su bolševikais. Kur ji 

ras geriau, kaip namuose? Paragavo rojaus duonytės
ir vėl į namus atskubėjo. Beskubėdama sušilo ir štai.bu
vo gavusi plaučių uždegimą. Iš patalo ją išvertęs, čia 
atgabenau. Kelionėje privargo, o dar koks galas ligi ma
no kambarėlio! Gal, sakau, galėtumei ją šią naktį pas 
save priimti pernakvoti ir pailsėti. Kur kitur kreiptis 
neturiu.

- Dar klausia'. Greičiau renkitės, c aš karštos ar- . 
batos paruošiu. Žinai gi, kad su ligoniais moku apsieiti. 
Tuoj vėl būsiu su jumis, tik noriu priminti, kad tas Ra
polo Šlubis su cigaru netik, kaip buvo žadėjęs, nepasi
traukė, bet dar įkyresis pasidarė. Tai tikrai nieko gero 
nežada.

- Išvažiuojant mane įspėjo dėl jo. Pasikalbėsim vė
liau apie tai,- atsakė Vladas, jai skubant į virtuvę. - O 
tu, jauskis kaip namie.' Tai mano labai gera pažįstama, 
labai artima draugė, ją visi vadiname Onute. Jr yra gai
lestingoji sesuo. Su ja tu niekur nepražūsi, Laimute.

- Keistai man atrodo, kad jūs taip paslaptingai 
kalbate.. , stebėjosi Laima.

- Karas, brangioji.Galiu prisipažinti, kad ir mes e- 
same jo pogrindyje atsidūrę.

Paskutiniuosius žodžius jis pasakė labai tyliai, 
prisikišęs prie Laimos. - Nesirūpink, tai nieko pavojingo, 
bet reikia būti labai atsargiems.

Netrukus atsirado Onutė su arbata ir sumuštiniais 
ant padėklo. Nuramino Laimą, kad reikalui esant visada 
galės pakviesti gydytoją, o jeigu reikės, galės ir savaite 
pas ją praleisti..

Arbatą išgėrus, Vladas skubiai ruošėsi į namus, 
bet buvo Onutės sulaikytas:

- Tik išvykai vienai savaitei, o jau visai pamiršai 
kad tokiu laiku vaikščioti mieste tai tas pat, kaip pąsisiū- 
lyti Reicho darbams ar į Rytų frontą. Karo stovis dabar 
labai stropiai prižiūrimas. Turiu atsarginį matrasą. Išei
siu anksti rytą į darbą, tai palikęs Laimą, galėsi apie 
savo namelius apsidairyti. Dabar padėk man atsigabenti 
čia tą matrasą, ir čia abu galėsit pernakvoti.

Greitai svečiai buvo suguldyti. Miestas skendo 
tamsoje. Vėlyvos kariškos mašinos, prigesintomis lempo
mis ūžė gatvėse. Dangus buvo apsiniaukęs ir šaltis silp
nėjo. Vėjas taip pat aprimo.

Kai Vladas ryte pabudo, rado Onutės raštelį ant 
stalo virtuvėje, kuriame pranešė, kad grįš namo pietų 
ir nurodė maistą pusryčiams. "Laimė, kad ji dar gali 
ligoninėje kartais pavalgyti", - pagalvojo Vladas. Laima 
irgi beveik tuo pačiu metu pabudo. Sužinojusi, kad Onu
tė jau išėjo, nusišypsojusi paklausė Vlado:

- Dabar pasakyk, apie ką jūs ten vakar kalbėjote? 
Aiškiai girdėjau, lietuviškai, bet tikros prasmės negalė
jau suprasti.

- Taip ir galvojau, kad būsi nerami ligi viską su
žinosi. Atvirai sakant, Onutė jau ilgas laikas kaip yra 
mūsų visų pogrindininkų ryšininkė ir nepamainoma padė
jėja. Užvirė nemažesnis pogrindis prieš nacius, kaip buvo 
ir prieš bolševikus. Tikriau sakant, ji aptarnauja, galima 
sakyti du frontus: tikrąjį prieš nacius pogrindį ir nurodo 
visas juodosios rinkos gaires. Visi žino, kad ir juodoji 
rinka ir jos vykdytojai yra baudžiami, betgi ne taip,kaip 
tikro pasipriešinimo. Reikalui esant, iškeliant juodąją 
rinką, yra didelė galimybė tuo pačiu metu nukreipti dė
mesį nuo pogrindžio. Turint atsargų patepimui, dažniau
siai gali išsisukti. Praeina taip pat kaikurie reikaliukai 
tarp mūsų ir žydų geto. Jie jau seniai būtų visi išmirę, 
jei negautų iš šalies maisto. Negalima sakyti, kad jie 
neatsilygina. Atsilygina gerai, ir šiuo atveju labai sąži
ningai. Rimtesnis reikalas, tai žmonių painformavimas 
per slaptąją spaudą. Atsirado reikalas tokią spaudą pla
tinti, kai bolševikai ją čia išvystė, prisidengę po lietuviš 
ka skraiste. 'Pavyzdžiui, kad ir Žalgiriu pasivadinęs lei- 
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nepaisant nė geriausių teatro kritikų atsiliepimų, kai 
kurie galbūt žiūrėti ėjo ne dėl religinių motyvų. Tai 
tik mano prielaida, nes nežinau, kaip kitaip aiškinti.

Tiek apie pereitų sezoną, apie "vakar".

Beliko tik keli žiemos bei ankstyvo pavasario mė
nesiai, iki rampų šviesos vėl įsižiebs. Naujas sezonas, 
jau 35-tasis, neoficialiai prasidės su gegužės pradžia, 
bet suaugusiųjų publikai teatrų durys atsivers 1987 m. 
birželio 1 d. Tai bus sezonas su 13 pastatymų ir tęsis 
penkis mėnesius, iki lapkričio 1 d.

Festivalio teatrui numatyti penki veikalai: visiems 
žinomas Broadway miuziklas Cabaret, kurio režisūrą, ir 
choreografiją vėl į savo rankas ima Brian Macdonald, 
pernai festivaly nedalyvavęs; Bertol Brecht'o Mother 
Courage; Richard Brinsley Sheridano du šimtmečius nuo 
pasaulio scenų nedingstanti komedija The School For 
Scandal; William Shakespėare'o Othello ir Much Ado 
Abouth Nothing.

Penki veikalai ruošiami ir Avon teatrui: Henrik 
Ibsen'o Nora; Shakespeare'o Troilus and Cressida; Anton 
Čechovo The Cherry Orchard; Stephen Macdonald'o Not 
About Heroes ir Richard Epps'o Intimate Admiration. 
Pastarieji du veikalai - mažai girdėtų, šiuolaikinių auto
rių.

Third Stage teatre, vad. The Young Company (nes 
dauguma aktorių čia pradedantieji, jauni talentai) statys 
Shakespaeare'o Romeo and Juliet bei As You Like It. 
ir R.C. Sherriff'o drama Journey's End. I Third Stage 
pastatymus anksčiau buvo žiūrima pro pirštus ir į jų 
spektaklius dažnas eidavo tik į didžiuosius abu teatrus 
bilietų negavęs. Per paskutinius keletą sezonų reikalai 
pasikeitė, nes kai kurie jaunųjų pastatymai kokybe net 
pralenkdavo didžiųjų teatrų spektaklius. Šiemet (1987- 
siais) čia galima laukti ypač įdomaus sezono, nes Young 
Comapany režisierium bus Robin Phillips, ankstesnis 
viso festivalio vadovas. Ką tik jis anksčiau režisavo, 
viskas buvo auksas. Prieš sezono atidarymą pasistengsiu 
dar kartą parašyti.' Tuo tarpu tiems, kurie Stratfordo 
festivalį pamėgę, pradinės informacijos užteks.

dinėlis, rėžia gilią vagą į mūsų aktyviuosius asmenis, 
juos labai bjauriai suklaidindamas. Mūsų reikalas, juos 
iššifravus, pranešti visuomenei. Na, o dabar laikas ką 
nors į burną įdėti. Kaip, Laimute, jauties šį rytą? - 
baigė Vladas savo aiškinimą-

- Šiandien visai gerai, bet...man neaišku, koks tai 
gali būti pasipriešinimas tuščiomis rankomis? Suprantu - 
painformavimas žmonių ir, kaip minėjai, parūpinimas 
maisto, bet tai dar labai toli nuo kokių nors kariškų 
veiksmų...

- Mes nesame masinė jėga, todėl veikiame kitaip. 
Nesirūpink, Laimute, viską sužinosi. Pirmiausiai reikia 
sucementuoti junginius, o ginklai jau jiems numatyti. 
Vokiečių kareivėliams matant pralaimėjimą ir jų šeimų 
pilvams triukšmaujant iš alkio, musų kiaulyčių lašinėliai 
stebuklingai virsta į geriausius, ginklus. Žinoma, elgiantis 
protingai, tyliai, ramiai ir pamažu. Ligi spėsi "apšilti" 
kojas, viskas paaiškės. Tuo tarpu aš noriu pasimatyti 
su už sienos gyvenančiais pažįstamais. Noriu kaikurių 
smulkesnių informacijų. įvykiai taip greitai vienas kitą 
vaiko, kad tikrai reikia stebėtis...

