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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
THATCHER KALBĖJOSI 
SU GORBAČIOVU KIETAI 
IR ATVIRAI

Atrodo, britai neveltui 
pavadino savo ministerę 
pirmininke Margaret That- 
,cher "The Iron Lady". Ji, 
vos atlikusi būtinus diplo
matinius mandagumo pasi- 
lankstymus, ėmė rėžti 
Kremliaus "bosui" Gorba- 
čiov'ui tiesą į akis: primi
nė jam Helsinkyje pasirašy
tojo akto apie Žmogaus 
Teises nuolatinį laužymą' 
sovietinėje imperijoje ir 
taip pat, kad Vakarų vals
tybės nori iš Sovietų Sąjun
gos ne tuščių pažadų apie 
taiką, bet konkrečių žygių 
ta linkme. Pavyzdžiui, M. 
Thatcher nurodė, kad Vaka
rai laukia sovietų okupaci
nių dalinių pasitraukimo iš 
Afganistano ir tikro suma
žinimo visokių t.y. branduo
linių ir įprastinių sovieti
nių ginklų Europoje. Gorba- 
čiov' as atsikirto, kad sovie
tai nuolatos girdi, jog 
Vakarai tik tuomet patikės 
sovietų pažadais, kai sovie
tai pakeis savo politinę sis
temą. Anot Gorbačiov'o, 
"tai, esą, nerimta, nes gal
voti apie SSSR politinių 
idėjų pasikeitimą tegali 
žmogus, praradęs kontaktą 
su realybe".

Britų ir amerikiečių 
spauda apibūdino ligšiol 
vykusias diskusijas tarp 
abiejų premjerų "atviromis 
ir energingomis", išvertus 
į paprastą nediplomatinę 
kalbą, tai reiškia, kad 
buvo kietai ir aštriai apsi
kapota žodžiais. Ir kad 
nuomonės griežtai skyrėsi. 
Britų premjerai nebuvo 
Maskvon atsilankę net 12 
metų, todėl M. Thatcher 
vizitas yra reikšmingas. 
Manoma, kad ji Kremliui 
perdavė ir Prancūzijos ir 
Vakarų Vokietijos, kartu su 
savąja, nuomones dėl šiuo 
metu su JAV-ėmis svarsto
mo branduolinių raketų 
sumažinimo Europoje. 
Atrodo, Europa Gorbačiov'o 
pažadais ir gražiais žo
džiais nėra susižavėjusi, 
kolei jisai savo "glasnost" 
(atvirybės) politiką nepa
remia konkrečiais darbais.

KELI SOVIETUOS ĮVYKIAI
Maskva praneša, kad 

abu kapitonai laivų, susidū
rusių praeitais metais rug
pjūčio mėn. Juodojoje 
jūroje, buvo nubausti po 
15 metų kalėjimo. Susidū
rimo metu vienas laivas 
("Admirolas Nakimov") 
paskendo ir kartu į dugną 
nusinešė 448 žmones. Šio 
laivo kapitonu buvo Vadim 
Markov. Kito, prekinio 
laivo "Piotr Vasjev" kapi
tonu buvo Viktor Tkachen
ko, kai šis laivas trenkė į 
pirmojo laivo šoną ir jį 
paskandino. Abu kapitonai 
taip pat buvo nubausti dar 
po apie 80,000 rublių bau- 
ja-

i.n)
Antrasai įvykis, apie ku

rį praneša Maskva, atsi
duoda kapitalistiniu tvaiku, 
Leningrade, pasirodo, bank
rutavo sovietų statybinė 
firma. Tasso žinių agentū
ra nepamiršo paminėti, 
kad tai esąs pirmas toks 
atvejis Sovietų Sąjungoje, 
žinoma, paties Kremliaus 
uždaryti netikę fabrikai ir 
likviduotos įvairios nepasi
sekusios komunistų valdiš- 
kos ekonominės kerėplos 
bei monopoliai neįskaitoma 
į bankrotą.

LENKIJA - PARAKO 
STATINĖ, TVIRTINA 
WALESA

Š.m. kovo mėn. 29 d. 
komunistinės Lenkijos
valdžia vėl pakėlė kainąs 
visai eilei; produktų: mėsos, 
produktu U'-: Vl.%, svies,tuV
25%, duonai 15%, kuro 
(angliams) 50%, elektrai 
20%, kūrenamoms dujoms 
nuo 18 iki 25%,cigaretėms 
ir alkoholiniams gėrimams 
22%, ir 1.1. Anksčiau pana
šūs kainų pakėlimai buvo 
iššaukę riaušes, kurioms 
tąsyk vadovavo Lech Wale
sa ir- jo dabar uždarytoji 
nepriklausomoji darbininkų 
unija. Nors SOLIDARNOŠČ 
profesinė sąjunga ir bevei
kia tiktai pogrindyje, jos 
įtaka yra dar labai didelė. 
Todėl Walesa grąsinimas 
imtis atitiiiKamų veiksmų, 
komunistinės valdžios rim
tai paisomas. Juo labiau, 
kad ir komunistinė profesi
nė sąjunga dėlei tokio 
kainų pakėlimo taip pat 
išreiškė griežtą protestą 
valdžiai.

NAUJAS SVARBUS 
ĮRODYMAS DEMJANJUK’O 
BYLOJE?

Amerikiečių ir kanadie
čių spaudos žiniomis, Wil
liam Turchyn, Ukrainiečių 
Aktyvistų Organizacijos 
Amerikoje direktorius, 
skubiai gabena Izraelin 
naują atrastą dokumentą, 
iš kurio paaiški, kad taip 
vadinamasis "Ivanas Žiauru
sis" Treblinkos koncentraci
jos lagerio sadistas sargas, 
buvęs vokiečių kilmės. 
Todėl ukrainietis Demjan
juk, dabar teisiamas Jeru
zalės teismo, tikrai negalė
jo būti tasai sargas. Tie 
dokumentai buvo rasti 
specialių tyrinėtojų, kai jie 
palygino Lenkijos vyriausy
bės turimus karo nusikaltė
lių sąrašus su panašiais 
sąrašais, kurie randasi 
Jungtinių Tautų archyvuose, 
New Yorke

KOMUNISTINĖ AFGANIS
TANO VALDŽIA PUOLA 
PAKISTANĄ

Iš Pakistano sostinės Is
lamabad' o pranešama, kad 
Pakistano karinės aviacijos 
sprausminiai naikintuvai nu
šovė sovietų gamybos 
raudonosios Afganistano 
valdžios karinį lėktuvą,

kuris bandė žvalgyti afga
nistaniečių pabėgėlių sto
vyklas, esančias Pakistano 
pasienyje. Jau kurį laiką 
tokie sovietų lėktuvai bom-
bardavo Pakistano teritori
joje esančias afganistanie-

■ čių pabėgėlių ir laisvės 
kovotojų stovyklas. Pakista
no kariuomenės atstovai

■ pareiškė spaudai, kad jiems
pagaliau užteko tokių jų 
krašto teritorijos pažeidinė
jimų ir kad ateityje visi 
priešo lėktuvai būsią nušau
nami. Pakistano pasienyje 
yra laikinai apsigyvenę
apie 3 milijonai Afganista
no pabėgėlių ir laisvės
kovotojų. Iš šių bazių yra 
aprūpinami musulmonų 
laisvės kovotojai, kovoją 
prieš sovietų okupacinę 
armiją (apie 120,000 kariij) 
teriojančią ir naikinančią 
Afganistaną.

VOS NEPRADĖJO KARO
Prieš kelias dienas 

į Graikija ir Turkija vos 
^Tepradėjo karo dėl vienos

• va’stybės teritori
nių pretenzijų Egėjaus 
jūroje. Toje jūroje, mano
ma, esą dideli naftos šalti
niai, kuriais norėtų ir 
Graikija ir Turkija pasinau
doti. Vieton karo, abi 
šalys nutarė geriau susėsti 
prie derybų stalo ir klausi
mą išspręsti ne kulkom, 
bet žodžiais.

SOVIETŲ KARINIAI 
LĖKTUVAI VIRŠ
NEWFOUNDLAND’ O

Kanados Gynybos Minis
terija praneša, kad š.m. ko
vo 26 d. du sovietų kari
niai' lėktuvai buvo Kanados 
karo aviacijos lėktuvų pa
sitikti prie Newfoundland' o 
krantų virš Kanados teri
torinių vandenų ir palydėti 
Sovietų Sąjungos link. Tai 
jau trečias kartas šiemet, 
kai Kanados pakraščio 
gynyba pasitinka ir pasiun
čia namo sovietų lėktuvus, 
pažeidžiančius Kanados 
teritorinę erdvę.

GENERAL MOTORS 
FABRIKAS ST. THERESE 
GAUS VALDŽIOS PARAMĄ

Pranešama, kad Kanados 
federalinė valdžia ir Que
bec' o provincijos valdžia 
skiria "General Motors"
fabrikui, esančiam netoli 
Montrealio, St.Thėrėse mies 
te, 220 miLdolerių paramą.Tą 
sumą po lygiai (t.y. po 
111) mil. dol.) skiria federa
linė ir provincinė valdžia. 
Už tai General Motors 
turi garantuoti, kad bent 
iki 1994 metų bus įdarbin
ta 3,500 darbininkų ir kad 
įmonė bus atitinkamai mo
dernizuota.

VYKS DEBATAI DEL 
MIRTIES BAUSMĖS 
GRĄŽINIMO

Min. pirm, pavaduoto
jas Don Mazankowski pa
minėjo, kad ne vėliau, 
kaip už metų bus parla
mente pravesti debatai 
dėl mirties bausmės grąži
nimo Kanadoje. Viešosios 
nuomonės įstaigos teigia, 
kad didelė dauguma Kana

dos gyventojų reikalauja 
mirties bausmės grąžinimo 
žmogžudžiams. Parlamento 
atstovų tarpe toji dauguma 
yra žymiai mažesnė.

KONSERVATORIAI VIS 
DAR TREČIOJE VIETOJE

Kaip Toronto dienraščio 
GLOBE AND MAIL praves- 
tasai viešosios nuomonės 
apklausinėjimas rodo, Kana 
dos gyventojai šiuo metu 
balsuotų taip: 40% už 
liberalus, 34% už socialde
mokratus (NDP) ir tiktai 
vos 24% už Progresyviuo
sius Konservatorius. Dar 
niekad Kanados istorijoje 
valdančioji partija nebuvo 
turėjusi tokio žemo pritari
mo, o NDP (socialdemokra
tai) dar niekad nėra pasie - 
kę tokio aukšto pritarimo.
IZRAELIO ŠNIPU 
ORGANIZATORIUS 
ATSISTATYDINO

Anksčiau mūsų minėtas 
Izraelio brigados generolas 
Aviem Sella, kuris Izraelio 
valdžios ne tiktai nebuvo 

^nubaustas už šnipių' ' i-h’i'klb 
organizavimą JAV-ėse, bet 
pakeltas į aukštesnį laips
nį ir paskirtas Izraelio 
didžiulės karo aviacijos 
bazės komendantu, š.m. 
kovo 29 d. iš tų pareigų 
atsistatydino. Tačiau savo 
pareiškime Izraelio reporte
riams jis vis dar tvirtina, 
kad verbuodamas nubaustą
jį Pollard"ą ir kitus šnipi
nėti Amerikoje Izraeliui, 
jis nepadaręs jokios klai
dos, nes girdi, "taip būtų 
pasielgęs kiekvienas žydas" 
Jis taip pat pasisakė neno
rėjęs savo komendanto 
posto palikti, bet tai pada
ryti jį privertusi Amerikos 
valdžia, kuri "reikalavusi 
jo galvos". Jis patvirtino, 
kad užverbavęs Pollard' ą, 
jį paskui pervedė kito 
Izraelio gynybos ministeri
jos aukšto pareigūno Rafael- 
Eitan žinion. įdomu, kad 
Izraelio oficialieji asmenys 
paneigė net ir tą patį 
faktą, kad buvo toks pasi
kalbėjimas įvykęs, nes, 
girdi, karinėse tarnybose 
esantieji jokių pareiškimų 
spaudaf neturi teisės duoti. 
Tuo tarpu Izraelio min. 
pirm. Shamir'as labai 
lakoniškai pranešė, kad jis 
tokio žygio iš gen. Šėlios 
tikėjęsis, nes "jisai padarė 
tai, ką turėjo padaryti". 
Dabar, esą, santykiai su 
JAV vėl pagerėsią.

QUINTANA SUSITIKS 
POPIEŽIŲ

Carmen Quintana, >9 m. 
mergina,apipilta benzinu 
ir padegta Chiles kareivių, 
gydyta Montrealio Hotel 
Dieu ligoninėje specialiame 
skyriuje. Ji vyksta atgal 
į Chilę tikėdamasi susitikti 
ten vizituojantį Popiežių 
Po savaites grįš atgal į 
Montreal!

Popiežius ruošiasi aplan 
kyti Chilę ir Paraguajų, 
du paskutinius kraštus Lo
tynų Amerikoje, valdomus 
karines diktatūros.

Quintana kelionę apmo
ka Chiles studentų federa
cija.

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

PREZIDENTO REAGANO SVEIKINIMAS LKB KRONIKAI
1987 m. kovo 19 d. prezidento Reagano sveikinimas 

LKB KRONIKOS REDAKCIJAI buvo perskaitytas tą dieną 
įvykusiame JAV kapitoliuje, priėmime, kuriuo buvo pa
minėta LKB Kronikos penkiolikos metų sukaktis. Priėmi
mą suruošė LKB Kronikos anglų kalbos vertėja,, leidėja ir 
skleidėja - LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA, 
kartu su kongresmenu JOHN MILLERIU ir INSTITUTE on 
RELIGION and DEMOCRACY.