Laima tylėjo, žiūrėdama į vieną tašką. Miestą 
dengė atlydžio rūkas, susimaišęs su kaminų dūmais. Lan
gus išmarginę vitražai pradėjo nykti ir virtę vandeniu, 
pamažu leistis ant palangių. Vladas išėjo. Kambaryje gir
dėjosi persenusio žadintuvo sunkus girgždėjimas sukant 
rodykles.
Kambaryje buvo šilta, bet Laima jautė pečiuose drebulį. 
Baigusi gerti arbatą, pamažu atsigulė ant minkštasuolio. 
Jos mintys, prieštaraudamos viena kitai raizgėsi, kelda
mos baimės jausmą. "Niekur jau nėra pasaulyje ramybės. 
Kokiu išprotėjusiu laiku teko mano sūneliui išvysti pa
saulį1.",- galvojo ji.

Girgžtelėjus durims, jose pasirodė Vladas.
- Na, kokios žinios ir reikalai pas kaimyną? - 

žingeidžiai paklausė Laima.
- Nieko ypatingo ir ten nesužinojau. Žinai, kad 

kartą žmogus į kokią paraistę įpuolęs,negaliatsikelti ne- 
apsidrabstęs purvais. Žmonės virsta vilkais, ėda vienas 
kitą ir liūdniausia, kai savi savus...

- To jau nereikia man minėti, Vladuk. Visur tie 
skersvėjai nesiliauja ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, jų dau
giau mieste tarp tų mūrų, kaip kaimo laukų platybėse.

- Kol kas jie tiesioginiai mūsų neliečia, o mes, 
patikrintę tavo temperatūrą , kai ką rimčiau pakalbėsi
me.

Vladas padavė Laimai termometrą ir pradėjo :
- Šiandien į namus eisiu aš tik vienas. Atsarga 

gėdos nedaro. Atsirado visokių neaiškumų. Laukiant ma
nęs, jei nori, pažiūrėk j knygų lentynėlę, gal rasi kai 
ką neskaityto. Arba gali užeiti pas kaimynus, kur tik 
ką buvau. Jie taip pat labai geri ir savi žmonės. Tikiuo 
si, kad man apsižvalgyti ilgai netruks ir greitai grįšiu. 
Dabar užrašysiu tavo temperatūrą - vis dar nėra norma
li- ir grįždamas užsuksiu pas Onutę. Taip ji buvo minė
jusi raštelyje. Tikiuosi, duos kokių vaistų. Stengsiuos nie 
kur neužtrukti,- kalbėjo Vladas, paglostęs sesers plaukus.

- Tiek daug aš pridariau rūpesčių ir tau, ir visai 
šeimai. Nežinau pati, kuo aš jums virtau...

- Liaukis, Laimute. Tu čia visai nekalta, tai mūsų 
kertamo medžio skiedros į šalis laksto, o tu tik esi pa
puolusi po tuo nelemtu medžiu. Perėjai per visus fron
tus nedrebėdama, ir dabar purtaisi dėl lapų paunksmėje 
šlamėjimo,- ramino Vladas.

- Frontai - skirtingas reikalas. Ten žinai, kad 
žmogus žmogų privalo žudyti, kad pats išliktų. Gi čia 
- tie paslaptingi šešėliuose šnabždesiai labai neramina. 
O dabar skubinkis ir manim nesirūpink, kol apžiūrėsiu 
gerai visas kambario sienas, užtruks visa para...

Vladas, palikęs seserį,išsiskubino. Laima, jausdama 
šalčiui ją nenormaliai dilginant, vėl atkrito į minkšta
suolį, užsimesdama stora languota skara. Gatvėje tran
kėsi pravažiuojančios mašinos. Dangus svaidė šlapius ga
balus sniego. Prisiminimai pynėsi su rūpesčiais ir kūnas, 
pamažu sunkėdamas, skendo į miegą.

Vengdamas pirmųjų autobuso sustojimo vietų, Vla
das geroką kelio galą nuėjo pėsčias ir tik prie įgulos
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LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJOS METRAŠTIS
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Šis Metraštis labai gerai paruoštas, nes konkre
čiai ir vaizdžiai supažindina su šios Gimnazijos mokslo 
ir darbų programomis, kasdieniu gyvenimu, mokytojais 
ir mokiniais, aukotojais ir rėmėjais, pridėta ir apyskai
tos. Daug įdomių nuotraukų. Verta visiems susipažinti. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bažnyčios iįipo į autobusą. Greitai pasirodė pirmieji se
namiesčio namai. Juos privažiavęs, iššoko iš autobuso 
ir skubotai nušuoliavo siaura gatvele. Už kelių minučių, 
apsidairęs įsmuko j pusiau aplūžusius vartus. Prie žaliai 
dažytų durų paspaudęs tris kartus skambutį, užsislėpė 
gatvės sienos iškyšulyje. Pro stiklą durų langelyje pasiro
dė senyvos moteriškės veidas. Qreitai atsidarė durys.

- Ar jau atpuškėjai, - lyg susirūpinusi staigiai už
klausė. - Mes tavęs dar nelaukėme.

- Pasiilgau tavęs, šeimininke, - maloniai atsakė 
Vladas. - Ar dar perduos šalčius nesušalote? •)į j ../jy

- Nugi, vis dar šį tą nutveriu pečiukui.Tavo kam-' 
barelyje tai tikriausiai sienos bus šerkšnu apsitraukusios.

- Tai kur dingo Kazys, jis gi turėjo jame ligi aš 
grįšiu būti ir prižiūrėti?

- Vargšelis! Tai tu dar nežinai? Jį dar tą pačią 
naktį, tau išvažiavus, geštapininkai, išvartę visus namus 
išsivedė. Daugiau jo nematėme. Visus tikrino ir ieškojo 
tavęs. Rastas knygas tavo kambaryje po puslapį išvartė 
ir išmetė į koridorių. Jas surinkau ir padėjau, kur buvo.

- Dar ko betrūko, po velnių. Jei taip, tai aš kurį 
laiką pasitrauksiu iš čia. Gal už savaitės gausime dau
giau produktų. Žinoma,gavęs, jūsų nepamiršiu. Pinigus 
paimkite, nes nežinai kokie laikai. Nenoriu likti skolin
gas. Jeigu manęs kas ieškotų ir tu jį pažinotum, tai nu
rodyk Onutės adresą. Ji žinos, kur aš randuosi. Jeigu 
aš pats tavęs negalėsiu ateinančią savaitę aplankyti, tai 
tas,kuris atneš produktus, pasakys, kad tai nuo tavo sū
naus. Jeigu policija ir mūsų teirautųsi, nesakyk, kad aš 
čia buvau atėjęs.

Dar trumpai pasikalbėjęs, Vladas šalutine gatvele 
išėjo iki Ukmergės plento. Palipėjęs į kalną, pasuko į 
dešinę. Atšilęs oras ir skubėjimas išsunkė prakaito lašus 
ant veido. Po geros valandos sulėtino žingsnius, nes pri
ėjo kreivę, vedančią į platesnę gatvę. "Vis tik nepamiršau, 
maniau, kad būsiu suklydęs", - pagalvojo šyptelėjęs. 
Greitai pasibeldė į kampinio dviejų aukštų namo duris. 
Iš vidaus skardus moteriškas balsas paprašė įeiti į vidų. 
Stiprus šilumos ir kepsnių kvapas atsimušė į Vlado veidą 
ir moteriškė, išskėtusi rankas, pasitiko sušukdama:

- Ką dabar aš matau’. Seniai bematytas pas mus 
pasirodė! Prašau toliau ir mesk paltą. Tuoj grįš vyras, 
tai kaip tik visi papietausime. Kaip žinodama, išviriau 
daugiau.

- Net ir nepatogu. Ir papulk tu man tiesiai ant 
pietų. Dabar mieste pietūs tai ne kaip seniais laikais. 
Iš tikrųjų, tai mane svarbesni reikalai pas jus atvijo. 
Buvau išvažiavęs į tėviškę ir grįžus gavau šeimininkės 
perspėjimą, kad rudieji su žiburiu manęs ieškojo. Jie jau 
be rimto reikalo ir kaip draugai nevaikšto. į tą pusę 
kurį laiką nenoriu rodytis. Jei vienas būčiau, didelės bė
dos nebūtų, vis kur nors prisiglausčiau, bet atsivežiau 
sesutę laikinai ją nuo tų niekadėjų apsaugoti. Gal kar
tais turi kambarį, nors laikinai apsistoti. Nors vieną sa
vaitę, nes sesutė tik ką po plaučių uždegimo...

- Mūsų name tai sausakimšiai prisigrūdę, ale ma
no vyras, kaip žinai, dirba butų skyriuje ir jis ką nors 
tau iskas. Nestovėk nusiminęs, lyg žemę pardavęs, sėsk 
prie stalo. Labai malonu, kad kartą galų gale ir mūsų 
šeimoįe pasirodei. Juk gyvenai čia virš dviejų metų.

Šnekos užteko, ypač šiuo metu, kada gandonešių 
netrūko. Čia žiūrėk, kurį iš draugų sugavo ir išvežė, ki
tas esą milijonieriumi virtęs, nes susitaręs su vokiečiais, 
bekonus sunkvežimiais veža į miestą... Besikalbant ir 
šeimininkas pasirodė. Sužinojęs Vlado atvykimo reikalą, 
net rankomis suplojo:

- Ale ir laimingas tu, vyre. Kaip tik vienas dvie
jų gerų kambarių butelis su kokline krosnimi, visai neto
li nuo čia ištuštėjo šį rytą. Perkaršusius senukus sūnus 
parsivežė į kaimą.

Visiems papietavus ir Vladui nekantriai skubant, 
butų skyriaus pareigūnas nusivedė apžiūrėti buto.

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



«
KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

CRAZIAUS[lį IR SENIAUJIlį
18 PADANGES MIELOS

(f! SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

lino
ARŪNO T AR ABILDOS I ietuviu liaudies daina : “Oi, skrenda, skrenda gulbių pulkelis., 

raižinys, 1968.

• KREPŠINIO KOMANDA 
"ŽALGIRIS" sausio mėnesį 
žaidė su Italijos čempio
nais "Treiser Filipso". Sau
sio mėnesio viduryje žaidė 
dvejas rungtynes Briusely
je su Tel-Avivo "Makabi", 
sausio 21 d. Prancūzijoje 
su prancūzą komanda.

• Pernai gaisruose Lietu
voje žuvo apie 102 žmonės, 
bent trečdalis , ją gaisro 
metu buvo neblaivūs.

Žuvo visai nekalti 26 
vaikai gaisruose.

• VILNIUJE sausio mėn. 
pradžioje vyko dailiojo čiuo
žimo 51-asis SSSR čempio
natas. Iš 12-kos miestą bu
vo atvykę 88 čiuožėjai. 
Geriausiąją tarpe buvo ir 
17 m.lietuvis,kaunietis P.Va
nagas.

Laimėjusieji šias pirme
nybes vasario mėnesį da
lyvaus Europos čempionate , 
Sarajeve, o kovo mėnesį 
pasaulio pirmenybėse, 
rios vyks JAV-se.
• ŠIAULIUOSE minint 
to įkūrimo 750-sioms
nėms, vyko filatelijos pa-j 
rodą. Joje asmenines ko
lekcijas eksponavo nemaža 
grupė asmeną- 
ir svečią.

• KLAIPĖDOJE veikia so
vietą įsteigta jūreivią mo
kykla. Čia iš visos Sovie
tą Sąjungos atvyksta jau
nuoliai įsigyti jūreivią,švei- 
suotoją, 
virėją 
tais

ku-

mies- 
meti-
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• NAUJU METŲ išvaka
rėse Lietuvos Valstybinis 
Akademinis Operos ir Bale
to Teatras pastatė Rossini 
komišką operą "Vedybą vek
selis". Režisavo Vlada 
Mikštaitė, dirigentai- Jonas 
Aleksa ir Dalius Šimėnas, 
dailininkas Algis Kariniaus- 
kas. Pagrindines roles 
liko Arūnas Malikėnas, 
gutė Stonytė, Sergiejus 
rinas, Sigitas Dirsė.

at- 
Si- 
La-

LABAI ŠALTA IR 
LIETUVOJE

Sausio mėnesį 
temeperatūra 
- 18 iki -23 
net iki -28. 
24°C.
PAGERINTAS BALTINIŲ 
LYGINTUVAS

Rašoma, kad Alytaus 
mašiną gamyklos kolektyvo 
specialistai sukūrė skalbinių 
lyginimo mašiną- presą, 
su kuriuo per tą patį laiką 
išlyginama daugiau skalbi
mą, o elektros energijos 
sunaudojama penkis kartus 
mažiau.

šiemet 
buvo nuo 

°C. Vietomis 
Vilniuje -22-

PRISIMINTAS REŽISORIUS 
ROMUALDAS JUKNEVIČIUS

Jei būtą gyvas, rež.R. 
Juknevičius švęstą dabar 
80 m.gimimo sukaktį. Jis 
buvo paminėtas Lietuvos 
Akademinio Dramos Teatro 
Mažojoje salėje prisiminimo 
vakaru. Buvo suruošta foto 
paroda iš jo režisuotą vei
kalą, scenoje parodytos iš
traukos ir supažindinta su 
aktoriais, kurie dar buvo 
dirbę su R. J uknevičium. 
Lietuviškojo teatro raidoje 
jis buvo vienas iškiliausiąją 
režisorią.
* ** * X- X- X X X- X- X-X * * X- *

VILNIUS
Kada buvo padėtas kertinis akmuo, šiandien 

tik istorija. Archeologai tvirtina, kad tai galėję
amžiuje. Tačiau pirmąją;dokumentais pagrįsta jo senumo 
gaire, laikomi 1323 metai, kai diddysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas, perkėlęs sostinę iš Traku ą Vilnių, 
išrašė laiškus į užsienio šalis, kviesdamas joje lankytis 
ir įsikurti taikiausių profesijų žmones - amatininkus ir 
pirklius. "

Tolimesnę Vilniaus istoriją galima skaityti jo archi
tektūriniuose ansambliuose, aikštėse., skveruose, -gatve
lėse, kiemuose ir parkuose.

AUTOMOBILIAI VAROMI
DUJOMISti/. . j

PANEVĖŽYJE pradėjo 
veikti 8 taksi automobiliai, 
varomi dujomis. Juos skys
tomis dujomis aprūpina lai
kina kilnojamoji stotis prie 
miesto Dujofikacijos valdy
bos. Rašo, kad dujos neter
šia miesto- oro ir 
taupyti benziną.

padeda

težino 
būti X

LIETUVOS BAŽNYČIOS
Bažnyčios istorinėje Lietuvoje pradėtos 

krikšto Įvedimu. Yra žinoma, kad 
Mindaugas pastatė pirmąją bažnyčią - 
kovo 10 dieną Lietuvos 
kurias žemes. Paskutinio 
lyg ir rocio, kad pirmoji 
niuje, kur, greičiausia, ir 
Mindaugui atsimetus nuo 
stojo. Vėl yra žinoma, kad Lietuvos didysis kunigaikštis 
Gediminas, norėdamas artimai bendrauti su Vakarų kraš
tais, statė bažnyčias vienuoliams pranciškonams ir do
mininkonams Vilniuje ir Naugarduke. Bronius Kviklys

statyti su 
Lietuvos karalius 
katedrą,. 1254 m. 

vyskupo išlaikymui užrašė kai 
meto archeologiniai duomenys 
bažnyčia buvusi pastatyta Vil- 
buvo ■ Mindaugo sostinė. Tačiau 
krikšto, bažnyčių statyba su-
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Dsdž.a zlm. I A.Netrūksta reklamų, ir šlamšto, bet kurgi laiškai ir laikraščiai?!

mokykla išleido pirmąją 
130 jūrininką laidą. Šioje 
mokykloje dėstomoji kalba 
yra rusą. Lietuvią jaunuolių 
procentas yra labai mažas.

_ Visuose žymesniuosiuose 
ma inistų ar ir_ okupuotuose Pabaltijo kraš-

soecialybę. Šiais me uostuose sovietai įsteigė 
Klaipėdos jūrininką savo mokyklas.

1 S I M A S Sandor J. BakoI S R
Bažnyčioje buvo beveik tamsu, amžinai deganti 

lemputė ir kelios žvakės metė pilkšvus šviesos ruožus ir 
truputį apšvietė gotišką bažnyčios stilių. Prabangiai 
apsirengusi jaunuole atėjo iš šoninio įlinkimo, bailiai 
apsidairė ir suklupo prie klausyklos.

- Gerbiamas Tėve, aš nežinau kaip pradėti išpažin
tį. Giliai ištyrusi sąžinę, protą ir širdį, nusprendžiau, 
kad aš. neturiu nuodėmės. Tai neužskaitau sau kokiu 
nors nuopelnu ai'' dorybe... O, visai ne! 
buvimą, neužmirštu sekmadienių, nueinu į bažnyčią ir 
laikausi jos įsakymų. Nieko neužmušiau, 
nesikeikiu, nepaleistuvauju. Gyvenu padoriai, gerbiu savo 
tėvus 
Taigi,

- Gal esi labai išmintinga, inteligentiška?
- Turiu prisipažinti, kad mokykloje buvau trečios 

eilės mokinė ir mokyklą neilgai lankiau.
- Turėčiau spėti, kad turi koki talentą^ dailei, 

menui, muzikai, kūrybai?
- Ne, visai ne! Gaila, aš nepasireiškiu tapyboje, 

muzikoje ar kūryboje. Turiu balsą einantį lyg iš sudauž
to puodo. Turiu jus apvilti: neturiu jokio talento.

- O, dabar žinau, - esi labai turtinga?
- Gyvenu iš savo algos ir banke neturiu jokios 

sąskaitos.
- Gal užimate aukštą vieta tarnyboje?
- Esu stenografė
- Gal esi žmona 

tinio?
- Esu panelė ir

- Tačiau turi ką
džia... Čia vra tamsu ir aš gerai nematau tavo veido, 
gal ėsi gražuolė?