Kovo 19-toji yra ypatinga diena viso pasaulio lietu
viams, ir visiems, kurie brangina Žmogaus teisių apsau
gojimą, ypač religinę laisvę", - pareiškė prezidentas."Tai 
dieną, 1972-siais metais, paskelbta pirmoji KRONIKA. 
Nuo tada, Vakarus pasiekė 72 šio nuostabaus pogrindžio 
leidinio numeriai. Tai seniausias, pastoviai leidžiamas 
pogrindžio leidinys sovietų imperijoje.

"Kronika yra švyturys religinės priespaudos tamsoje, 
kuris dokumentuoja sovietų valdžios sistematiską Lietu
vos katalikų engimą, įskaitant persekiojimą ir netgi įkali
nimą tų dvasininkų, kurie moko vaikus tikėjimo tiesų, 
tikinčiųjų diskriminaciją mokyklose ir darbovietėse; ligoni
nių personalo atsisakymą leisti suteikti paskutinį patepi
mą; bažnyčių išniekinimą.

"Kronikos leidėjai ištvermingai darbuojasi, nepaisant 
dažnų KGB bandymų susekti ir sustabdyti KRONIKOS 
leidimą. Tai, kad sovietų pareigūnams nepavyksta, paliu
dija Kronikos autorių drąsa. Tai, kad nauji autoriai pakei
čia tuos, kurie pakliūna į KGB spąstus ir yra išsiunčiami 
į darbo lagerius, parodo kaip plačiai LipĮuvos žmonės 
remia Kroniką.

"Yra tikrai džiugu, kad Amerikos liaudis prisideda 
prie religinės laisvės gynimo Lietuvoj. Amerikos Balsas 
ir Laisvosios Europos radijas atlieka svarbią rolę perduo
dami Kronikos informaciją Lietuvos katalikams, kurie 
šiaip sau neturėtų progos reguliariai sekti Kronikos ži
nias sovietų priespaudos sąlygose. A§ pažadu ir toliau 
remti lietuvių tarnybas AMERIKOS BALSE ir LAISVO
SIOS EUROPOS RADIJUJE, taipgi užtikrinant necenzūruo
tos informacijos tėkmę Lietuvos žmonėms.

Savo laiško pabaigoje, prezidentas Reaganas pareiškia 
kad jis ir jo žmona Nancy meldžiasi už visus Kronikos 
leidėjus, "nes jie yra didvyriai, stovintys priešakinėse 
kovos už religinę laisvę fronto linijose". Prezidentas savo 
laišką baigia trim žodžiais lietuvių kalba: "Telaimina Jus 
Dievas".
PRANEŠA ELTA
JAKUBČIONIS TEBELAIKOMAS KALĖJIME

Miunchene išeinantis biuletenis USSR News Brief 1987 
m. gruodžio 31 d. numeryje paskelbė daugiau žinių apie 
suimtą Vilniaus Jaunimo teatro šviesų inžinierių Gedimi
ną Jakubčionį. Jis tebėra kalėjime, jo byla tebenagrinėja- 
ma. G. Jakubčionis, g. 1937 m., kompiuterių specialistas, 
vedęs, turi du vaikus. Jo šeima gyvena Vilniuje. Ryšium 
su jo byla taip pat buvo apklausinėti Alfonsas Vinclovas, 
seserys Vertelkaitės, Adelė Brazdžiūtė, Zita Karklytė, 
Inita Tamošiūnienė, Irena Bražėnaitė, Jovita Niunevaitė 
ir Kalakauskas.

PALEISTAS JAŠKŪNAS
Jaškūnas buvo kalinamas Rusijoje nuo 1947 iki 1959 

metų už mėginimu įsteigti nelegalią organizaciją. 1977 
m.~ jį vėl suėmė uz "antisovietinę agitaciją ir propagandą. 
Jaškūnas, kuriam greitai^ sueis 60 metų, buvo amnestuo
tas - jam nebereikės užbaigti bausmės laiką darbo sto
vykloje ir išbūti pemkerius metus nutrėmime. Kalinimo 
metu jis buvo kankinamas ir prievarta laikomas psichiat
rinėje.

PALEISTI SKUODIS, BIELIAUSKIENĖ, SASNAUSKAS, 
ŽEMAITIS

Apie Vytauto Skuodžio paleidimą vasario 15 d. Chica- 
goje pranešė Richard Shifter, JAV Valstybes sekretoriaus 
padėjėjas Žmogaus teisių ir humanitariniams reikalams, 
pasakęs kalbą Lietuvos Nepriklausomybes šventės minėji
me. Pasak jo, Skuodžiui buvo dovanota penkių metų nu- 
trėmimo bausmė, kai jis sutikęs pasirašyti pasižadėjimą, 
kad jis dabar "laikysiąsis įstatymų". (Kitomis žiniomis, 
Skuodis tokio pasižadėjimo nepasirašė, o prieš išleidimą 
jį dar ilgai palaikė vienutėje).

Apie kitų politinių kalinių sugrįžimą 1986 m. gruodžio 
8 d. (72) numeryje praneša LKB Kronika. 1986 m., po 
6.5 metų nelaisvės į Vilnių "nepalūžęs" sugrįžo Julius 
Sasnauskas. Lapkričio 3 d., atlikusi 4 metų bausmę Mor- 
davijos griežto režimo moterų lageryje, Vilniuje apsigyve
no Jadvyga Bieliauskienė. Jos sūnus Žilvinas Bieliauskas 
sovietų valdžiai parašė prašymą dėl savo sergančios 
motinos; jai buvo panaikinta teismo metu paskirta 3- 
jų metų tremtis. Lapkričio 12 d. iš Čaškano lagerio 
(Orienburgo sritis) buvo paleistas Romas Žemaitis, atli
kęs 2 metų bausmę ypatingai sunkiose sąlygose ir teturė
damas 18-20 metų.
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Iš L. K. Bažnyčios Kronikos Nr. 72
Šilalė. 1986 m. liepos 17 d. į Šilalės bažnyčią pakartoti
nai įsiveržė Tarpmokyklinio Gamybinio kombinato direkto
rius Lesčiauskas, atsivesdamas rajono vykdomojo komite
to pirmininkę J. Paualauskienę ir nepilnamečių vaikų 
reikalų inspektorę O. Gudanavičienę. Tai jau antras valdž 
dęios pareigūnų atsilankymas Šilalės bažnyčioje (žr. "LKB 
K" Nr. 71). Vadinamoji komisija bažnyčioje rado pagyve
nusių moterų ir būrelį vaikų, besiruoiančių apklausai 
prieš Pirmąją išpažintį. Klebonui kun. A. IVANAUSKUI 
buvo pareikštas priekaištas, kad vaikai bažnyčioje vieni, 
t.y. be tėvų, ir surašytas protokolas. Liepos 21 d. kun.
A. Ivanauskas buvo iškviestas į rajono vykdomojo komite
to administracinės komisijos posėdį. Kadangi buvo palies
tas ne vien tik klebonas, bet ir visa Šilalės parapija, o 
ypač tikinčiųjų šeimos, kurios ruošė vaikus Pirmai Išpa
žinčiai ir Komunijai, įsakytą dieną, kunigui atvykus į 
rajono vykdomąjį komitetą, ten jau buvo arti 200 žmonių 
su pareiškimu rajono vykdomojo komiteto pirmininkui. 
Pareiškime tikintieji reiškė pasipiktinimą pareigūnų savi
valiavimu. Jie rašė: "Ne vienas iš vaikų neatėjo į bažny
čią be tėvų žinios. Pirmą kartą juos atvedė tėvai ir 
pareiškė, kad jų vaikelis nori ir jie pageidauja, jog vaikas 
prieitų prie Pirmos išpažinties ir Komunijos. Tokio am
žiaus vaikų tėvai - visi dirbantys, o ne pensininkai, ir 
jei mes, - rašo tėvai- darbo metu po kelias valandas 
būtume su savo vaikais bažnyčioje, kaip tada mus bekai
tintų valdžia ir mūsų viršininkai? Todėl Lesčiausko kalti
nimas, kad vaikai be tėvų negali būti bažnyčioje yra 
beprasmiškas ir neapgalvotas.(...) Dėl pareigūnų net pa
kartotino įsiveržimo į bažnyčią esame pasipiktinę pataria
me jiems tokius reidus daryti ir užpuldinėti vagiliaujan
čius, girtuokliaujančius ar nedorai besielgiančius. Tuomet 
tikrai prisidėtų prie mūsų tautos pakilimo (...) Prašome 
rajono valdžią nutraukti užpuldinėjimus bažnyčioje". Po 
pareiąkimu pasiraąė virš 300 tikinčiųjų. Administracinė 
komisija: pirmininkė M. Karinauskienė, sekr. G. Pipirienė 
nariai - V. Alonderienė, A. Juška, J. Šimelionis, nubaudė 
kleboną kun. IVANAUSKĄ pinigine bauda 50 rub.

Šiluva. 1986 ip. rugsėjo 10 d., grįždamas iš Šiluvos 
atlaidų, Užuguosčio parapijos klebonas kun. Jonas KATU- 
LIS užsuko į Raseinių ūkinių prekių parduotuvę. Imdamas 
piniginę, atsitiktinai išsitraukė ir pluoštelį religinių pa
veikslėlių. Tai pastebėjęs, prie kunigo prisistatė civiliai 
apsirengęs pareigūnas ir paprašė užeiti į milicijos skyrių, 
kad patikrintų, ką vežasi lagamine. Tik supratęs, kad 
užsipuolė kunigą, čekistas atlyžo.

Pilviškiai (Vilkaviškio rajonas). 1986 m. rugsėjo 13 d. 
Vilkaviškio raj. Administracinė komisija prie Vykdomojo 
komiteto, susidedanti iš pirmininko J. URBONO, pavaduo
tojo B. BUTKEVIČIAUS, sekretorės J. GUDŽINSKIENĖS, 
narių - S. KĄSPARAITIENĖS, G.~ PABRINKIENES ir A. 
KRETVENTERĖS, nubaudė Pilviškių parapijos kleboną 
kun. Gvidoną DOVYDAITį 25 rub. bauda už ekskursijos į 
Karaliaučių suorganizavimų.

Molėtai. 1986 m. birželio 19 d. 11 vai. į Molėtų para
pijos bažnyčią atėjo vykdomojo komiteto pirmininko pava
duotoja Danutė Gancerienė, sekretorė Šidagienė, Finansų 
skyriaus darbuotoja Girskienė, I-osios vidurines mokyklos 
mokytoja Lazinskienė, mokytoja Laučkienė, II-sios visuri- 
nes mokyklos mokytoja Kirilova ir rado 70 vaikų. 1986 
m. rugpjūčio 20 d. laikraštyje "Tarybinis mokytojas" buvo 
įdėtas Vytauto Mockevičiaus straipsnis, kuriame rašoma: 
..."komisija nustatė, jog Molėtų bažnyčioje dvi grupės 
vaikų - Molėtų, Utenos, Panevėžio, Vilniaus ir kitų mies
tų mokinius - kolektyviai katekizmo mokė kunigas Juozą* 
KAMINSKAS ir jam talkininkaujanti Stasė ROKAITĖ". 
Straipsnio autorius tvirtina, kad "vaikai nėra tėvų nuosa
vybė ir toks "nusikaltimas" - vaikų mokymas ir ruošimas 
Pirmajai Komunijai - yra laužymas "konstitucinių sąžinės 
laisvės garantijų".

V. P r ū s a s

POLONIZACIJA LIETUVOJE
( tęsinys )

Istorijos dr. Algirdas Budreckis studijoje "K. Prapuole
nio - Lenkų apaštalavimas Lietuvoje" (Laisvoji Lietuva, 
1985 m. birželio 27 d.), pasiremiant Kazimiero Prapuole
nio 1913 m. atspausdinta knyga" Polskie apostolstwo na 
Litwie", kuri 1916 m. buvo išversta į prancūzų kalbą ir 
1918 metais metais į lietuvių, išsamiai išnagrinėja poloni
zaciją Lietuvoje.

Nesuklysime tvirtindami, kad kan. K. Prapuolenis 
(1858-1933) geriausiai buvo susipažinęs su lenkų daromo
mis lietuviams intrigomis ir per jų sulenkinatas bažny
čias žiauriai įgyvendinamu lenkinimu. Lenkų vykdomą 
lietuviams skriaudą kanauninkas Prapuolenis asmeniš
kai patyrė studijuodamas Varšuvos Kunigų Seminarijoje ir 
Zpsl 

vėliau jau būdamas Mohilevo metropolito kurijos sekre
toriumi Petrapilyje, be to, nemažai vargo ir intrigų ka
nauninkas patyrė įgyvendinant Petrapilyje katalikų kated
roje lietuvių kalba lietuviams skirtus pamokslus ir lietu
viškų giesmių giedojimą. Ypač labai gerai kan. Prapuole
nis patyrė daromas lietuviams lenkų pralotų šunybes 
Vatikane, būdamas Romoje rusų caro pasiuntinybės sekre 
toriumi ir Šv. Stanislovo bažnyčios rektoriumi, o nuo 
1918 metų - būdamas jau nepriklausomos Lietuvos valsty 
bės neoficialiu įgaliotu atstovu prie Vatikano. Čia reikia 
priminti, kad Lietuva ilgesnį laiką prie Vatikano savo 
oficialaus atstovo negalėjo turėti, kadangi Vatikanas, 
lenkams prieštaraujant ir jiems pataikaujant, vis delsė 
teisėtai pripažinti Lietuvos nepriklausomybę - de jure.