- Keista, jūs vėl apsigavote. Šiandien girdėjau 
išsireiškiant - be simpatijos ir kreiva nimfa.

Kunigas šio pasakymo nė negirdėjo; jis buvo giliai 
susimąstęs. Jis lingavo galva ir nežinojo, ką sakyti. 
Staiga jis iškėlė abi rankas ir tyliai, bet drąsiai pasakė:

- Eik, duktė, ramybėje!... Tu esi nei perdaug išdi
di, nei nekukli, tik giliai ir nepagydomai kvaila... Kvailu
mas nėra malonumas, bet jis nėra nuodėmė.

Iš esperanto kalb. vertė P. Enskaitis

pas seną advokatą,.
žymaus vyro, arba kokio sužadė-

gaila, neturiu jokio sužadėtinio, 
nors ekstra, kas verčia būti išdi-

sau
Tikiu DiėVo

nepavogiau,

ir niekad nešusigundau daryti ką nors draustino. 
ką man sakyti?
Kunigas, kurio plaukai buvo pražilę dar šiai jau- 
negimus, tyliai atsakė:
- Brangi duktė, jau iš senovės Čia ateinama išpa

žinti nuodėmes ir prasikaltimus, bet ne girtis savo ne
kaltumu ar įsakymų pildymu. Kalbėk apie savo trūku
mus, kurie gal tau atrodo smulkmenos. Gal kartais tu 
kur Įsišokai, prasiveržė staigus pyktis, ar gal tu davei 
pavyzdį kitiems daryti bloga? O gal tu praleidai progą 
padaryti gerą darbą? Tai irgi nuodėmė mūsų bažnyčios 
mokymu...

- Netikiu, kad būtų man galima daryti priekaištų. 
Dažnai aš įmetu po keletą pinigėlių į stovinčio gatvėje 
elgetos kepurę. Prisidėjau prie atnaujinimo ligoninės ir 
prieglaudos, kurios karo metu buvo sunaikintos. Mano 
vardas ten Įrašytas jų Aukso knygose. Aš darau tik gera 
ir, nežiūrint to, esu mažai žinoma, nepopuliari. Apie 
mane kalba, kad aš esu užrietusi nosį, išdidi, įsivaizdi
nanti ir nedraugiška.

- Ar ši nuomonė yra taikli ir teisinga?
- Dalinai. Turiu prisipažinti, kad aš esu išdidi, 

nedraugiška. Nemėgstu pataikauti ir kam nors nusilenkti. 
Juk žmonės yra bjaurūs, dviveidžiai ir beveik yra neįma
noma 
tiesa?

nuolei

rasti asmens, kuri būtų galima užkalbinti. Ar ne

- Apie tai mes kalbėsime vėliau. Dabar pasakyk, 
esi labai išdidi?

- Taip, tai ryškiausias mano bruožas.
- Gerai, leisk man paklausti keletą klausimų ir 

atsakyk nuoširdžiai.
Tyla.
-Na?

- Klausimas
- Aš padėsiu 

žymių žmonių?
- Mano tėveliai ir kiti giminės yra paprasti žmo

nės.

.... ---------—h ' V. •:

Sudbury 674-6217 H 1

ar tu

Dėl

yra 
tau.

ko esi išdidi?

neaiškus, man nesuprantamas... 
Sakyk, ar esi kilusi iš garsių ir

1987 METU KELIONES LIETUVIAMS.
Kelionė i Lietuvos Krikščionybės Jubiliejų 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)

PanevėŽySj Trakai, Maskva ir Leningradas, 
f 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

Tel.!: 514-669-8834
Padedu užpildyti anketas giminių iškvietimams iš Lietuvos 
ir tarpininkauju nuperkant dovanas giminėms.

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:
$ 100,- J. Aneliūnienė;
$ 30,- A. Mingėla (Hamilton); $25,- V.Mastis To

ronto); po $ 20,- Julia Adams, L. Leparskas (Windsor).
VISIEMS NUOŠIRDUS AČIŪ) "NL"

NAMŲ REMONTO

VAJUS$ 15.000

REIKALINGA $.15,000

10.000

Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir ją

atgal atsiųsti "NL" adresu:

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

MALONUS "NL” SKAITYTOJAI,-

Mr.Mrs.

Adresas

m. dol.
dol.

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



Sol. POVILONIO TRIO atlieka Naujų Metų sutikimo programą Toron to Li etuvių. Namuo se 1986.XII.31. 
Iškairės: Sol. V. Poviloni s, Valdi s Samol evi čius ir Vytautas Spudul i s. Nuotr. V. Kulnio.

LN vyrai Gegužinėje ruo Šia užkandžius. Iškairės:
H. Chvedukas, M. Ra6ys ir A. Bričkus.

Lietuvių Namų 
Žinios

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI ,

LN atlieka svarbią ir 
reikšmingų užduotį Toronto 
lietuviam. Čia yra daugelio 
lietuviškųjų organizacijų 
būstinės. LN priklausančios 
3 salės talpina virš 1000 
žmonių.

Dažnai ruošiami lietuviš
kieji renginiai, koncertai, 
paskaitos, vaidinimai, suei
gos, posėdžiai ir 1.1. Bent 
pusė visų Toronte ruošiamų 
renginių ■ vyksta Lietuvių 
Namuose. Nuomojant sales 
lietuviams, duodamos dide
lės nuolaidos. Dažnai lei
džiama naudoti patalpas 
nemokamai. Be to, Lietu-

Pirmutiniame ir didžiausiame JR įį% m ir ai m 
TORONTO LIETUVIŲ PAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------- -- -----

MOK A :
674% už 90 dienų term, indei. 
7’A% už 6 mėn. term, indėlius 
7'/2% už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius 
73/4% už 3 m. term, indėlius 
8'/4% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
73/4% už pensijų planą 

(variable rate)
874% už 1 m. term, pensijų planą 
73A% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6'/2% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas 
6-672% kasd. palūkanų sąskaita 
6 % už čekių s-tas (dep.)

Asmenines paskolas duoaame iki $65,000 ir mortgičius 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 :Į vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

AKTYVAI VIRŠ 32 MILIJONŲ DOLERIŲ 

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30 E 
Antradieniais 9.30-3.30 S 
Trečiadieniais 9.30-3.30 E 
Ketvirtadieniais 9.30-8.00 | 
Penktadieniais 9.30 -8.00 š 
Šeštadieniais 9.00-1.00 § 
Sekmadieniais 9.00-12.30E

DUODA PASKOLAS:

asmenines nuo ....................... %
mortgičius nuo...........  9%%-12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines p askolas iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kulionės 
čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio uŽ išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

6 psl.

A. Borkertas, 
Nuotr. L. Dūdos

vių Namai atlieka svarbų 
visuomeninį darbų tiesiogi
niai organizuodami lietuviš
kus kultūrinius renginius. 
Dalį šios veiklos atlieka 
LN Vyrų Būrelis. Praeitais 
metais Būrelis atšventė 
veiklos dešimtmečio jubilie
jų. Per tų laikotarpį vyrai 
rengė koncertus, talkinin
kavo jaunimo organizacijų 
veikloje, ruošė paskaitas, 
minėjimus, gegužines ir 
1.1. Kasmet Tėvų Pranciš
konų vasarvietėje Vasagoje 
rengiama LN POILSIO STO
VYKLA. ■ '

LN Vyrų Būreliui pri
klauso virš 80 narių. Na
riai renkasi sykį metuose 
visuotinam susirinkimui, 
kuomet renkama valdyba, 
susidedanti iš 7 narių. Me
tinio susirinkimo metu š.m 
sausio 11 d. naujai išrink-

IM A :
už asmenines 

paskolas nuo ....11 %
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................ . 10 %
2 metų ................... 101/4%
3 metų ................... 101/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 9’/2%
(variable rate)

MOKA UZ:
90—179 d. termin. ind........ 6%%

180—364 d. termin. ind........7!4%
Term, indėlius 1 metų, .......7’4% 
Term, indėlius 2 metų...... .7%%
Term, indėlius 3 metu .....'.7%% 
GIC —1 m. (met. pal.) .48%% 
GIC— 1 m. (mėn pal.)........8 %
RRSP ir RRIF (pensijos)..; 7%% 
Spec. taup. s— ta ............ 616% 
Taupomąją s— tą ...;>'...;*;>>6 % 
Kasd. taupymo s-tq...... ..6 %
Depozitų—čekių s-tq ...3-6%% 

toji valdyba sausio 16 d. 
susirinkusi pirmam posė
džiui, pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas - A.Su- 
kauskas, I vice-pirmininkąs
- V. Kulnys, II vice-pirmi- 
niiikas - Z.Revas, sekreto
rius - T.Stanulis, iždininkas
- A.Genys, ūkvedys - P.Ge 
nys, narys - A.Padolskis.

Revizijos Komisijų su
daro: A.Borkertas, J. Lasys 
ir M.Račys.