į Romą kan. K. Prapuolenis nepakliuvo pripuolamai, 
bet Rusijos Durnos (seimo) atstovo teisininko Martyno 
Yčo (1885-1941) dėka, kai jis 1912 metais, besisieloda
mas ir besirūpindamas Lietuvos okuopacine padėtimi bei 
jos ateitimi, išrūpino kan. Prapuoleniui rusų caro pasiun
tinybėje sekretoriaus ir Šv. Stanislovo bžnyčios rekto
riaus vietą.

Neklystant galima manyti, kad dėl lenkų užkulisinių
intrigų 1904 m. netekęs Mohilevo metropolito kurijoje 
sekretoriaus vietos, kan. Prapuolenis apleido Petrapilį ir 
apsigyveno Seinuose, kurių apylinkėje gyveno jotvingių 
giminės lietuviai, o pačiuose Seinuose buvo gyvas ir 
jundrus leituviškos veiklos judėjimas. Juose tad kartu su 
kun. Juozu Laukaičiu 1906 m. pradėjo leisti plačiajai 
lietuvių visuomenei skirtą savaitraštį "Šaltinį", o 1908 
metais - dar ir dvasiškiams skirtą "Vadovą". Šioje lietu
viškoje spaudoje, taipogi italų, vokiečių ir dalinai rusų, 
kan. Prapuolenis nuolat gvildeno lietuvių-lenkų santykius 
ir aštriai kritikavo lenkų vykdomą Lietuvoje lietuvių len
kinimą, ypačiai lenkų vartojamus būdus ir priemones 
lenkinimui (polonizacijai) įgyvendinti.

Kad paskelbti spaudoje atskiri kan. Prapuolenio ršyti 
straipsniai išsiliktų ateities istorikams, kad jie taip greit 
nedingtų, nelyginant deganti šiaudų sauja, buvo atspaus
dinti atskiru straipsnių rinkiniu 1907 metais, pavadinant 
"Ze stosunkow litewsko-polskich" (iš santykių lietuviškai- 
lenkiškų).

iš tų tad kan. Prapuolenio raštų mes ir sužinome 
polonizacijos ir lenkiškų intrigų siekius, būtent: sulenkin
ti ir visiškai suvirškinti lietuvius taip, kad buvusi kadaise 
plati ir garsi Lietuvos valtybė (nuo Mindaugo iki Jogailos 
pasirašytų Horodlėje aktų - karalija) taptų tik nežinoma 
lenkiškos Rzeczpospolitos šiaurine dalimi. Ir tokie lenkų 
siekiai buvo įgyvendinami kietai ir kartais net žiauriai 
per katalikų bažnyčias, per vilniškę kapitulą, per Vilniaus 
vyskupijai priklausančią kunigų seminariją ir per Vilniuje 
įsteigtą lenkiškąją Jėzuitų Akademiją, kuri 1579 m. kara
liaus Stepono Batoro ir popiežiaus Gregorijaus XIII buvo 
paversta Universitetu, dėstant jame lotynų ir lenkų kal
bomis. Kai 1811-1812 metų laikotarpyje viso Universiteto 
katedros buvo užimtos lenkų profesorių ir kai visi moks
lai buvo dėstomi lenkų kalba, tuomet Vilniaus Universite 
tas pavirto par exellence ■>- lenkų tautine mokykla. Ir 
kaip tokia lenkiška įstaiga, jokiu būdu nemanė ir nesisten
gė būti lietuvių kalbos užtarėja, nes anot istorijos dr. A. 
Budreckio, tik 1823 m. kažkokiais sumetimais teįstengė 
atspausdinti lietuviškai lenkišku žargonu Niezabitauskio 
knygelę "Apie bites".

Kad taip, o ne kitaip lenkų užgožtame Vilniaus Uni
versitete buvo, tąi mums geriausiai paliudija tuometinio 
Vilniaus Universiteto auklėtinis Simonas Daukantas (T?O3- 
1864) Lietuvos istoriją aprašančiuose veikaluose. Kai 
kartą Vilniaus Universiteto auditorijoje paskaitų metu 
prof. Marzynkis išsitarė, kad jokie lenkų romantikai neįro
dys, jog lietuviai buvo idealūs žmonės ir kad jie kūrė 
savo didingą istoriją, nes jie buvo tik plėšrūs užpuolikai 
ir Europos siaubas, tai visiems tylint, vienas tik studen - 
tas Simanas Daukantas išdrįso prieštarauti:

MASKVA KEIČIA TONĄ,

Praeitą rudenį giminaitis iš JAV viešėjo Lietuvoje ir 
atvežė man iš Maskvos prancūzišką laidą "Les nouvelles 
de Moskou" spalio mėnesio numerį (1986). Be žinomos 
mums propagandos apie nusiginklavimą ir Reikjaviko 
viršūnių Konferenciją, paskutiniame puslapyje įdėta ištrau 
ka iš poetės Irinos V. Odojevcev'os memuarų knygos apie 
poetą N. Gumiliov'ą. Poeto nuotrauka įdėta viduryje 
puslapio.

Apačioje prierašas, kad šiais metais sueina šimtas 
metų nuo poeto N. Gumiliov'o gimimo. "Sovietski Pisa- 
tel" leidykla, Leningrado filialas, ruošiasi išleisti N. 
Gumiliov' o poezijos rinkinį, nes be jo poezijos, esą, rusų 
poezija būtų nepilna.

Šitame numeryje, esą, duodama ištrauka iš Irinos V. 
Odojevcev'os memuarų knygos apie anuometinio Petrogra
do revoliucijos laikus, kur ji labai gyvai aprašanti tų 
dienų atmosferą ir originalų poeto Gumiliov'o būdą.

Tūla Anna Koloniekaja, paruošusi, šią. ištrauką ir ap
lankiusi Iriną V. Odojevcevą, kuri po Gumiliovo mirties, 
išvykusi su vyru iš Sovietinės Rusijos ir apsigyvenusi 
Paryžiuje.
Ruso butas Paryžiuje

"Aš vaikščioju vieną tų baltųjų naktų šią vasarą Lenin
grade. Štai senasis Irinos Vladimirovnos namas, Baseino 
gt. 60. (Iš tikrųjų, Nekrasovo tuo laiku). Čia ji susitik
davo N. Gumiliov' ą, kai jis eidavo į "Gyvųjų žodžių 
Institutą". Taigi, jie drauge žengė į tuos legendarinius 
metus. Jis visuomet elegantiškas, truputį įsitempęs, pro
fesoriaus pozoje; ji - romatiška, smulkutė, išblyškusi, su 
gėlių puokšte, poetė debiutante, jo mokinė.

Netrukus po N. Gumiliov'o mirties, Irina V. Odojevce- 
va susituokė su jo draugu poetu Georgijum Ivanov'u ir 
išvyko iš Rusijos visam laikui. Ji gyveno emigracijoje 
Paryžiuje.

Aš atsirandu prie namo Casablancos gatvėje, Paryžiu
je. Atidarau duris su raktu, kurį randu po kojašluoste, ir 
įeinu į kambarį, kur pagal rusišką madą, daiktų visur po 
truputį: knygos, rankraščiai ir fotografijos ant sienų.

Irina Vladimirovna lovoje. Jau metai, kaip ji susilaužė 
koją; ilgą laiką buvo ligoninėje. Jai 91 metai amžiaus ir 
ji gyvena viena.

Aš atsisėdu šalia jos ir pradedu pasikalbėjimą, kad aš 
skaičiau jos memuarus, kad aš suradau jos namą Lenin
grade ir kad man skaudu rasti ją čia, bet aš labai norė
jau ją pamatyti. Aš matau, kaip jos akys nušvinta. Ir aš 
matau kitą moterį - daug jaunesnę. Ji pakelia savo gra
žias, baltas rankas prie krūtinės ir sušunka:

-Mano Dieve, kokį džiaugsmą jūs man padarėte, jūs 
neįsivaizduojate! Mano gyvenimo prasmė - tai mano 
Tėvynė ir viskas, kas yra rusiška. Niekuomet aš nebuvau 
tokia laiminga, kaip per tuos bado metus, gyvendama

“Upeliai juokias po ledu,
Pavasaris išvirs bematant”... J. Aistis Nuotr, H. Nagio

"Netiesą kalbi, profesoriau!... Aš protestuoju ir įro
dysiu, kad lietuviai buvo kultūringi ir kad jie sukūrė 
daug gražesnę istoriją, negu lenkai"... ("Sandara", 
1981 m. rugpjūčio mėn. 24 d.).

Pažymėtina, kad S. Daukantas nė vieno rašto ar vei
kalo neparašė lenkų kalba, griežtai nuo jos atsiribodamas, 
nors jis ją mokėjo puikiausiai. ( t>us daugiau )
**************************************************** 
ant Nevos upės krantų.

Emigracijoje Irina Vladimirovna rašė eilėraščių, daug 
vertė ir parašė dvi memuarų knygas apie sutiktus rašyto
jus, poetus ir garsius dailininkus: Binin'ą, Cvetajev'ą, 
Teffi. Jlgame savo gyvenime ji visko matė: džiaugsmo 
ir rūpesčių, laimės ir vargo. Bet ji negalėjo pabėgti nuo 
tėvynes ilgesio, kurią ji paliko; visos jos poemos išreiškia 
tą patį jausmą.

-Ar tau patinka Achmatov'os poemos? - klausia mane 
Irina Vladimirovna. - Ji jau tuomet buvo garsi ir labai 
graži. Jaunos poetės stengėsi ją pamėgdžioti, Gumiliov'as 
net buvo išgalvojęs ypatingą terminą tai apibrėžti. Bet 
žinai, kodėl aš ją labiausiai gerbiu? Kadangi ji neišvyko 
iš Rusijos.

Irina Vladimirovna išlaikė labai gerą atmintį, jautru
mą, gyvą dvasią ir tobulą ruso tipą. Ši prigimtis, kurią 
ji paveldėjo iš mažens, padėjo jai pakilti aukščiau mete- 
rialistines būties. Ji niekuomet nesiskundė dėl ligų, var
gingumo ar vienišumo.

-Aš norėčiau daugiau parašyti apie sutiktus asmenis, 
bet man jau sunku rašyti ir nebemoku kalbėti viena 
prieš mikrofoną.

...Mano paskutinis ir didžiausias noras būtų: sugrįžti į 
savo Tėvynę ir ten mirti.

Aš palieku Iriną Vladimirovną vieną jos rusiškame 
bute, Casablanca gatvėje, Paryžiuje. Anna Ko,on,cka;a

Kas atsitiktų Lietuvoje, jeigu kas taip patriotiškai 
parašytų apie lietuvybę? Apšauktų nacionalistu, šovinistu 
ir kitais vardais!* Rusams tai ; galima daryti, bet ne 
pavergtiesiems. t it?- ‘

Be to, viskas taip aprašyta, kad ten, rodos, nebuvo 
nei KGB, Čekos, nei raudonojo teroro, ar Gulago.

Dabar pažiūrėkime, ką rašo apie Gumiliov'ą "The 
Columbia Encyclopedia"-.

"Gumilev, Nikolai Stepanovič, 1886-1921, rusų poetas. 
Su Gorodeckiu jis įkūrė 1912 m. Akmeistų poezijos mo
kyklą. Jis buvo vedęs ir vėliau išsiskyrė su poete Anna 
Akhmatova. Jis plačiai keliavo po Europą ir ypač Afriką. 
Jo poemose yra daug svetimų ir egzotiškų elementų. Jo 
poezijos rinkinyje "Ugnies stulpas", 1921, yra geriausi jo 
kūriniai. Jis buvo bolševikų sušaudytas už tariamą są- 
mokslinę veiklą".

Apie A. Achmatovą "The Columbia Encyclopedia" štai 
ką rašo:

Akhmatova Anna, tikra pavardė Anna Andrejevna 
Gorenko, 1888 - , rusų poetė Akmeistų mokyklos. Jos 
trumpi lyriniai eilėraščiai, paprasti, bet ritmiški, Puškino 
tradicijoje, sulaukė didelio populiarumo. Jos temos buvo 
autobiografinės, liečiančios meilę ir tragediją. Ji išsisky
rė su poetu Gumilėv'u 1918 m. Po jo, kaip kotrarevoliu- 
cionieriaus, sušaudymo 1921 metais, ji jokios poezijos 
nerašė iki 1940 m. Per Antrąjį Pasaulinį Karą jos popu
liarumas atgijo, bet 1946 m. ji buvo kritikuojama už 
buržuazinį nuosmukį. Jos vėlyvoji poezija laikoma žemes
nio lygio už ankstyvąją".

Akmeistų mokykla, apie kurią čia kalbama, buvo 
įkurta poetų, vadovaujant Gumiliov' ui, kaip reakcija 
prieš simbolistų misticizmą. Jie norėjo aiškumo ir papras
tumo poezijoje.

Po revoliucijos iš Rusijos pasitraukė apie 3 milijonai 
rusų. Nusivylę emigracija, kai kurie grįžo. Jie buvo 
vietoje sušaudyti ar ištremti į Sibirą. Po 20 metų, kaip 
rusai sako, jie prarado savo veidą. Antrojo Pasaulinio 
Karo pabaigoje, su sąjungininkų pagalba, komunistiniai 
rusai juos pribaigė.