Posėdyje svarstyta šių 
metų numatoma veikla. 
Vasario 1 d., sekmadienį, 
2:30 vai.p.p. adv. Joana 
Kuraitė-Lasienė skaitys pa
skaitę "Motery teisės ir 
Kanados įstatymai". Pa
skaitoje bus paaiškinami 
Kanados ir Ontario provin
cijos padaryti įstatymui pa
keitimai, liečiantys šeimos 
turimę bendrę turtę bei 
kitas bendras nuosavybes.

Vasario 8d.,2:30v.p.p. KLB 
KRAŠTO VALDYBA PA
TIEKS PRANEŠIMA APIE 
TEISĖJO DESCHENES KO
MISIJOS SIŪLYMUS ir APIE 
KLB DAROMAS ŠIUO 
KLAUSIMU PASTANGAS.

ĮcNcagoĮ
PRISIMINS LIETUVOS 
KREPŠINIO PERGALES

Jeigu šiandien Lietuvos 
krepšininkai skina pergales 
užsienyje, tai daugumoje 
yra nuopelnas Amerikos 
lietuvių, kurie prieš 50 me
tų padėjo tvirtus pamatus 
šiam žaidimui Lietuvoje.

Šiemet sueina 50 metų 
nuo pirmosios Lietuvos per
galės Europos krepšinio pir
menybėse Rygoje, kuri bu
vo pakartota ir po dviejų 
metų Kaune.

Šię sukaktį paminės ir 
senuosius Lietuvos krepši
ninkus pagerbs Lietuvos 
Vyčiai savo tradiciniame 
Nepriklausomybės Šventės 
minėjime, pavadintame "Lie
tuvos Prisiminimų" vardu, 
puošnioje Martinique salėje, 
vasario mėn. 8 d., 4:30 
val.p.p. Čia įvyks banketas 
ir Lietuvos krepšininkų ve
teranų pagerbimas.

Vienu iš svarbiųjų ren
gėjų yra .nemaža Lietuvos 
krepšininkų paruošime pasi
darbavęs asmuo Kostas Sa
vickas, kuris Lietuvoje vie
šėjo 1935-36 metais ir at
gaivino tuo laiku smukusį 
krepšinio sportų’ Jis tais 
metais parašė ir išleido 
knygutę apie krepšinį. Šis 
asmuo, iš profesijos teisi
ninkas, dabar leidžia pensi
ninko dienas Chicagoje, 
bet vis prisimena tas die
nas, kuomet rengė krepši
ninkus Lietuvai,iškovojusiai 
Europos nugalėtojų vardus 
ir kuri ir dabar tęsia šias 
tradicijas.

į šį minėjimų susirinks 
apie 10 Lietuvos krepšinio 
veteranų (gimusių Ameri
koje ar Lietuvoje) ir čia 
bus specialiai atžymėti už 
jų didelį įnašų Lietuvos 
sportui.

Martinique salėje gali 
sutilpti 400 žmonių ir, ra
šant šiuos žodžius, dar ge
rokai prieš minėjimų, dau
gumas vietų jau buvo išpar
duotos.

Būtų gerai, kad tai ne

(Tai d.atai anksčiau numa
tyta adv. Algio Pacevi- 
čiaus paskaita nukeliama 
kitai datai).

Abiejose paskaitose pre
legentai atsakys į visus 
klausimus.

. Numatyta kovo 28 d., 
šeštadienį rengti Būrelio 
narię ir jų artimęjŲ uždarą 
vakarę.

Kasmet šiame renginyje 
kuris vyksta Gedimino Pi
lies Menėje, Būrelio nariai 
jaukioje artimęjŲ draugijoje 
pasisvečiuoja, pasivaišina 
V. Birštono skaniai 
gaminama vakariene,, pasi
dalina įspūdžiais ir atnauji
na pažintis. Šiemet vakaro 
programę atliks sol. V.Po
vilonis.

Gegužės men. 10 d. ren
giama Motinos Diena. Lie
pos mėn. netoli Toronto 
esančiame Claireville Par
ke planuojama gegužinė. 
Rugpjūčio 8-16 d.d. Vasa- 
goje vyks LN Poilsio Sto
vykla. Šie renginiai bus pla
čiau aptarti ateities posė
džiuose.

Vasario 28 d.,šeštadienį 

būtų pirmas ir paskutinis 
mūsų krepšininkų pagerbi
mas. Atsimenu, kuomet 
1957 m. Chicagoje rengė
me gana plačios apimties 
pergalių Europos pirmeny
bėse 20 metų minėjimų, 
tuomet programa tęsėsi 
dvi dienas ir vienu iš jos 
punktų buvo veteranų pasi
rodymas krepšinio aikšte
lėje, jiems pasidalinus į 
porų komandų. Iš tų dienų 
jau nebeturime gyvųjų tar
pe dviejų svarbių asmenų: 
Felikso Kriaučiūno ir Pra
no Talzūno. Kas gi žino, 
kiek jų liks po metų, kitų. 
Tad šiemet būtų gera, jog 
minėjimai būtų surengti 
ne vien tik Chicagoje, bet 
ir kitose didesnėse lietuvių, 
kolonijose. Gal čia galėtų 
pirštus pridėti ir mūsų 
sporto vadovybė?
E. Šulaitis ♦
KONCERTUOS SVEČIAI iŠ 

V. VOKIETIJOS
MARGUČIO RADIJO 

PROGRAMOS Chicagoje 
vedėjo Petro Petručio pa
kviesti, į Š. Amerikų at
vyks žymūs menininkai iš 
Vakarų Vokietijos koncer
tuoti lietuviams.

Pirmieji iš jų bus sol. 
Vilija Mozūraitytė , pianis
tė, dr. prof. Raminta Lamp- 
satytė-Kollars ir smuikinin
kas Michael Kollars. Jie 
savo koncertų serijų lietu
viams pradės vasario 22 
d. Toronte. Po to pasiro
dys Miami - kovo 1 d., 
ir Cleveland'e kovo 8 d.

Jų pasirodymas Chicago
je bus kovo 15 d. Taip pat 
tariamasi dėl koncerto St. 
Petersburge (pramatomos 
datos vasario 24 arba kovo 
4 d.). Taip pat dr. Lamp- 
satytė ir smuikininkas Kol
lars dar pakoncertuos ir 
Amerikos universitetuose, 
tuo tarpu V. Mozūraitytė, 
kuri dabar jau yra kylanti 
žvaigždė V. Vokietijoje, 
grįš atgal į Vokietijų, nes 
ten jos laukia koncertai. Be
je, dr.prof.R.Lampsatyte 
yra gimusi ir augusi Chi
cagoje ir čia tebegyvena 
jos tėvai. (ežj 

rengiamas Užgavėnių Kar
navalas - Kaukių Balius. 
Šis Karnavalas organizuoja
mas Lietuvię Namų Visuo
meninės Veiklos komiteto, 
į kurio sęstatę Įeina ir 
Vyry Būrelis. Vyrai numato 
paruošti savo paviljonę.

Daugelis Būrelio vyry 
talkininkauja Lietuvių Na
mų Socialinių Reikalų Ko
mitetui ligonių lankyme. 
Jie Kalėdų švenčių metu 
daug prisidėjo lankant ligo

nius, esančius slaugos na
muose ar ligoninėse, kuo
met buvo aplankyti virš 
50 tautiečių Bent pusę Ko
miteto narių sudaro Būrelio 
nariai. V. Kulnys

• Nuo š.m.sausio 19 d. Al
gis VAIČIŪNAS, buvęs LN 
Vedėju, pradėjo dirbti VIL
NIUS MANOR VEDĖJU.

• A.a. E. JANKUTĖ savo 
testamentu paliko LN Bib
liotekai 91 knygę. Testa
mento vykdytojai tas kny
gas perdavė Bibliotekai. 
LN nuoširdžiai jiems dėko
ja.

sudbury
NAUJA KLB SUDBURY 
APYLINKĖS VALDYBA

Lietuvių bendruomeni
niam darbui tęsti, visuoti
name narių susirinkime 1 
metų laikotarpiui išrinkta 
Apylinkes Valdyba: Bataitis 
Juozas- pirmininkas, Batai- 
tienė Adelė- vicepirmininkė, 
Venskus Petras - iždininkas 
ir Kručas Juozas - sekre
torius.

• LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ATKŪRIMO 69 
METŲ minėjimas ruošiamas 
šiais metais kovo mėn.7 
d., šeštadienį, 7 vai.vakaro, 
390 Elgin str., "Senator 
Motor Hotel" patalpose.

VISI lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti, atlik
ti tautinę pareigų, prisimin
ti buvusį laimingų ir laisvą 
tėvynėje Lietuvoje gyveni
mo laikotarpį.