Dabar Maskva į sušaudytuosius ir emigrantinius rusų 
literatūros kūrėjus, pradėjo žiūrėti, kaip į savus: spausdi
na jų kūrinius, prisimena jų gimimo, ne mirties, dienas. 
Pamatysime, kaip komunistai pažiūrės į pavergtų tautų 
emigrantinius literatūros kūrėjus. Pritaikys tokį pat mas
tą, kaip rusams, ar skirtingą? R. Bulovas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ŠVEDAI RŪPINASI IGNALINOS JĖGAINE

Plačiai skaitomas Stockholmo dienraštis DAGENS 
NYHETER neseniai išspausdino dviejų švedų jaunuolių 
straipsnius, kuriuose švedų visuomenė ir politiniai veiks
niai kviečiami parodyti daugiau dėmesio ir solidarumo 
PABALTIJO TAUTOMS ir jų problemoms.

Straipsnių autoriai yra dviejų Švedijos politinių 
partijų - Centro ir Liberalų- jaunimo sąjungų vadovai. 
Centro partijos atstovas Andreas Carlgren kelia mintį, 
kad Švedija turėtų sustabdyti didžiausios pasaulyje ato
minės jėgaines statybų Lietuvoje. Autorius ypatingai 
reiškia susirūpinimų dėl nepakankamų apsaugos priemo
nių Ignalinos jėgainėje ir dėl jos galimų pavojingų pasek
mių gamtos aplinkai. Carlgren atkreipia dėmesį, kad 
atominės jėgainės Lietuvoje projektas buvo sovietų Lie
tuvai primestas neatsiklausus vietos gyventojų.

Autorius įspėja, kad totalistinės valstybės atominė 
politika gali sudaryti didžiausių pavojų žmonijai. Libera
lų partijos jaunimo sųjungos pirmininkas Torbjoern skati
na Švediją^ pastoviai kelti Pabaltijo kraštuose sovietų 
vykdomus Žmogaus ir tautų Teisių pažeidimus, paremti 
Pabaltijo kraštų laisvės bylų.
(M.L. iš "Europos Lietuvis",nr. 13 (1848), 1987.)

• STIPRIAI APNUODYTI ŠIAURĖS ELNIAI
Reuterio žiniomis, iš Oslo pranešama, kad NORVE

GIJOS mokslininkai , ištyrę nušautųjų šiaurės elnių rytų 
Norvegijoje mėsų, rado rekordinį radiacijos lygį joje, be
veik metams praėjus po Černobyl'io atominės jėgainės 
katastrofos.

Saugus radiacijos kiekis mėsoje laikomas 6.000 
becquerel mato. Šie ištirtieji šiaurės elniai savo kūnuose 
buvo sukaupę 98.500 bekrelių radiacijos kiekį viename 
kilograme mėsos. Mėsa žmonių mitybai yra nebetinkama.

Černobyli'io nelaimė dėl netinkamos priežiūros 
ir trūkumo apsaugos priemonių įvyko praeitų metų ba
landžio mėnesio 26 dienų.

SVARBIAUSIA - reikia reikalauti tarptautinės 
kontrolės ir saugumo sistemos atominiams reaktoriams.

Anksčiau ar vėliau pasaulis bus priverstas imtis 
tokių priemonių, nes tai globalinis reikalas ir globalinis 
pavojus. Taip pat, be atominės energijos nebus galima 
apsieiti.

Gal tai būtų vienas atvejis- uždavinys ir musų 
jaunimui: prisidėti prie IGNALINOS jėgainės saugumo 
reikalavimų- reikalaujant neplėsti jos statybos ir rasti 
sprendimų jos veikimui eliminuoti.

Per Juodąsias Marias-Laisvėn
Aleksėj Orlov

/ SOVIETŲ LEITENANTO KELIONĖ Į AMERIKA /

Marat'as Karimov'as gimė Tolimuose Rytuose karininko 
šeimoje ir dabar jis yra 31 metų amžiaus. 1975 m. bai
gė Aukštesniųjų tolimųjų distancijų- zenito raketų - mo
kyklų Ordžonikidzėje ir gavo leitenanto laipsnį 1975- 
1977 m. tarnavo priešlėktuviniuose daliniuose Klinu mies
te ( miestas yra pusiaukelėje tarp Maskvos ir Tvėrės, 
Sovietų vyriausybės pavadintu Kalinin'u).

Ten- Aš. įsitikinau, kad -sovietinė, santvarka—nę 
u nranf, .šf.pareičkėiiman iMarat'as......

- Kodėl būtinai ten? • • ->'J iiri .-.•.•k: ;
.-viidoi! Tarnauti sovietinėje kariuomenėje yra neleng-

viau, kaip sėdėti sunkiųjų darbų kalėjime. Aš gyvenau 
karininkų bendrabutyje. Tai buvo senas barakas. Grindys 
išpuvusios ir eidamas turėjai žiūrėti, kur statai kojų. 
Stogas kiauras, pelių ir žiurkių išlandytas. Šešiolikoje 
kambarių gyvenome po du; buvo vienas tualetas, trys 
prausyklos (iš jų viena neveikianti), šilto vandens nieka
da nebuvo. Žiemų užšaldavo vamzdžiai, tai neturėdavo
me jokio vandens. Tokios tai gyvenimo sųlygos.

Girtuokliavimas neišpasakytas. Pulko vado pavaduo
tojas pulkininkas leitenantas Rasputin'as - alkoholikas. 
Dauguma karininkų bendrai girtuokliai; kareiviai - verda 
naminę. Baterijos vadas kapitonas 33 m., Boris'as Efre- 
mov'as buvo pavyzdingas karininkas, persidirbęs, nuvar
gęs. Buto negavęs, gyveno bendrabutyje. Jo žmona ir 
sūnus gyveno Maskvoje. Jeigu gautų butų dalinyje - pra
rastų butų Maskvoje. Šeimų Maskvoje galėdavo aplankyti 
nedažniau kaip vienų kartų į mėnesį. Tikras sūnus jo 
neatpažindavo. Pamatęs, mamai sakydavo, kad atvažiavo 
dėdė Boris. Kad primirštų savo dalių, dirbo be poilsio 
ir išvargęs kai kada krisdavo lovon net ir nenusirengęs. 
Visa tai prisimenu, kaip šiurpų sapnų.

- Sakyk, ar mokykloje nenujautei į kokį gyvenimą 
ruošiesi?

- Nujaučiau...norėjau iš mokyklos išeiti, bet buvo 
galima tai padaryti tik iš pirmojo semestro, o vėliau 
nepaleidžia. Mane mokykloje išbraukė iš komjaunuolių, 
bet vistiek suteikė leitenanto laipsnį.

- Už kų pašalino iš komjaunuolių?
- Aš elgiausi taip, kad tik mane išvarytų. Sąmo

ningai nusižengdavau drausmei: pasišalindavau iš sargybi
nio posto, buvau šiurkštus su karininkais. Vienų kartų 
gavau 16 parų daboklės. Grąsino atiduoti teisman, žadė
jo pasiųsti į drausmės batalijonų. Pašalinimas iš mokyk
los -didelė negarbė pačiai mokyklai. Mokyklos viršinin
kai žiūrėjo tik savo mokyklos garbės. Jiems rūpėjo, kad 
nebūtų pakaltinti permažai rūpinęsi auklėjimu. Man te
besant, pakeitė Mokyklos viršininkų, kuriam mano praei
tis gal ir nebuvo žinoma. Pasitenkino tik pašalinimu iš 
komjaunimo, bet mokykloje paliko.

- Sakyk, kada pasiryžai pabėgti ?
- Daug vėliau - 1984 m. Tada aš mokiausi Aktiu- 

binsk'e medicinos mokykloje, kurių pradėjau 1982 m. 
1984 m. kovo mėnesį mane tardė KGB, ir tada pamačiau, 
kad jie mano reikalu turi surinkę gana storų bylų. Supra
tau, kad esu sekamas ir kad kažkas apie mane praneši
nėja. Po šito tardymo aš pasiryžau pabėgti.

Pabėgti nutariau kartu su draugu, kurį pažinojau 
dešimtį metų ir kuriuo pasitikėjau. Ruošėmės labai rim
tai. Pabėgimas sausuma- neįmanomas. Planavome per 
Baltijos jūrų pasiekti Švedijų. Pabuvoję du kartu Pabal
tijo kraštuose ir patyrinėję pabėgimo galimybes įsitiki- 

■ nome, kad pajūris yra stipriai saugomas. Tada nuspren
dėme sukti per Juodųsias marias Turkijon. Batum'o vie
tovė, arti Turkijos, stipriai saugoma - radom, kad netin
kama. Kryme taip pat stipri pasienio apsauga. Tikrina 
net turistų palapines. Pasirinkome išplaukti iš Anapu.

Mūsų planų niekas nežinojo. Tai labai svarbu vi
siems, kas ruošiasi šitokiam žygiui. Visų reikalingų me
džiagų įsigijome labai iš anksto. Pirkome guminę valtį, 
prijungiamų variklį ir bures. Ruošėmės daugiau kaip vie- 
1987.IV.2

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ ORGANIZACINĖS VEIKLOS 
APYBRAIŽA
1. Lietuvių žurnalistų sąjunga

Nepriklausomoje Lietuvoje veikusi Lietuvių žurnalistų 
sąjunga buvo atkurta 1953 m. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Buvo suorganizuoti žurnalistų skyriai Chicagoje, 
Detroite, Clevelande ir Los Angeles, kuriuos jungė Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos Centro Valdyba.

1973 m. gruodžio mėn. 3 d. žurnalisto Jono Karkos 
iniciatyva buvo suorganizuotas Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos skyrius Toronte. Pirmoji valdyba: pirm. J. Karka, 
sekr. L. Švėgždaitė ir ižd. J. Vaičeliūnas. Antroji valdy
ba buvo išrinkta 1976 m.: pirm. J. Karka, sekr. E. Krikš
čiūnienė ir ižd. Stp. Varanka.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Toronto skyrius veike 10 
metų, turėjo 32 narius. Skyriaus veikla reiškėsi narių 
individualia iniciatyva, kurie aktyviai bendradarbiavo 
kanados ir JAV periodinėje spaudoje. Valdybos daugiau 
dėmesio kreipė į informaciją apie Lietuvą kitataučių 
spaudoje. Pirm. J. Karka paruošdavo anglų kalba informa
cinius pranešimus valdžios atstovams, bendradarbiavo su 
kanadiečių ir etninių grupių žurnalistais. Skyriaus orga
nizaciniai reikalai buvo diskutuojami metiniuose susirinki
muose.
2. Kanados Lietuvių žurnalistų Sąjunga

Su Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro valdyba Toron
to skyriaus valdybos ryšiai buvo nepastovūs; pirm. J. 
Karkos sugestijos organizaciniais reikalais buvo ignoruo
jamos. Dėl šių ir kitų priežasčių 1982 m. birželio mėn. 9 
d. įvykusiame LŽS Toronto skyriaus narių susirinkime 
buvo nutarta persiorganizuoti į savistovią Kanados Lietu
vių Žurnalistų Sąjungą. Išrinkta perorganizavimui valdyba: 
pirm. J. Karka, L. Girinis-Norvaiša, A. Gurevičius, Stp. 
Varanka ir J. Varanavičius. Ši valdyba paruošė Kanados 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos naujus įstatus, užmezgė 
ryšius su kitose kolonijose gyvenančiais spaudos bendra
darbiais ir telkė narius į naują organizaciją.

1983 .XII.3 pagal naujus įstatus buvo Išrinkta KLŽS 
pirmoji valdyba: pirm. A. Gurevičius, viceprim. L. Giri
nis-Norvaiša, sekr. Stp. Varanka, ižd. S. Prakapas, R. 
Rudaitytė, K. Mileris ir G. Urbonas. Sąjunga finansiškai 
sustiprėjo, gavus paramos iš finansinių lietuvių institucijų. 
Bandymas steigti skyrius kitose didesnėse kolonijose buvo 
nesėkmingas, nes neatsirado pakankamai spaudos bendra
darbių. Užinteresuoti tolimesnių vietovių žurnalistai buvo 
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nerius metus teoretiškai ir praktiškai. Plaukiojome ramia
me ore ir audrose, apversdavom valtį vandenyje, išleis- 
davome orę ir vėl pripildydavome, pakeldavome ir nuim- 
davome bures. Mokėmės, kaip laikytis vandenyje, taupy
ti jėgas, maistą, kaip gaudyti žuvis, kaip orientuotis pa
gal saulę ir žvaigždes. Išstudijavom, kuriuo laikotarpiu 
jūroje dažniau būna audros, kokie vyraujantys vėjai bei 
srovės. Visus reikmenis bei medžiagą pasiuntėme bagažu 
į Anapu. Mudu nuvažiavome traukiniu,dėl visa ko, pasi
ėmėm ir bilietus atgal Maskvon.

Nuvykę į Anapu, ten praleidom tris paras, stebė
dami jūros pakraštį ir išsirinkom startui vietą apie 15 
km. nuo miesto.

Rugpjūčio mėn. 6 d. buvo audra, bet nutarę, iš
plaukėm 3 vai. ryto. Bangos buvo tokios didelės, kad 
mudu negalėjome atsiskirti nuo kranto. Nusikamavę ir 
permirkę po dviejų valandų tuščių pastangų, išlipom į 
krantą. Tą visą dieną lindėjome krūmuose. Buvo ilga 
diena. Naktį, 11 vai. vėl mėginome išplaukti. Šį kartą 
pasisekė. Keletą valandų plaukėme Krymo kryptimi. Gal
vojom, jeigu pagautų, sakytume, kad plaukiam į Krymą.

Nuplaukus apie 40 km., dingo Anapu šviesos, din
go švyturys, ir tada psukome Pietų kryptimi. Stabtelė
davome tiktai, kai bake pritrūkdavo benzino - jį papildę, 
vėl keliavom. Tc naktį mus stipriai gąsdindavo delfinai. 
Jie žaidė sau visai prie mūsų valties, pasinerdami po 
ja. Mudu bijojom, kad vieną jų nesužalotų propeleris. 
Tada visas būrys būtų mus užpuolęs. Išjungti motorą ne
norėjome, nes buvome dar perarti krantų.