Minėjimo programoje 
oficiali dalis, bendra 

skani vakarienė, muzika 
ir kt. įėjimas- $16 asme
niui. KLB Sudbury Apylinkės

Valdjha .
AUKOS TAUTOS FONDUI:

$200.- P. Petrėnas; po $100.- P. Venskus, A. Braškys; 
$55.- K. Ramonas; po $35.- A. Rukšys, L. Kulnys; $25.- 
dr. Rudis, LA; po $20.- J. Paulaitis, J. Stankus; po 
$15.-J. Petrėnas, L. Baltutis, V. Juška, J. Pranskus, A. 
Staškevičius, P. ivlązaitis, V. Kriaučeliūnas, P. Gustas, 
P. Liutkus, K. 'Šviežikas; po $10.- Jv Kručas, E. Barisai- 
tė, D. Niekus, J. Raškevičienė, J. Šleinius; po $5.- F. 
Albrechtas, V. Bružas, J. Staškus, V. Deveikis, A. Bar
kauskas, A. Valaitis, J. Valiukas, A. Zlatkus, A. MilČius 
K. Jonikas, V. Stepšys, K. Poderis, J. Bataitis; po $2.- 
-J. Cibulskis. I. Ragauskas.

Aukos persiųstos ^TAUTUS FONDO Atstovybei. Auko- 
jusieins-lietuvškas AČIŪ.

KLB Sudbury Apylinkės Valdyba

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS' 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ J

ATEIK Į LIETUVIŲ 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

"NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS" SKAITYTOJAMS 
TORONTE

"NL" Redakcijoje, Mont- 
realyje yra įrengtas magne
tofonas, sujungtas telefonu. 
Sekmadienio vakarais tele- 
fonuojant 1-514-366-6220 
magnetofone įrašyta juosta 
atsako ir priima perduoda
mas žinias. Redakcija se
kančią dieną, pirmadienį, 
šias žinias perrašo ir spaus
dina tos pačios savaitės 
laidoje, kuri išsiunčiama 
ketvirtadienio rytų. Kvie
čiami norintieji pasinaudoti 
šiuo pagreitintu ir patogiu 
žinių perdavimu.

Iš Montrealio siunčiant1" 
"NL" specialiu paštu, laik
raštis pasiekia Toronto LIE
TUVIŲ NAMUS penktadie
nį, 12 vai.dienos metu. No
rintieji Toronte gauti "NL" 
šiuo pagreitintu paštu, pra
šomi kreiptis į O. Indrelie- 
nę tel.762-7432, kuri per
registruos jūsų prenumeratą.

Tai yra ypač patogu 
skaitytojams, gyvenantiems 
arčiau Lietuvių Namų. Taip
gi prenumeratoriams, gyve
nantiems Toronte "VILNIUS 
MANOR", kur laikraštis 
bus pristatomas.

• ANAPILIO Parapijoje ko
vo 8 d., sekmadienį vyks 
Jaunųjų Talentų Popietė. 
Rengia Anapilio Parapijos 
Kultūrinė Sekcija.

Balandžio mėn. 12 d.
Kultūrinė Sekcija rengia 
koncertų, kuriame dalyvaus 
solistės- M. Bizinkauskaitė, 
V. Žiemelytė, fleististas 
T.Regina, smuikininkė R. 
Bankienė, akomp.muz. J. 
Govėdas.

• SKAUTŲ TUNTAI "Ram- 
bynas" ir "Šatrija" paminė
dami Klaipėdos Krašto at
vadavimo 64-tųjų sukaktį, 
dalyvavo organizuotai sek
madienio pamaldose.

Abudu tuntai ruošiasi 
paminėti Vasario 16 Dienų 
Prisikėlimo Parapijos di
džiojoje salėje, kur visi 
susirinks po pamaldų ir 
kurioje vyks speciali mūsų 
nepriklausomybės atgavimo 
sukakčiai paminėti speciali 
sueiga. į jų kviečiami visa 
lietuvių visuomenė.

• PRAŠYMAI KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI dėl fi
nansinės paramos priimami 
iki š.m.vasario 16 d. Orga
nizacijos, gavusios stambes
nes pašalpas, prašomos pri
jungti apyskaitas, rodančias 
kaip jos buvo išleistos. 
Prašymus siųsti šiuo adresu: 
Kanados Lietuvių Fondas, 
1573 Bloor St., W..Toronto 
Ont. M6P 1A6.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS Tarybos Labdaros Sek
cija vėl pasiuntė Lenkijos 
lietuviams 25 siuntinius 
(viso jau 1171). Dėkoja vi
siems prisidėjusiems.

• STUDENTŲ ATEITININ
KŲ susirinkime sausio 18 
d. buvo pateiktas veiklos 
planas šiems metams. Pri
menama, kad laiškų rašy
mas sųžinės kaliniams bus 
vykdomas per ištisus šiuos 
metus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs nuosovuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: IMAME UŽ
indelius (P.C.A.)  5 % ne kiln, turto pask. 9.75% 
santaupas .............. .....5.75% asmenines paskolas 12%
kasd. polūkan. ui sant5.25% Nemokamas pilnas čekiu 
term, indėlius 1 m 8.5 % patarnavimas
term, indėlius 3 m....... 9.25% Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo ...... 7.25% drauda pagal santaupų
90 dien^ indėlius....... 7.5 % dydį iki $ 2.000
( minimum $ 5.000) Nemokama asm. paskolą
Reg. pensijų 1 m. ..8.25% drauda iki $25.000

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

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

Hamilton
SENJORŲ METINIS 
POBŪVIS

Š.rn. sausio 8 dienos va
kare, Hamiltono Senjorų 
Klubas atšventė kalėdines 
šventes ir užbaigė praeitus 
metus suruošęs balių Jau
nimo Centro gražiai išpuoš
toje salėje, kurioje vyko 
Naujų Metų sutikimas, 
rengtas vietos lietuvių B- 
nės valdybos. Malonus ir 
gražus salės vaizdas atne
šė malonių nuotaiką, ir 
salės dalyviams, kurių 
buvo atvykę net 130 narių; 
jų intarpe apie 20 viešnių 
ir svečių.

Klubo .pirmininkas K. 
Mikšys trumpu žodžiu 
pasveikino susirinkusius tik 
ką praėjusių metinių šven
čių proga, padėkojo už 
tokį skaitlingą jų atsilan
kymą ir trumpai priminė 
šio vakaro programą. Po 
jo žodžių, jau išsirikiavęs 
Senjorų mišrus choras, 
pradėjo savo programą 
dainomis.

Choras gražiai padainavo 
net penkias liaudies dainas. 
Fortepionu jam akompana
vo ir vienai dainai panau
dojo kankles, Aldona Matu- 
lich. Po kiekvienos dainos 
ir joms užbaigus, salės da
lyviai chorui dėkojo gau
siais aplodismentais. Siam 
chorui A. Matulich pradėjo 
vadovauti tik praeitų metų 
rudenį. Viename Senjorų 
susirinkime ios vadovaina- 
mas choras pirmą kartą 
buvo padainavęs keletą 
dainų. Šiuo metu choras 
dar neskaitlingas, bet 
manoma, kad jis padidės, 
įsijungus naujiems daini
ninkams.

Po dainų, Klubo Pirmi
ninkas pranešė, kad tuoj 
bus pradėti pietūs ir pa

kvietė Aušros Vartų para
pijos kleboną, kun. J. Liau- 
bą pravesti maldas.

Na ir po to tuoj pradėjo 
rinktis eilutės prie stalų, 
pasirinkti skaniai kvepian
čių patiekalų, pagal savo 
skonį.

Viešnios ir svečiai, pasi
stiprinę skaniai pagamin
tais pietumis, klausėsi 
toliau tęsiamos meninės 
programos. Pradžiai A. 
Matulich įdomiai paskaitė 
Maironio baladę "Čičinskas 
Po jos, "Aukuro" aktorius 
K. Bungarda paskaitė eilę 
A. Gustaičio satyrinių, 
eilėraščių. Klausytojai čia 
taip pat nepagailėjo gausių 
ka.tųčįifi.. Na, .ir. viešnagės 
baigmėje vyko lyg ir lote
rija, kurios dovanos buvo 
uždaros pakeliuose. Jas 
gavo asmuo pagal numerį, 
gautą įeinant salėm

Apie 6 vai. viešnagės 
dalyviai pradėjo ruoštis į 
namus, atrodė, geroje nuo
taikoje ir patenkinti šio 
vakaro išvyka.

Kalbant apie Senjorų 
Klubą, prisimintina, kad 
jis praeitais1 metais buvo 
suorganizavęs 9 ekskursines 
keliones, kurių dvi buvo 
neeilinio pobūdžio. Viena - 
tai kelionė į EXPO '86, 
Vancouverin, ir antroji - 

į Toronto parodos rūmus, 
kuriuose buvo atvežta iŠ 
Vatikano ir išstatyta rū
muose praeitų Šimtmęčių 
kat. bažnyčių paveikslų ir 
statulų - statulėlių bei 
kilimų , kas buvo labai 
įdomu pamatyti.

Apie renginius
Praeitų paskutinių dviejų 

mėnesių laikotarpyje turėjo
me neeilinio pobūdžio 
renginių, kurie nebuvo ap
rašyti Kanados lietuvių 
spaudoje arba tik viename 
savaitraštyje. Vertindamas 
rengėjų gražų tautinį darbų.

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

495-90© AVENUE, LaSalle
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1987J.29 

e VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS HAMILTONE į- 
vyks VASARIO 8 d. Iškilmingos pamaldos - Aušros Var
tų šventovėje 10:30 vai. ryto. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Akademinė dalis ir KONCERTAS įvyks 4 val.p.p., 
Scott Parko Gimnazijos auditorijoje, 1050 King St. E.