Pirmąsias dvi paras, 7 ir 8 rugpjūčio matėme mi
ražus: miestus, uostus, kaimus... Vėliau visa tai praėjo. 
Rugpjūčio 8 d. rytą pabaigėme benziną ir išskleidėme 
bures. Jūra buvo rami, buvo karšta ir mudu daug mau
dėmės. Klausėmės Turkijos radijo transliacijų ir kuo stip
riau girdėjome, tuo labiau džiaugėmės esą arčiau. Ori- 
entavomės pagal priėmėjo vidurinę anteną, pagal kompa- 
są>saulę ir naktį- pagal žvaigždes.

Rugpjūčio 8 d. vakare kilo audra. Ji tęsėsi 9,10 
ir 11 dienomis. Oras labai atvėso, valtį užliedavo, rei7 
kėjo nulatos semti vandenį iš valties. Pajutome, kad ji 
labai gerai išlaiko lygsvarą, audroje nė karto neapsivertė. 
Dvi naktis buvo debesuota ir tik retkarčiais pamatyda- 
vom Paukščių Taką, Aušrinę.

Rugpjūčio 10 d., popietiniu laiku, Turkijos krypti
mi plaukė laivas. Pamatę, kad jis ne Sovietų Sąjungos, 
stengėmės, kad mus pamatytų. Nors jis plaukė tik gal 
50-60 metrų nuo mūsų, bet mūsų nepastebėjo ir jo su
keltos bangos visdėlto mūsų neapvertė.

Ketvirtąją mūsų kelionės dieną mudu nustojom

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose 
srityse.

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

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

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

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

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

tiesioginiai priimti į KLŽS Toronto centrinį skyrių.
Ši pirmoji valdyba buvo efektyviai veikli. Ji privertė 

atleisti iš pareigų "Polyphony" žurnalo redaktorių, komu
nistą prof. R.F. l-Iarney, kuris lietuvius apibūdino komu
nistinėje šviesoje. Ypač susidomėta žydų kaltinimais ir 
šia tema vyko diskusijos lietuvių laikraščiuose. 1986 m. 
birželio mėn. valdybos narių iniciatyva buvo išleista dr. 
D. Kalio parašyta anglų kalba knyga "The Chosen Peoplė’, 
kuri buvo išplatinta ir išparduota per 3 mėnesius. Ši 
knyga net pasiekė Vilniaus Universitetą ok. Lietuvoje, iš 
kur gauta padėka. Žydų kaltinimams paneigti, Sąjungos 
nariai surinko daug medžiagos, kuri šiuo metu klasifikuo
jama ir bus paruošta knyga apie žydų gelbėjimą Lietu
voje.

1986.X.26 buvo išrinkta Sąjungos antroji valdyba: 
pirm. J. Varanavičius, vicepirm. K. Raudys, sekr. Stp. 
Varanka, ižd. L. Girinis-Norvaiša, korespondentas St. 
Prakapas ir Hamiltono žurnalistų atstovas K. Mileris. 
Valdyba nutarė 1987 m. pavasarį surengti kultūrinę popie
tę ir rudenį - svarstybas apie dabarties ir ateities spau
dos problemas, leisti informacinį biuletenį nariams ir 
pagyvinti veiklą.

(iš Kanados Lietuvių Žurnalistų Sąjungos biuletenio^ 
’WV’V v

ISTAMBUL - TURKIJA

vilties pasiekti krantą. Plaukėm, rodos, dideliu greičiu, 
cų ženFs kaip nėra, taip nėra; Audra su lietum ir di
džiules bangos mudu visiškai nualsino. Nustojęs vilties 
išsigelbėti, padėjau galvą ant borto ilsėdamasis, kai tolu
moje pamačiau- kalnus. Netikėjau savo akimis ir galvo
jau, kad tai debesys. Po poros valandų įsitikinau, jog 
tai tikrai kalnai. Vėliau jau pamatėme ir miestą. Tai bu
vo Turkijos miestas Samsun.

Pakrantės bangos buvo tokios didelės, kad įsitiki
nom, jog prie stataus kranto yra pavojinga priplaukti. 
Tada plaukėme pakraščiu, (ieškodami lėkštaus kranto- 
paplūdimio. Su dideliu vargu išlipome į krantą. Pirmojo 
mus sutikusiojo paklausėme angliškai, kur yra Amerikos 
Ambasada. Žmogus nieko nesuprato. Tada aš taip pat 
angliškai, prašiau kad mudu nuvestų į policiją.

- Kaip ilgai teko būti Turkijoje?
- 39-nias dienas. Mus laikė kalėjime atskirai. Pir

mas dienas - Samsun'e, vėliau - Ankaroje. Mus kvotė 
ir buvome nepatenkinti, kad mumis netiki. Vėliau supra
tome, kad turkai galvojo, jog esame Sovietų pasiųsti. 
Jie netikėjo, kad tokioje audroje ir su maža gumine val
timi galėjome atplaukti. Mudu sakėme, kad bangos bu
vusios 8-10 metrų, o meteorologijos stotyse buvo užre
gistruota 12-16 metrų bangos. Užklausti jų žinovai atsa
kė, kad mudu negalėjome perplaukti, o mudu tvirtinom, 
kad galėtumėm ir Viduržemio jūrą perplaukt, jei reikėtų.

Nepatenkinti jų tardymu Ankaroje, mudu, nors 
nesusitarę, paskelbėm bado streiką. Bereikalingai. Jų el
gesys pradėjo gerėti, pagerėjo ir maistas. Gaudavom net 
alaus, atnešė ir televizijos aparatą. Rugsėjo 20 d. mus 
perkėlė į F.R.G. ir gruodžio 16 d. atvykome Amerikon.

Čia būtų galima pokalbį su Marat'u ir pabaigti, 
bet pasveikinęs su laimingai pasibaigusia kelione, dar 
paklausiau:

- Jūs dvejus metus tarnavote priešlėktuvinės ap
saugos daliniuose. Ar, staiga prasidėjus karui, jūsų dali
nys butų pasiruošęs karo veiksmams?

- Dalinys karui neparuoštas netiktai todėl, kad 
vyksta girtavimai; kariai- kaukaziečiai ir iš Vidurinės 
Azijos - rūko hašišą ir nėra karinės drausmės. Dalinyje 
buvo penki transportiniai gynybos komplektai. Du iš jų 
visiškai neveikė, du tiktai vos ne vos judėjo ir pilnai 
veikiantis - tiktai' vienas. Asmeniniai etatai nepilni. Ka
riai skiriami tarnybon du kartu dažniau, kaip turėtų bū
ti, karininkus kareiviai traktuoja kaip savo priešus. Dali
nys, kuriame tarnavau, pasiruošęs viskam: vagystėms, 
girtavimui, visokiausiam triukšmavimui, ištvirkavimui, 
tiktai ne karui.

Pasikalbėjimą baigėme.
( Iš "Novoje Ruskoje Slavo". Verte J.A

3 psl.
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KULTŪRINIS
ALGIMANTO MACKAUS 
KNYGŲ LEIDIMO FONDAS

Malonus lietuviškos knygos bičiuli,

Plėsdami mūsų knygų fondo leidimą, siekiame prisi
traukti kuo daugiausiai narių iš lietuviškos visuomenės 
tarpo, kuriems rūpi lietuviška knyga, jos tolimesnis išlai
kymas ir ateitis. Didėjant leidžiamų knygų skaičiui ir 
kylant spausdinimo išlaidoms, norime praplėsti pastovių 
skaitytojų tinklą, kurie savo įnašais padengtų dalį knygų 
leidimo išlaidų.

1986 m. išleidome Violetos Kelertienės redaguotą 
studiją apie Marių Katiliškį "išėjęs negrįžti" ir Vytauto 
Kavolio lietuvių kultūros nagrinėjimą "Sąmoningumo tra
jektorijos." Viso jau išleidome 56 knygas, iš kurių trylika 
premijuota įvairiomis premijomis. Šiais metais žadame 
išleisti Balio Sruogos verstą dramą "Apsiautalas", Antano 
Gustaičio humoristinius eilėraščius "Pakeliui į pažadėtąją 
žemę" ir Henriko Nagio verstą "Sakmę apie korneto 
Kristupo Rilkės meilę ir mirtį".

Kiekvienas asmuo skiriąs į metus $25.00 knygų leidi
mui bus laikomas fondo nariu, gaus veltui populiarią, liuk
susinę Antano Gustaičio knygą "Saulės šermenys" ir jam 
automatiškai bus siunčiami naujai pasirodantys fondo lei
diniai.

Jei metų bėgyje knygų bus išleista mažiau negu už 
25 dolerius, tai kiekvienas fondo narys turi teisę pasi
rinkti ankstyvesnių fondo leidinių už likusią sumą arba 
nusirašyti tą sumą nuo mokesčių, naudojant Tax Id. No. 
36-2916315.

Tad kviečiame ir jus prisidėti prie mūsų darbo, užpil
dyti žemiau pridėtą atkarpą ir su pirmu įnašu grąžinti 
nurodytu adresu.

Fondo vedėjas G . Vėžys
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IŠMESTINUKAS
APYSAKA 

( tęsinys)
13.
BOMBOS IR BALIONAI...

Traukinys pamažu, lyg dar abejodamas, pasidrąsini- 
mui sušnypštęs garais, giliai atsiduso ir galų gale sustojo. 
Kareiviai skubiai, vienas kitam pagelbėdami, išsikraustė 
iš lovomis apkabinėto vagono. Laima pasiliko susigūžusi 
kampelyje,, vis tyliai niūniuodama tą pačią dainelę. Ne
trukus pasigirdo vyrų ir moterų balsai prie ištuštėjusio 
vagono.

- Tai ji ten, kampelyje,- tarė vyras ir parodė į 
.tamsų kampą.

- Pagelbėkite mums ją iš ten iškrapštyti,- kreipė
si sena sanitarė į šalia stovinčius du kareivius. - Gal ji 
pavojinga?

v Ne truputėlio,- atsakę arčiau, stovintis ir. kito 
karefyf6Į padedatnėš, vikriai' įlipo į vagoną. Priėjęs prie 
susigūžusios Laimos, kareivis ją švelniai kalbino ir pa
gelbėdamas atsistoti, atvedė prie durų. Dvi sanitarės 
iš abiejų pusių prilaikydamos, pamažu vedė Laimą į sto
ties patalpas. Jos abi kuprinėlės buvo perduotos į baga
žo skyrių su lydraščiais. Kontrolės punkte buvo pasakyta, 
kad moteriškę nugabenti į izoliacinį skyrių, bet senoji 
sanitarė nebuvo tikra, kur jis dabar randasi. Ji pasiuntė 
savo padėjėją, gal tik iš vaikystės metų išsimušusią liek
ną mergaitę pasiteirauti pas sanitarus punkte, o pati 
pasiliko su Laima.

Ruduo jau pradėjo rodyti savo veidą, svaidydamas 
pageltusius lapus. Smulkiai lynojo, atrodė lyg kristų mig
la. Kažkur klegėjo tramvajus. Laima staigiais judesiais 
sėdo ant šaligatvio ir valydama jį su nosinaite nuo lie
taus, užvedė kažkokį pašnekesį su kažkuo. Ji kalbėjo 
lietuviškai:

- Nekaišiok savo šalto snukučio. Nieko tau nega
liu padėti, nes girdi? Vežamos patrankos dunda. Greitai 
smuk į krūmus ir įsirausk į samanas.

Sanitarė paėmė ją už rankos ir pakėlusi nuo šla
pio šaligatvio, ramino vokiškai. Laima lyg supratusi, nu
braukė nuo veido užkritusius plaukus, kažinką tyliai kal
bėdama. Paskui garsiai prakalbo:

- Visi alkani, visi ištroškę. Lauk, kada tas pasku
tinis arkliukas nukratys kojas. Tada prie upelio pakelsi
me puotą.

Sanitarė vis jai kartojo gerai žinomą pritarimo 
žodį "ja, ja, ja".

- Nekartok, kaip pakvaišusi to savo "ja". Argi ak
la, kad nematai kaip virš galvos, žemai skraido balio
nai? Ogi prie jų- geležiniai retežiai.

Laima visokiais būdais tai kartodama, spaudė sa
nitarės galvą žemyn pati pasilenkdama. Sanitarė lyg pri
tardama, pasitraukė ir lingavo galva.

Netrukus atskubėjo ir jaunoji sanitarė iš tolo šauk
dama, kad reikia skubėti į tramvajų, viską žinanti ir 
kad traukinys išeinąs už valandos.

Netrukus atvažiavo tramvajus ir kontrolierius dar
kyta vokiečių kalba nurodė jieškomą ligoninę. Palydovės 
perdavė Laimą ir lydraštį vartininkui, o pačios skubiai 
grįžo atgal.

Po pusvalandžio atėjęs vyriškis paėmė už rankos 
vartininko būdeleje stovinčią Laimą ir nusivedė akmeni
mis išmūryto namo plačiais cementiniais laiptais į ket
virtąjį aukštą. Ilgas, siauras prieškambaris buvo tuščias 
ir labai silpnai apšviestas. Už budinčiosios staliuko su
veriamų durų girdėjosi moteriškų balsų, erzelynė ir pra
siveržęs verksmingas šauksmas. Laima, pasodinta ant 
ilgo suolo,susilenkė ir , kiek palaukusi, vėl įniko į savo 
niūniavimą.

Iš pradžių liūdna melodija pavirto į triukšmingą, 
staigiai ir aštriai kirčiuojamą, ligi įpuolė į spiegiantį 
šauksmą. Budinčioji paspaudė skambutį ir iš šalutinių 
durų tuoj pasirodė vyriškis. Kurį laiką jie stebėjo liūd
ną Laimos veidą ir švelnius rankų judesius, lydinčius 
šauksmą. Lyg norėdami ją prikelti iš miego, purtė paė
mę už pečių. Gaidos tonas sušvelnėjo ir po kelių sekun
džių virto tik drebančia rauda. Vyriškis bandė ją prakal
binti, bet Laima atstumiančiai pamojus rankomis, susiran
gė rant žemės ir visiškai nutilo. Kiek palaukęs, vyras 
tyliai pasakė budinčiai, kad ligonė nepavojinga.

4 pšl.
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Gydytojas dabar labai užimtas, bet manau, kad 
greitai galės ją apžiūrėti ir ji bus nuvesta, kur priklauso. 
Tuo tarpu palik ją .sėdinčią ant grindų.

Tai pasakęs, skubiai išėjo. Lietus stambiais lašais 
taškėsi į siaurus ir aukštus langus gale koridoriaus. Prie 
budėtojos garsiakalbis pranešinėjo priešo bombonešių 
kryptis, sušvelnindamas klasikinės muzikos posmeliais. 
Oro pavojaus sirenos tylėjo. Už sienos girdėjosi kelių mo
teriškių dejonės.

Po poros valandų atskubėjo baltu chalatu anks
čiau buvęs vyriškis ir išsivedė Laimą. Ji sekė jį paklus
niai, kaip mažas vaikas. Keturkampiame, baltai išdažy
tame kambaryje jų laukė už didelio rašomojo stalo se
nas, lino spalvos barzda, gydytojas. Sanitarui privedus 
Laimą prie stalo ji, lyg gavusi įsakymą, skubiai susiran
gė ant grindų ir apsigindama užsidengė rankomis galvą. 
Kiek palaukęs, gydytojas pasikėlė nuo kėdės ir žiūrėda
mas į ją, švelniai paklausė:

Koks tavo vardas?
Jai tylint,pridėjė:' '"Ąr -kalbi vokiškai?" Laima pa

sižiūrėjo į jį ir dar daugiau palenkusi galvą, pradėjo 
karštai kalbėti lietuviškai:

- Jokių juokų nėra. Laikas suprasti, kas aplink 
darosi. Balionai labai žemai skraidžioja, - sušuko pakel
dama rankas,- kaip jūs nematote? Geležiniai jų retežiai 
viską sunaikina, kas po jais papuola.

Staigiai nurimo ir vėl tyliai niūniavo savo dainelę.
- Ar žinai, kokia kalba ji kalba?- kreipėsi gydy

tojas į sanitarę.
- Nežinau.

- Tarp slaugių yra kalbančių slavų ir baltų kalbo
mis. Pakviesk čia Mortą.

Sanitaras išėjo ir atsivedė pusamžę moteriškę su 
parišta ranka. Gydytojas vartė padrikus popierėlius ant 
savo stalo, surinko juos į vieną vietą ir kreipėsi į atves
tą Mortą:

- Bandyk susikalbėti su šia moteriške.
Pastaroji ' užkalbino Laimą rusiškai. Laima krūpte

lėjo ir atsakė lietuviškai:
- Nieko nereikia suprasti. Ar nematai, kas virš 

galvos darosi?- ir dar aršiau nuo kažko nematomo ki - 
tiems ėmė gintis.- Pulkit ant žemės. Nejaugi esate iš 
kito pasaulio atsiradę?.

Ir vėl, palenkusi galvą prie grindų, traukė tą pa
čią melodiją.

- Kai užkalbinau, ji susipurtė, gal kiek supranta 
rusiškai, bet greičiausiai ji iš Pabaltijo kraštų,nors ta 
daina, kurią ji niūniuoja, yra sena rusų liaudies dainelė,-

aiškino Morta. Gydytojas dar pasirausęs po padėklu ant 
stalo, patenkintas ištraukė dar vieną, mašinėlė rašytą 
lapą. Jį perskaitęs, užtikrino:

- Viskas aišku dabar. Ji yra lietuvė. Šiame rašte 
prašoma ją globoti. Kągi, po tokių nepaprastų įvykių, 
ir be rašymo aišku, kad ji turi būti globojama.

Paprašęs pakviesti Seselę Gertrūdą, pasodino Lai
mą į kėdę ir ilgai tikrino refleksų jautrumą, akis, kaklą 
ir širdies plakimą. Senukas gydytojas buvo labai švelnus 
ir vis padrąsindamas, ją ramino "gut, gut". Atskubėjo 
Seselė Gertrūda ir gydytojas, paglostęs Laimos rankas 
ir galvą, kreipėsi į Seselę:

- Kaip paprastai, duok jai raminančių vaistų ir 
už valandos pakartok. Jai reikia ramybės, poilsio ir dar 
kartą- ramybės. Tik kur tokią šiuo metu gausi? Laiky
sime ją čia keletą dienų. Neretai po tokių šiurpių įvykių 
ir netikėtumų prarandama nuovoka, bet dalis nelaimingųjų 
atgauna dalinai ar ir visapusiškai pirmykštį stovį.

Seselė išsivedė iš kabineto Laimą. Paėjusios siau
ru koridoriumi, pasuko į kairę ir siaurais laiptais nusi
leido į pirmąjį aukštą. Didžiuliame kambaryje pasieniais 
stovėjo geležinės siauros lovos ir viduryje trys ketur
kampiai, žemi staliukai. Aplink juos maišėsi keliolika 
visokio amžiaus moteriškių. Tikrai negalėjai suprasti, 
ar jos kalbasi viena su kita, ar tik pačios sau išreiškia 
sielvartą. Kelios, lyg pasiruošusios skubiai išvykti, laikė 
ant pečių kuprines ir dar ką nors rankose. Kitos, atski
rai pasitraukusios, verkė. Dar kitos,lyg kuo nepasidalinda
mos, garsiai ginčijosi. Viena dar visai jauna moteris su 
perplėšta ties krūtine suknele ir visa apraišiota tvars
čiais, ėjo prie kiekvienos ir su baisiu sielvartu skundėsi, 
kad jos užmuštą sūnelį pagriebė sanitarai ir neleido jai 
sudiev pasakyti. Tikrai skaudu buvo žiūrėti į jos tą ne-

Manau, kad ne tiktai man vienam būtų įdomu išgirs
ti ką nors daugiau apie 1985-ųjų ir 1986-ųjų metų Lie
tuvių Rašytojų draugijos premijas. Kodėl jos buvo nepa- 

Siunčiu skirtos vienos jury komisijos, o vėliau kitos sudarytos 
komisijos jau paskirtos? Gal ta proga būtų verta pagal
voti apie premijų skirstymo komisijų sudarymų? Gal, iš 

...........  tiesų, tų premijų perdaug? Gal geriau paskirti jų mažiau, 
bet didesnių sumų?

Visokių amžiaus jubiliejų dabar mūsuose netrūksta. 
Senstame. Tačiau yra tokių, kurių neprisiminti negalima. 
Štai, du musų dailiojo žodžio meisteriai ir klasikai nese
niai vienas po kito atšventė savo 80-ties metų sukaktis. 
BERNARDAS BRAZDŽIONIS ir ANTANAS GUSTAITIS 
yra vardai, kurių niekas niekad iš mūsų literatūros isto
rijos nebeišbrauks. Jie liks lygiai kaip ir jų sukurtasai 
poezijos žodis. Kiekvienas skirtingas, kiekvienas savitas, 
kiekvienas nepamirštamas. Apie juos ir jų kūrybą norė
tųsi sulaukti literatūrinių essay, nagrinėjimų, studijų. Jų 
Lietuvoje niekas greitai neparašys. Žinome dėl ko. (O 
gal? Gal naujasai atolydis atidarys duris ir į mus?). Štai 
jauniesiems ir ne taip jauniems mūsų kritikams pasiūly
mas: parašykite apie mūsų klasikus čia, išeivijoje. Dar 
vieną paminėsim: ANTANAS VAIČIULAITIS taip pat ne
seniai atšventė panašią amžiaus sukaktį. O gal jų kūryba 
permenka mūsų vertintojų plunksnoms? Gal nepakanka
mai komplikuota? Neganėtinai rafinuota?

•
Kalbant apie_ kritikus, norime keliais žodžiais prisi

minti LITERATŪROS IR MENO žurnale (1987 vasario 
7), leidžiamame sovietinamoje Lietuvoje, atspausdintą 
pasikalbėjimą su mūsiškiu prof. dr. Rimvydu Š i 1 ba
jorių. Jis lankėsi Lietuvoje š.m. sausio mėn. 9-12 
dienomis. Su juo kalbėjosi rašytojas Algimantas B u -
č y s. Interviu (kaip jie rašo) pavadintas KONTAKTAI, 
NAUDINGI MUSŲ KULTŪRAI. Jau pats pavadinimas 
maloniai (atolydiškai) nustebino. Aha! Visdėlto naudingi? 
O pats pasikalbėjimas mus nuteikė dar geriau, nes Rim
vydas Šilbajoris atsakinėjo tiesiai, aiškiai, nepataikauda
mas. Mandagiai, bet nebandydamas nieko nutylėti, net 
to, kas šeimininkams gali ir nelabai patikti. Štai, pavyz
dys: "Lietuvoje leistos knygos mus pasiekia beveik vien 
tiktai atsitiktinai, todėl negali būti rimtos kalbos apie 
paklausą". Arba: "Nenorėčiau mūsiškę ir jūsiškę literatū
ras dėti ant kokių nors kokybinio vertinimo svarstyklių, 
nes mėgstu jas abi ir bijau pasijausti kaip ta pelė, kuri 
sūrį bedalindama, abu gabalus suėdė. Iš tiesų, nepaisant 
įvairiausių didelių ir mažų skirtumų, mieliau norėčiau 
manyti, kad yra vieną ( J.V. pabraukta) lietuvių literatū
ra ir kad vertinimo mastai geriau taikytini atskiriems 
autoriams".

Kalbėdamas apie Lietuvoje kuriamą literatūrą R. 
Šilbajoris, tarp kita ko, prasitaria: "Kai dėl kokybės es
tetinės pusės, tai kartais lyg jaučiu, kad, pasiekus šiandie
ninį jūsų aukštą lygį apskritai, kai kuriems mažesnio ta
lento rašytojams gali atrodyti, lyg ir jie automatiškai, ... 
dėl to lygio, yra geri. Skaitytojas gali greit pajusti, 
kad čia tik šiaudinės gėlės. Pernelyg sklandžiai rašant, 
galima nejučiomis ir sumeluoti".

Arba dar viena atsakymo ištrauka, kai buvo paklaus
tas, ar išeivijos vertėjai negalėtų patalkininkauti leidyk
loms Tarybų Lietuvoje?" (sic!) :

"Galima pasiekti tašką, kur knygos propagavimas 
vis vien nebepadeda, turi pati knyga už save atsakyti. 
Vis dėlto šį vertimų darbą vertinu labai aukštai, nors 
aš pats ne visuomet sutikčiau su kūrinių atranka. Čia, 
taip sakant, 'pavojingas1 momentas. Rašytojas gali su
laukti savo namuose didelio pripažinimo dėl priežasčių, 
nelabai susijusių su jo talentu. Tokį išvertus, pastačius 
prieš pasaulinės publikos akis, 'karalius' gali pasirodyti 
esąs nuogas".

O kiti gauna iš Maskvos padlaižių medalius ir juos 
kabinasi ant krūtinės. Dar kiti nužemintai prašosi būti 
spausdinami. Šiek tiek pilietinės savigarbos gal ir galė
tume pasimokyti iš tų, kurie nebando prisilaižyti ir uba
giškai pataikauti. Ir, įsidėmėtina, ne visi ir t e n a i 
yra genijai. Ir tenai, okupuotoje Lietuvoje, netrūksta gra
fomanų. Ir dar kokių1. Jonas Vakaris

išpasakojamą susigraužimą. - Kodėl, kodėl? - kartojo 
ji be paliovos. - Kur jo kapelis? Kokie žmonės bešir
džiai.

Niekas jos nesiklausė, ir ji nekreipė dėmesio, tik 
skundėsi be sustojimo ir bėgiojo nuo vienos prie kitos.

Laima nekreipė jokio dėmesio į verkiančias. Ji 
sau niūniavo. Dvi rusvas roputes vaistų priėmė be jokio 
priekaištavimo. Budinčiai nuvedus prie jai skirtos lovos, 
baimingai apsidairė ir skubiai palindo po lova. Seselė 
ir slaugė tarpusavyje pasitarusios, paliko ją palovyje. 
Joms nuėjus, Laima pamažu išlindo ir kampe,gale lovos, 
ant grindų atsišliejusi sienon, nutilo. Po kelių minučių 
nusviro jos galva ir ji užmigo. Ją pažadino slaugė, atne
šusi maisto. Su ja kartu atėjo ir vyriškis. Pasilenkęs 
prie Laimos, ją užkalbino lietuviškai:

- Žinau, kad esi iš Lietuvos, tik man įdomu iš 
kurios apskrities būsi atvykusi. Aš palikau irgi daug ar
timųjų.