Koncertą atliks sol.Marytė Bizinkauskaitė, Aušros 
Vartą Parapijos Choras,GYVATARO Tautinių Šokią jau
nąją ir studentą grupės, Vyskp. M. Valančiaus Mokyklos 
mokiniai.

KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS DALYVAUTI.
KLB HamiltonoA-kės Valdyba

patiekiu trumpa jų aprašy
mą:

Lapkričio 8 d. buvo su
rengtas mūsų A.V.- para
pijos choro koncertas, 
vadovaujamas D. Deksny- 
tes-Powell, dalyvaujant 
viešniai iŠ Montrealio, 
talentingai solistei Ginai 
čapkauskienei, akompanuo
jant muz. J. Govedui. Po 
koncerto vyko šokiai ir 
bufeto patarnavimai. Kon
certas praėjęs labai gerai.

Reikia dar pažymėti, 
kad D. Deksnytė-Povvell 
jau eilę metų yra parapi
jos vargonininkė. Parapijos 
choras yra puikiai jos 
tvarkomas. Šiuo metu miš
riame chore dalyvauja apie 
40 asmenų. Choras dabar 
yra pilnai pasiruošęs su 
dainų repertuaru keliauti 
ir už Hamiltono miesto 
ribų.

Lapkričio 22 d. vietos 
šauliu kuopa buvo surengu
si Lietuvos Kariuomenės 
atsteigimo minėjimą, kuria
me, po oficialiosios dalies > 
vyko vyrų choro "Aro" 
koncertas iš Toronto, vado
vaujamas muz. sol. V. 
Verikaičio. Po koncerto 
vyko šokiai ir taip pat

edmonton
• VASARIO 16-TOSIOS MI
NĖJIMAS ivyks Lietuvią 
Namuose, VASARIO 21 d., 
vakare.

Prelegentė- KLB Kultū
ros Komisijos p-kė Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė.

Meninėje dalyje pirmą 
kartą Edmontone koncer
tuos muz. V. Povilonis iš 
Toronto.

Minėjimą rengia KLB 
Edmontono Apylinkės Val
dyba.

bufeto patarnavimai. Kon
certas praėjęs irgi labai 
gerai.

Gruodžio 4 d. vyko lie
tuvaičių "Svajonių" trijulės 
iš tolimo krašto keliautojų 
- Australijos - koncertas, 
kuris gražiai pavyko. Š'is 
koncertas buvo skirtas 
VI-jam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui parem
ti.

Visi paminėti koncertai- 
rengirrai vyko mūsų parapi
jos Jaunimo Centro salėje. 
Z. Pulianauskas

• Dabartinę Hamiltono Pen. 
sininką Klubo Valdybą su
daro: K.Mikšys - p-kas, 
K.Sobusas- vicep., Ant.Min- 
gėla- sekretorius, L.Klevas- 

iždininkas, P.Navickas 
ir St.Aleksas- išvyką orga
nizatoriai, A. Mačiulaitienė 
ir R. Pakalniškienė -paren
gimą reikalams, P.Dums 
ir Alb. Didžbalienė - ligo
nių lankymui.
t Gerai veikia šio, prieš 
12 metą įsikūrusio Klubo 
pastangomis pastatyti 5- 
kią aukštą lietuvią pensi
ninką namai "RAMBYNAS", 
kuriame gyvena daug lietu
vią šeimą.

o Hamiltonietė aktorė -re- 
žisorė Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė vaidins Edmon
tono "Citadel" Teatre sau
sio 27 - kovo 1 d.d., vei
kale "Tsymbaly".

oo KLB Edmontono A-kes 
Valdybos ir Lietuvią Namu 
Valdybos pastangomis buvo 
suorganizuotas puikus Nau
jąją Metą sutikimas. .A-kfes 
Valdybos p-kas Algis Dud- 
daravičius su ypatingu en
tuziazmu sugebėjo suorgani 
zuoti Lietuvią Namą at
naujinimo darbus, sukuriant 
jaukią aplinką pobūviams.

"NL" , RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
R.Tetmajeris, J.Bežys, A.Šetikas, M.Petrauskis, V.Baraus
kas (už 3 m.), V.Platakis, J.Pleinys, V.Juodis, J.Vieraitis, 
St.Vaicekauskas, J.Babrauskas, V.Gudzinskas, P.Kripas, 
J.Budreika, E.Daniliūnas, K.Žebrauskas, Iz.Mališka, J. 
Krikščiokaitis, A.Baršauskas, V.Petraitis, J.Karosas, A.Pu- 
teris, P.Dapkus, W.Mastis, K.Baltramaitis, A.Mingėla, 
V.Kongelis, maj.L.K.Baršauskas, B.Jungmeisteris, J.Aneliū- 
nienė, V.Skaisgirys, Z.Pulianauskas, V.Januška, S.Ulbinas, 
O.Šarūnienė, G.Rudinskienė, J.Juozaitis (2 m.)M.Kringelis;
RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
po $ 10,- A.Tamošaitis, A. Griška, Pr.Mickus, A.Paukš- 
taitienė, P.Venciūnas, K.Daunys; po $5,- P.Effertas, P. 
Latvaitis, E.Rutkauskas, P.Piečaitis;
PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$25, - L. Urbonas; $10,- A.Gverzdys; $8,- O.Vileniškienė: 
AUKOS:
$ 50,- ALGIRDO Šaulią Kuopa Hamiltone; $20,- K. Jag 
minienė; $5,- GIEDRAITIS, Zuvautoją ir Medžiotoją/Klu
bas.

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ.'* "NL"

DRESHER INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvią kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , šeštadieniais 9 v.r. r v.p.p.

Narys of "Better Business” Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS 1

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

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

Tel. 533-3531

A + A

ONAI PUKTERYTEI - JACYNIENEI 

mirus,

jos brolius, šaulį Vytą PUKTERį 
ir JUOZĄ su šeima broliškai užjaučiame —

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

*------------ --- --------------------------
Mirus broliui A^A

JONUI VIRBICKUI
nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai , vaikams, 
seserims - Aldonai URBONIENEI, Elenai 
KLEZIENEI Montrealyje ir seserims Lietuvoje 
bei Anglijoje, broliui JURGIUI ir kitiems 
artimiesiems -

JURU ŠAULIŲ KUOPA "NERINGA"

montreal
• Poetas Raimondas F1LIP 
gavo iš Ontario Arts Coun; 
cil stipendij, baigti roma
no manuskriptą, prie kurio 
jis dabar atsidėjęs dirba.

Grįžęs po sėkmingo pa
sirodymo Jaunimo Centre 
Chicagoje, sausio 31 d. bus 
White Horse Public Library, 
Yukone, kur praves pokal
bį apie poeziją ir skaitys 
savo poezijos.

Vasario 14 d. pasirodys

su rečitaliu Concordia Uni
versitete Montrealyje.

Vasario 21 d. Earlick 
Song Festival Toronto mies
te , iš Montrealio pakvietė 
tik du poetus, kurie rašo 
ir groja savo dainas: Leo
nard Cohen ir Raymond 
Filip.

Linkėdami geriausios 
sėkmės, atvykime jo pasi
klausyti Concordia Univer
sitete.

PAJIEŠKOJIMAS: Giminės jieško BARŠKUČIO Stasio, gy
venančio Kanadoje. Jis pats arba žinantieji apie jį, pra - 
šomi kreiptis į "Nepriklausomos Lietuvos" Redakciją raš
tu arba tel: 366-6220.

JŪSŲ FINANSŲ PLANAVIMO PATARIMAI

IŠMOKOS NUSTOJUS DIRBTI
Peter S O D O

8. Išmokos ("retiring allowance") yra suma pinigą, iš
mokama darbdavio dirbančiajam jo pasitraukimo į pen
siją metu, kaip atpildas ir respektas už dirbančiojo at- 
•liktą darbą per ilgus metus, arba praradus darbą.

Kad ši suma būtą laikoma teisėtomis darbdavio iš
laidomis, ji turi būti "pakankama". Mokesčią departa - 
mentas tačiau nėra nurodęs, kaip nustatomas tas pakan
kamumas. Darbo metą skaičius, alga prieš pasitraukimą 
į pensiją ir kitos gautos privilegijos paveikia "pakanka -- 
mumo" sumos nustatymą.

Darbuotojas gali tokią savo pensijos išmoką perves
ti į RRSP (Registered Retirement Savings Plan), išveng
damas tokiu būdu mokesčią mokėjimo už tą sumą. Jis 
turi teisę pervesti į Planą ne daugiau kaip $3.500 už 
kiekvienus išdirbtus metus į 1986 ir 2000 m. po to, kai 
jis jau buvo įsirašęs į bendrą darbuotoją planą arba į vė
lesnio procentą atsiėmimo planą; jis turi tuo atveju tei
sę pervesti į RRSP planą tik $1.500 už kiekvienus iš - 
dirbtus metus.

Nuo 1985m. gegužės menesio-.siūlant biudžetą 1986 
metams ir po to, šios rūšies pinigą pervedimas bus apri
botas $2.000 už kiekvienas išdirbtus metus. Už darbą iki 
1986 m. bus leistos pervesti dabartinės sumos.

"Revenue Canada" taip pat priima įmokas pensijai už 
nepanaudotas susirgimui skirtas dienas; atostogoms pri
klausančios sumos neįeina į pensijos įmoką kategoriją.

/Žiūr. Peter SODO patarnavimą skelbimą 8 psl./

GUY a* 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai Lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka sųiiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

7 psl.



montreal
MIRUSIEJI :

• JACIENĖ-PUKTERYTĖ 
Ona, 64 m. mirė Montrea- 
lyje sausio mėn. 15 d. Pa
laidota St. Agathe kapinėse

Liko vyras Ladas, sūnus 
Algirdas ir 2 broliai.

• INTIENĖ Joan, 35 m. 
mirė Edmontone. Liko vy
ras Leonardas, Eleonoros 
ir Juozo Intų sūnus, buvęs 
montrealietis.

• VIRBICKAS-VERNON Jo
nas, 74 m., mirė Cornwall 
ligoninėje.

Liko žmona, 2 dukterys, 
sūnus, 4 vaikaičiai, 6 sese
rys ir 2 broliai, išsisklaidę 
Kanadoje, Anglijoje ir Lie
tuvoje. Jis tarnavo Angli
jos kariuomenėje ir po ka
ro gyveno Kanadoje, Apple 
hill, Ont.

VASARIO 16
MINĖJIMAS

ĮVYYKS 1987 m. VASARIO 15 d. sekmadienį.

,LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

• DŪDA Kostas, gyvenan
tis Quebec1© mieste, kur 
labai mažai lietuvių, neno
rėdamas atitrūkti nuo Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės, kasmet KLB Montrea
lio Apylinkės Valdybai at
siunčia SOLIDARUMO mo
kestį.

Šiais metais kartu at
siuntė ir TAUTOS FONDUI 
$25. Nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo Įgaliotinis 
Montrealyje

• AV PARAPIJOS KOMI
TETĄ šiuo metu sudaro 
6 asmenys: A.Čepulis- pir
mininkas, Edmundas Augū- 
nas- vicep-kas, Izidorius 
Mališka - seketorius, Alvy- 
ra Krasowski - kasininkė, 
Mary Vaupšienė - ruošos 
vedėja ir Vladas Žitkus^ - 
parapijos turto prižiūrėto
jas. Atsarginis narys- Vin
cas Piečaitis.

Patiekti projektai, su
daryti veiklos planai.

• Šv.ONOS D-JOS narių 
susirinkimas įvyks vasario 
mėn. 1 d., sekmadienį, Se
selių Namuose, po 11 vai. 
pamaldų.

• KLK MOTERŲ susirinki
mas įvyks vasario 8 d., 
Seselių Namuose, po 11 
vai.pamaldų. Paskaitų skai
tys Kristina Mališkaitė, 
fizioterapistė.

į .

• MYLIENE Ona, kuri pa
slydusi krito ir susižeidė 
nugarų, sveiksta namuose 
ir dar po mėnesio baigs fi
zioterapijos gydymų.

• AV Parapijoje 1986 m. 
mirė 28 lietuviai; santuokų 
buvo 8, krikštų - 22.

Dr. J. FALIŠKA
D. D. S.

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

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL: Bus.: 866-8235
Namų: 761-4675

11 vai. r. - IŠKILMINGOS MIŠIOS Aušros Vartų bažnyčioje.
3 vai. p.p. - AKTAS - KONCERTAS

ST. HENRI POLYVALENTE MOKYKLOS AUDITORIJOJE
( Ir mūsų šeštadieninės Mokyklos)

4115 St. Jaques W., prie pat St. Henri Metro stoties.
(1 kvartalas nuo Atwater į Vakarus).

PRELEGENTĖ -
adv. JOANA KURAITĖ-LASIENĖ, (Vienos Konferencijos dalyvė)

KONCERTINĖJE DALYJE -
Montrealio Vyrų, Choras, Montrealio Vyrų. Oktetas, “Gintaro” Ansamblio 
Dainininkai ir Šeštadieninės Mokyklos mokiniai.

VISI ATVYKIME PAMINĖTI SAVO VIENA SVARBIAUSIŲ ŠVENČIŲ!

Rengia - KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs S 19.000.000: REZERVAS virs $600,000.

NEKILN. TURTO nuo 9%%, ASMENINĖS nuo 10%%

MOK A UŽ:

CERTIFIKATUS ... 8’/2% TAUPYMO —special .’. 6 %
TERM. INDĖLIUS: TAUPYMO — su Gyv, dr. 5% %

1 metų................... 73/4% TAUPYMO— kasdieninės 5 %
180 d.- 364 d......... 7/2% EINAMOS ........................ 5 %
120 d. -179 d. ... 7% % PENSIJŲ - RRSP term. 8% %

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

IMA UŽ:

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

• A.a.Juozo URBONO at
minimui Zigmas Barysas 
aukojo "Nepriklausomai Lie
tuvai" $10.
"Nuoširdžiai dėkojame: "NL“

MUMS RAŠO:
"Ačiū už siunčiamų "Ne

priklausomų Lietuvų". Nors 
esate pasižadėję man inva
lidui ir žmonai, ilgametei 
Sibiro kankinei, siųsti laik
raštį iki mūsų gyvos galvos 
nemokamai, negalime likti 
skolingi.

Siunčiame čekį $20, 
laikraščio leidimo išlaidoms 
Atsiprašome, kad daugiau 
pasiųsti negalime. Linkime 
laimingų 1987 metų".

A.Biveinis, Ont.,

• MERGAIČIŲ CHORAS 
"PAVASARIS" stropiai ruo
šiasi koncertui balandžio 
26 d., AV Parapijos salėje.

"PAVASARIS" yra nu
matęs keletu koncertinių 
išvykų, todėl nutarė kelio
nės išlaidoms padengti va
sario 22 d. suruošti čiuoži
mo maratonų ant Mount 
Royal kalno, Beaver Lake 
čiuožykloje, tarp 2-3 vai.p. 
p. Visi kviečiami atvykti 
pasižiūrėti.

e Inos KLIČIENĖS gimta
dienį sausio 10 dienų gra
žiai paminėjo šeima ir ar
timųjų būrys jos ir jos vy
ro Algio namuose. Pasivai
šinta, įteikta graži bendra 
dovana, o jos vyras inž. 
Algis Kličius padovanojo 
automobilį.
• LUKOŠEVIČIAI, Jonas 
ir Bronė praleidžia žiemų 
Floridoje.

» ADOMONIAI, Jonas ir 
Janina išvyko žiemos atos
togų į Floridų.

« KAS NORĖTŲ PRAMOK
TI PAGRINDINIUS PRAMO
GINIŲ ŠOKIŲ ŽINGSNIUS, 
gali užsirašyti, patelefonuo
dami į "NL" Redakcijų 366 
-6220, arba kreipdamiesi 

,į J. Šulmistrų. Atsiradus 
pakankamam skaičiui,bus 
suorganizuotas kursas.

Pirm. Anfr. Tree. 9:00-3.00 
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 
Penktadieniais 10:00-6:00 
Sekmadieniais 10:30 - 12:30

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 uždarytas.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Te' p“’,: n VOi e O"“ C* o -jC • !• B.
GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

STANDARD PETER SODO

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

RESTORANAS
KOSCHS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BRGCHETTERIE” -

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h U4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

Vėliau šį pavasarį daini
ninkės darys savo keptų 
pyragų-tortų išpardavimų. 
Tikimasi, kad montrealie- 
čiai supras ir įvertins mer
gaičių pastangas savo, atsi
lankymu.

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

Dr Philip Stulginski
D.D.Sr

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

Tel.: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v.

Šeštadieniais : nuo 9 vai. r. iki 9:30 vai. vok.

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

GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS.
7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 

Tel.: 366-9742 ir 365-0505

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

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

Tel.:| 931-4024

NOTABAI

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

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

MONTREAL ENTERPRISES RCg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 — 35 —th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., lb.
tel, bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

e Automobilių nuoma 
e Naujų ir vartotų 

pasirinkimas 
e Pardavimas ir 
e Aptarnavimas

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

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

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

1O2A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

member

FOTO M.L.» 
JTS.TE**

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

' \
Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimai

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

REGISTRUOTA IŠTAIGA
atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, -Tel.: 733—9878

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS

• GSteaux • Biscuits
• GSteaux au fromage
• Pain • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINE
• įvairus pyragaičiai
• "Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524, Ontario E.. Mil 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. La SALLE, P. Q. H8P 1Y1

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

■ ............... _

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

e Didėlis Pssjrinkimss satevoeįtjL
• Vmmoj laiku saugojimas (storai*)
• Taisau ir remodeliuoju 
e Slavu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2Q6 Tel: 288-964*

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

JONAS & C0TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

PASSEPORT - COMMERCIALTONY
P H O T OI MARI AGE - WEDDINGS

STUDIOS5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.a H3W 1X5 TeL: 481-6608

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENO, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Sdvininaas • JQHH QSKOVICZ 
3331 Belair St., MaatrHl, Gee., H2A 2A5

Telefonas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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