- Gerai, kad nors vienas protingesnis atsirado, 
ir ne bailys. Visi kiti vaizduoja, kad jie iš kitos plane
tos nukritę, stengiasi nieko nematyti ir negirdėti,nors 
visiems kinkos dreba. Lysk paskui mane ir slėpkis. Re
težiai nuskins galvą kaip kopūstą. - ir patverusi atneštą 
valgį, skubiai pašliuožė po lova. Čia skubiai kimšo mais
tą į burną ir garsiai gardžiavosi. Vertėjas pasišalino ir 
maisto išnešiotoją nuėjo prie kitų moterų, kurios kėlė 
nepaprastą triukšmą nepasidalindamos kažkokios skuduri
nės lėlės. Laima pasiliko palovyje ir ten užmigo.

Apstojęs triukšmas vėl įsiliepsnojo. Dauguma mo
terų buvo vokietės, bet protarpiais pasigirsdavo ir bjau
rių lenkiškų keiksmažodžių.

Po ilgesnio laiko atėjusi Seselė su slauge, švelniai 
kalbėdamos ištraukė pamažu Laimą iš po lovos. Jai davė 
išgerti ružavo skysčio. Laima išgėrusi gerai apsižiūrėjo 
aplinkui. Džiaugsmingai prabilo lietuviškai, kad Dievo 
malonės dėka, balionai ir aštrūs retežiai jau aukštai pa
kilo, galvos nebesiekia. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAUNAS: senasis paštas - architektūros paminklas 18-19 a. Dešinėje : senamiesčio kampelis. Apačioje:
Senamiesčio panorama. • KAUNE pagaminti pir-

“Pergreitai važiavau? Aš tik laikiausi saugaus atstumo nuo už manęs 
važiuoj ančių automobiliu!”

GERA IŠEITIS
Policininkas: Kodėl taip greit važiuojate?
Vairuotojas: - Skubėjau namo, kol alkoholis nepradėjo 

veikti!

NAMELIAI SODININKAMS
KĖDAINIUOSE, buitinio

60 darby. Parodę rengė
Kauno Istorijos Muziejus

gyventojy aptarnavimo kom
binate , pradėta gaminti su
dedamieji sody nameliai.

ir Lietuvos Fotografijos 
Meno Draugijos Kauno sky
rius.

mieji šalto vandens skaitliu
kai eksperimentinėje me
chanįzacijos priemonių ga
mykloje "Atrama".

Šie skaitliukai bus pasta-

jieji skaitliukai bus išsiun-
čiam! Latvijos, Estijos ir 
dabar rūsy pavadinto "Kali-
ningrado" - Koenigsbergo 
miestų gyventojams.

IŠSIGANDO
- Vakar vakare buvau tikrai išsigandęs,- sako kelne

ris kitam.
_ ?

- Nagi dvi valandas valgė 42 moterys.
_ ?

Juose yra vienas kambarys 
ir sandėliukas. Norint, bus 
galima užsisakyti, kad na
melius nugabentų į sodus 
ir sumontuotų. Sodo name
lio ir jo pastatymo kaina 
numatoma apie 1.300 rub
lio-
• KLAIPĖDOJE viename

ŽEMES ŪKIO AKADEMIJA 
KVIEČIA ABITURIENTUS

Šešiuose ŽUA fakulte
tuose mokoma 9-iy specia
lybių: žemės ūkio gamybos 
ekonomistai organizatoriai 
ir buhalterijos, inžinieriai 
hidrotechnikai, agronomai, 
inžinieriai žemėtvarkinin-

tyti daugiabučiuose namuo
se, o vėliau ir visuose bu
tuose, kur yra vandentiekis.

Tikslus apskaičiavimas 
tikimasi sumažins vandens 
bereikaingų vartojimų. Nau-

• Dailininkų Sųjungos Val
dybos plenume pasiūlyta 
Sųjungon priimti apie 40 
dailininkų, susipažinus su 
jų kūriniais.

P. Enskaitis

Ir 5 valandas sėdėjo, besidalindamos sųskaitų.
KAS KAM (DOMU

Sekretorė: - Jums telefonavo kažkoks vyras. Jis no
rėjo, kad jūs papasakotumėt apie savo gyvenimo pasise
kimus.

Finansininkas: - Ar jis žurnalistas, ar...mokesčių ins
pektorius?

GINKLAI
Žymusis mokslininkas Albert Einstein'as kartų bu

vo užklaustas, kokie ginklai bus vartojami sekančiame 
kare. Jis atsakė:

- Nežinau, bet galiu jums pasakyti, kokius vartos 
po to sekančio: akmenis.

SIEKIANT MOKSLO 
(Iš atsiminimų)

skvere, prie neseniai re
montuoto buities tarnybų 
pastato atidengta skulpt. 
Vytauto Mačiuikos sukurtas 
paminklas žymiajam prūsų 
genčių vadui Herkui Man
tui. Jis pasižymėjo kovo
mis prieš kryžiuočių ordiną. 
Skulptūra1' yra dpiė 4' metrų 
aukŠČlĄ*,1 e ’’pi fk'švo^,'' gharii tfė. 
Paminklų padovanojo Klai- 
pėdaš’:<miestui Lietuvos Dai
lininkų Sųjunga.

KAUNE, Perkūno Namuose, 
senamiestyje buvo surengta 
kraštotyrininko fotografo 
Balio Buračo nuotraukų pa

kai, miškų ūkio inžinieriai, 
inžinieriai mechanikai, in
žinieriai elektrikai, inžinie
riai - techniškųjų žemės 
ūkio disciplinų dėstytojai.

(Šie specialybių pavadi
nimai vartojami vietinėje 
spaudoje. Mums įdomu būtų 
šu'Ž i riot i, kur ''1 m okosi nė

• ’ ’iff i ėr i aT; ®t echn’i k'a f,';! ė 1 e k - ’
“.’trikai, mechanikai, 'žemė-“ 

tvarkininkai ir kt.? Mes 
juos taip pat laikome ver
tingais, būtinai reikalingais 
ir, jei savo darbų gerai 
atlieka- gerbtinais. Gal iš 
tų kviečiamųjų abiturientų 
atsirastų ir kuklesnių stu-

roda. Buvo išstatyta apie denty? Red.).

Sodininkystės mokyklų Fredoje

Nepriklausomos Lietuvos laikais (ypač pradžioje) 
baigti aukštųjį mokslų buvo gan sunku. Tik turtingesnių
jų ūkininkų ar tarnautojų vaikai galėjo tai lengvai pada
ryti. Tačiau, nežiūrint to, jaunimas labai veržėsi į moks
lus. Visos mokyklos, ypač vidurinės technikos, buvo taip 
perpildytos, kad ne visuomet ir turtingas dėdė ar tėvas 
kų galėjo padaryti.

Mano tėvai turėjo 7 ha. ūkelį, o buvome trys bro
liai. Duonos visiems ,ųžtek;9,. bęt ateitis buvo miglota.

As labai troškau mokslo. Baigiau įvairius prieina
mus kurselius, perskaičiau kur tik nugriebdamas, visas 
knygas, bet aukštesnio mokslo nepasiekiau. Tėvas ne tik 
negalėjo man padėti, bet ir nenorėjo. Išėjus kalboms a- 
pie mūsų ateitį, jis sakydavo:

- Susirask turtingų žmonų ir turėsi ūkį.
Jis pripažino, kad tik ūkininkas padoriai uždirba duo

nų.
Tiktai atlikus karinę prievolę (atlikau vienus metus 

anksčiau), išdrįsau įstoti į Žemesniųjų Žemės Ūkio Mo
kyklų. Aštriosios^ KIRSNOS dvaro savininkas agronomas 
Vladas KRIAUČIŪNAS keletai kandidatų į Mokyklų leis
davo vasaros metu dirbti jo dvare. Rašau dvare, nors 
po žemės reformos dvarų neliko, bet agr. V.Kriaučiūnui 
pasisekė buvusį dvarų išlaikyti nesuskaldytų savo ranko
se. 80 ha. jis užrašė savo vardu, kitų 80 ha žmonos 
vardu (tuometinė aukščiausia vieno ūkio norma buvo 80 
ha). Čia įsteigus Žemesniųjų Žemės Ūkio Mokyklų dar 
buvo pridėta keletu dešimčių hektarų Taigi, susidarė a- 
pie pora šimtų hektarų. Tai jau dvaras.

Jis mane noriai priėmė į Mokyklų, nes buvau su
augęs ir pajėgus sunkesniam darbui. Mokėjo darbo valan
dai 30 centų, kuriuos pervesdavo į Mokyklos valgyklos 
suskaitę. (Apie šių Mokyklų parašiau atsiminimus "Nepri
klausomoje Lietuvoje" 1985 m.IX.5 d., numeryje, taigi 
čia nekartosiu.).

Pirmojo kurso studentai per pirmuosius mėnesius 
turėjo dirbti tiktai Mokyklos ūkyje. Praplečiant daržus 
ir užvedus naujų sodų, reikėjo paruošti žemę - nuvalyti 
krūmokšnius, išrauti kelmus. Gal dėl to mane direktorius 
ir priėmė kaip pajėgesnį tokiems darbams.

Tuo metu antrasis ir trečiasis kursas ėmė kelti 
Mokyklos vadovybei reikalavimus, prie kurių ir pirmasis 
kursas prisidėjome. Reikalavimai buvo tokie: a/ pakeisti 
Mokyklos direktorių, b/ peržiūrėti mokslo programų, c/ 
įvesti vienų svetimos kalbos kursų, d/ baigusiems leisti 
įstoti į Žemės Ūkio Akademijų ir e/ sudaryti sųlygas

mokėjo tiktai 50 litų mėnesiui ir duodavo ordinariją (tam 
tikrų kiekį javų ir kitokių ūkio gėrybių).

Iš pradžių direktorius ignoravo mokinių reikalavi
mus, bet vėliau, kada buvo mėginta nušauti vienų moky-» 
tojų, jis ėmė rimčiau galvoti. Kad sustiprintumėm savo 
reikalavimus, mes ėmėme boikotuoti direktoriaus pamo
kas - jam įėjus į klasę, mokiniai išeidavo laukan. Buvo 
mėginta pašalinti trečdalį mokinių, bet pareiškus, jei 
pašalintieji mokiniai tuojau nebus priimti atgal, visi mo
kiniai išeitų, pasidarė aišku, kad tuokiu atveju Mokykla 
užsidarys ir mokytojai liks be darbo. Dar buvo mėginta 
padėtį apraminti, pasikvietus vienų profesorių iš Žemės 
Ūkio Akademijos. Atsimenu, šis profesorius (Nasevičius) 
klasėje tarp kitko, pasakė:

- Tokiems streikininkams, kaip jūs, reikia numovus 
kelnes, įkirsti gerai diržų ir streikas bus baigtas.

Tada mes visi sutartinai išėjome iš klasės.
Pagaliau už poros savaičių gavome naujų direkto

rių agr. Albinų Urbonų. Jis buvo gal ir neblogas dėsty
tojas, tik šiurkštokas. Pav., žiemos metu per pusnynus 
jis vesdavo visus mokinius pasižiūrėti, kaip laikosi me
delynas. į sniego pusnis nuklimpdavo mergaičių batukai 
ir juos sunkiai surasdavome. Mes jį vadindavome Tarza
nu. Mat jis Akademijoje priklausė natūralistų grupei, ku
rios visi nariai žiemų miegodavo balkonuose ir eidavo 
žiemos metu maudytis ežere ar upėje. Jis mums saky
davo:

- Jūs ruošiami sodininko, bet ne raštinininko dar
bui, todėl turite užsigrūdinti. (bus daugiau)

ARBA SKAMBINK MUMS:

ATEIK I LIETUVIU A, A- (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
CRURit' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TRRČIAOIRNI, 11U CC9RGR ST. LA SALLE. OUE.

AA CENTRINES : 
Montreal 273-7544 
Onawa 523 -9977

438-1122 
252-3842 
287-2712 

Winnipeg 233 — 3501 
Hamilton 522-8392 Sudbury 674-6217

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

London 
Windsor

baigusiems gauti tinkamo darbo.
Šie reikalavimai buvo teisingi. Tuometinis Mokyk

los direktorius agr. Špokevičius mažai rūpinosi Mokyklos 
reikalais. Svetima kalba buvo reikalinga pasinaudoti sve
tima specialia literatūra, nes lietuvių kalboje veik nieko 
nebuvo. Baigusiems Mokyklų, darbų visai nebuvo. Vienam 
kitam pasisekė gauti darbo didesniuose ūkiuose, bet ten

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI n£GAU

Dr. Gv. Valančius

NAMŲ REMONTO
L $15.000 VAJ U S

įg~ REIKALINGA $.15,000

HZ 10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

■— Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir ,ję

atgal atsiusti "NL" adresu:

H~ 7722 GEORGE ST. LASALLE.P.Q.
J||— 1.000 H8P IC4, CANADA

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

1987.IV. 2

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tek: 669-8834

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

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

Siunčiu už "NL* PRENUMERATĄ 198 m. ...... doL 
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI . doL

5 Ml.



Užgavėnių karnavalas Toronto lietuviu namuose 1987.2.28

uotraukos St. Varankos

Iš k airės: V ak aro pranešėja Zita Gurk lyte, d al is ARO dainininkų su d i r. Vacio vu Verikaiciu ir GINTARO dainininkės.

• TORONTO LIETUVIŲ • 
PENSININKŲ KLUBO NA
RIŲ METINIS SUSIRINKI
MAS šaukiamas š.m. balan
džio mėn. 6 d., 1 val.p.p.

VILNIUS MANOR Pensinin- 
ky Namuose, 3-iame šaukšte, 
1700 Bloor St.,W., Toronto, 
Ont. Registracija nuo 12 
vai.

—- ' J - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6’4% i'i 90 dienų,term. indėl 
6%% ui 6 ničn. term, indėlius 
7)6% u! I m term, indėlius 
734% ui 2 m. term, indėlius 
734%už3 m. term, indėlius 
8 % ui GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai 
7%% ui pensijų planą

(variable rate)
8 !4%. už 1 m. term, pensijų planą 
7/4%' už pensijų fondą- RRIF 

(variable rate)
6’4% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas 

5%-6% kasd. palūkanų sąskaita 
534% oi čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo.... 10%%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 9)6%
2 metų .................... 934%
3 metų .................... 10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
f, 2 ar 3 metų ........ 9%
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 58 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortglčlus Iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,U00. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$!.*> ,01)0 Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

’l OKON TO LIETUVIŲ
' KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

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

AKTYVAI VIRŠ 33

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30
Antradieniais 9.30-3.30
Trečiadieniais 9.30-3.30
Ketvirtadieniais 9.30-8.00
Penktadieniais 9.30-8.00
Šeštadieniais 9.00-1.00
Sekmadieniais 9.00-12.30

DUODA PASKOLAS:

MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

X 90— 179 d. fermi n. i nd........ 64%
S 180 — 364 d. termin. ind........6 % %
2 Term, indėlius 1 metų........7)6% 
X Term, indėlius 2 metų .......7%% 
E Term, indėlius 3 metų ......734% 
X GIC — 1 m. (met. pal.).........~8 %
X GIC — 1 m. (mėn pal.) .......i.7%%
= RRSP ir RRIF (pensiios\..;;7%% 
X RRSP 1 metų term. 8 %
X Spec. taup. s—tą.................. 64%
— Taupomqj q s—tą  ..........6 %
“ Kasd. taupymo s—tą......... %
X Depozitų —čekių s—tą...3—6 %

asmenines nuo ................
mortglčlus nuo...........

.... 1016%
9’4% -12%

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

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

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

LITHPEX VIII-FILATELIJOS 
PARODA

Toronto Lietuvių Filate
listų Draugija, minint Lie
tuvos krikšto 600 m.sukak
tį balandžio 11-12 d.d. To
ronto Lietuvių Namuose 
rengia lietuvių filatelistų 
parodų LITHPEX VIII. į 
jų kviečiama visa lietuviš
koji visuomenė. Į parodų 
įėjimas nemokamas.

Iš Kanados pašto yra 
gautas pašto antspaudas, 
kuriame pagal dabartinius 
Kanados įstatymus visi už
rašai turi būti dvejomis 
kalbomis- angliškai ir pran
cūziškai. Tas įstatymas bu
vo apeitas, kadangi užrašas 
antspaude yra lotyniškas.

Be to bus išleista su
venyriniai vokai. Vienas 
vokas bus vienos spalvos- 
juodas, Jį paruošė dail.Pet
ras Aleksa. Antras 
vokas penkių spalvų, pa
ruoštas dailininkės grafikės 
Šimone 1 i enės . Vokai 
bus antspauduojami su spe
cialiu pašto antspaudu kovo 
1 1 d. data. Pašto ženklas 
turės būti 36 c., nes nuo 
balandžio mėn. 1 d. Kana
dos pašto patarnavimai pa
brangs.

Vokus galima įsigyti 
kreipiantis į Toronto Lie
tuvių Filatelistų Draugijos 

I Chicago]
UŽBAIGĖ ŠIMTMETINIO 
SLA SEIMO DARBUS

Kaip žinome, praėjusių 
vasarų Chicagoje įvyko Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje organizacijos šimtme
tinis seimas. Jo metu buvo 
įvairių renginių, kuriais pa
minėta šios seniausios lie
tuvių organizacijos garbin
ga sukaktis.

Seimų ir kitus jo rengi
nius suorganizavo SLA VI- 
sios Apskrities valdyba ir 
specialiai sudarytas komi
tetas, susidėjęs iš daugelio 
tautiečių. Rengimo komite
tui vadovavo Petras Vilke
lis, kuris netrukus po Sei
mo iškeliavo iš gyvųjų tar
po.

Š.m. kovo mėn. 21 d. 
"Dainos" restorano patalpo
se Chicagoje įvyko šio Sei
mo rengimo komiteto pas
kutinis posėdis bei vaišės. 
Čia susirinko daugiau negu 
20 asmenų, kurie vienaip 
ar kitaip prisidėjo prie šio 
seimo rengimo darbų.

Pradžioje pasivaišinus, 
susirinkusius pasveikino VI- 
sios Apskrities vicep-kas 
Charles Macke, kuris papra
šė atsistojimu pagerbti mi
rusį pirmininkų Petrų Vilke
lį-

Trumpų piniginę apy
skaitų patiekė iždininkas 
Petras Bružas, kuris pla
čiau išsitarė apie vienų

sekr. K.Kaminskų, 25 Nor
ma Cresc., Toronto, Ont., 
M6P 3G9. Vokų kaina- 5 
už $1, ; vokas su pašto 
ženklu ir specialiu Toron
to pašto antspaudu - $1.

Inf.
• PATARIMAI ir Ontario 
vyriausybės teikiami PA
TARNAVIMAI luošiems yra 
surašyti ir paaiškinti veltui 
gaunamojoje knygelėje - 
GUIDE FOR DISABLED 
PERSONS TO ONTARIO 
GOVERNMENT PROG
RAMS AND SERVICES.

Čia galima rasti įvai
riausių žinių^pradedant švie
timo paramos klausimais, 
darbų galimybėmis, sveika
tos ir laisvalaikio programų, 
suaugusiems ir vaikams.

Norint gauti šių knyge- 
lę reikia parašyti:

Hon. Tony Ruprecht, 
Minister responsible for 
Disabled Persons

Office for Disabled 
Persons, 3rd floor, 700 Bay 
St., Toronto, Ont., M5G 
1Z6. Arba tel: 965-3165.

9 PRISIKĖLIMO PARA
PIJOS Jaunų Šeimų Sekcija 
paskyrė $200,- Vasario 16 
Gimnazijoje esantiems Pie
tų Amerikos mokiniams 
paremti.

išlaidų atvejį, ir kurį pavy
ko laimingai išspręsti.

Taip pat kalbėjo SLA 
Papildomosios Tarybos na
rys dr. Vyt. Dargis, Vikto
ras Utara ir kt. Buvo pasi
džiaugta gražiai praėjusiu 
Seimu bei šimtmečio pami
nėjimu. Nutarta, jog SLA 
Vl-sios Apskrities regulia
rus susirinkimas bus pra
vestas po vasaros atostogų, 
rugsėjo mėnesį, kurio metu 
bus išrinktas naujas pirmi
ninkas, vietoje mirusio P. 
Vilkelio. Dabar pirmininko 
pareigas eina vicep-kas 
Charles Macke.

GRAŽUS SOL.VILIJOS 
MOZŪRAITYTĖS 
PASIRODYMAS

Sol. Vilija Mozūraitytė 
kartu su pianiste Raminta 
Lampsatyte ir smuikininku 
Mykolu Kollars davė kon
certų Chicagos lietuviams 
Jaunimo Centre kovo mėn. 
15 d.

Viešnia iš V.Vokietijos, 
kur ji šį pavasarį baigia 
konservatorijų, čia pasirodė 
kaip subrendusi solistė, tu
rinti puikių davinių įsitvir
tinti dainavimo viršūnėse. 
Prieš kurį laikų atvykusi 
iš Lietuvos ir studijuojanti 
dainavimų V. Vokietijoje,
Vilija Mozūraitytė Chica
goje dainavo jau antrų kar
tų ir parodė, kad yra pa
dariusi didelę pažangų.

Savo programų ji pra
dėjo septyniomis, daugumo
je retai girdėtomis liaudies

6 psl.

“Nepriklausomos Lietuvos’’ savaitraščio rėmė|o 
Vytauto^ ŠIMKŲ ir (o Šeimą, gilaus skausmo 
valandoje, netikėtai mirus dukrai

A "t* A 
DR. NORAI ŠIMKUTEI , 

nuoširdžiai užjaučiame —

"NL” VALDYBA ir REDAKCIJA

Lietuvių Namų Žinios
v.

VYRŲ BŪRELIO 
DEŠIMTMETIS

Kovo mėn.28 d. šešta
dienį vyko Lietuvių Namų 
Vyrų Būrelio metinis balius. 
Tai renginys, kuriame da
lyvauja Vyrų Būrelio nariai, 
artimieji bei pažįstami. 
Buvo paminėta Vyrų Būre
lio dešimtmečio veiklos 
sukaktis.

Meninę programų atliko 
sol. Vaclovas Povilonis ir 
TRIO. Šis vienetas pirmų 
kartų pasirodė publikai LN 
Naujų Metų sutikime. Nuo 
to laiko jie jau yra paruo
šę platų ir turtingų repertu
arų ir pasiryžę greitu laiku 
apkeliauti kitas lietuviškas 
kolonijas. Šalia solisto Vac
lovo Povilonio TRIO viene
te dainuoja Vytas Spudulis 
(neseniai persikėlęs su šei
ma iš MOntrealio, kur bu
vo priklausęs Montrealio 
Vyrų Oktetui) ir Valdas 
SAMULEVIČIUS. Prie jų 
taipgi prisidėjo ir Vytas 
Pečiulis su armonika. Grojo 
ir dainavo labai nuotaikin
gai ir publika juos labai, 
labai šiltai priėmė.

Lialė Pocienė paskaitė 
LN Vyrų Būrelio įsikūrimo 
ir veiklos istorijų, žvel
giant iš jumoristinės pusės, 
surimuota kalba, kuri vi
siems labai patiko.

Maistų pagamino prity
ręs šeimininkas Vytautas 
Birštonas. Ponios patiekė

Kulnys
pyragus ir kitus skanėstus.

NL Vyrų Būrelis dėkoja 
visiems ir visoms, prisidė- 
jusiems prie šio renginio 
organizavimo ir jų dešimt
mečio steigimo paminėjimo

METINIAME LN 
SUSIRINKIME

LN metinis susirinkimas 
įvyko kovo mėn. 29 d..sek
madienį, 3 val.p.p. Dalyva
vo 284 nariai ir apie 50 
svečių. Susirinkimui pirmi
ninkavo adv. Algis Pacevi- 
čius, sekretoriavo J.Varana
vičius.

LN Valdybos komitetai 
ir Revizijos Komisija pa
tiekė pranešimus. Nariai 
gyvai įsijungė į diskusijas. 
Ypač buvo pasisakyta prieš 
Lietuvių Namų uždarymų 
antradienių vakarais. Na
riai taip pat pageidavo, 
kad LN plačiau įsijungtų 
į kulturin, veiklų, verbuotų 
jaunimų ir įvykdytų Slau
gos Namų projektų.

Į Valdybų išrinkti -Sta
sys Vaštokas, Vytautas Šim
kus, Kęstutis Raudys ir 

VI J.Slivinskas. į Revizijos 
Komisijų- A.Sukauskas.

• TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI jieško tarnautojo. 
Atlyginimas valandinis. 
Kreiptis į LN tel: 532-3311 
arba į V.Dauginį dienos 
metu tel: 533-1121.

dainomis, sukomponuoto
mis Br. Budriūno, V. Juze
liūno ir VI. Jakubėno. Po 
to ji atliko penkias dainas 
vokiškai.

Antroje programos 
dalyje grojo smuikininkas 
Mykolas Kollars, atlikda
mas sunkų J.Juzeliūno kū
rinį Sonatų smuikui ir for- 
tepionui, o taip pat Brahm 
-Joachim Vengrų Šokius.

Sol. V. Mozūraitytė, 
kuri dainavo prancūziškai 
bei vokiškai, programų bai
gė dvejomis arijomis iš o- 
peros "Carmen". Publikai 
nenustojus ploti, ji padaina
vo bisui dar porų kūrinių.

Dainininkei ir smuiki
ninkui akompanavo buvusi 
čikagietė Raminta Lamp- 
satytė, dabar profesoriau
janti Hamburgo Muzikos 
Mokykloje. Sol. V.Mozūrai- 
tytė tuojau po koncerto 
išvyko atgal į V.Vokietijų, 
kur ji buvo įsipareigojusi 
dainuoti, o pianistė ir 
smuikininkas dar liko Chica
goje ir jie dar kartų pasi
rodė Lietuvių Evangelikų 
Parapijos bažnyčioje kovo 
22 d.

Koncertų surengė MAR
GUČIO Radijo Programos 
vedėjas Petras Petrutis. 
Jis taip pat rengia ir kitų 
svečių iš V.Vokietijos kon
certų gegužės mėn. 10 d. 
JAUNIMO CENTRE. Šį kar
tų pasirodys populiarioji 
estrados dainininke Nijolė 
Paltinienė ir jos vyras muz. 
Arvydas Paltinas. Jie savo 
koncertu JAV serijų pradės 
balandžio 26 d. Bostone, 
o gegužės 3 d. koncertuos 
dar ir Baltimorėje. N. ir 
A. Paltinai Amerikoje jau 
viešės penktų kartų, visada

susilaukdami didelio susido
mėjimo.

• ' i Ų/lutuJ ,.L»
' • Dariuš LAPINSKAS,.-kom
pozitorius ir režisorius.šiuo 
metu režisuoja du viena
veiksmius scenos veikalus 
(A.Gustaičio ir K. Ostraus
ko), kuriuos stato Chicagos 
VAIDILUTĖS Teatras. Jų 
premjeros bus gegužės mėn. 
3 d. Jaunimo Centre. D.La
pinskas šį kartų pavaduoja 
ligšiolinę "Vaidilutės" Teat
ro režisorę Marijų Smilgai- 
tę, kuri yra užsiėmusi ki
tais darbais.

• Jane SKAMIENĖ, Cicero 
lietuvių kolonijos gyventoja 
ir mažiausiai dešimties lie
tuviškų organizacijų dar
buotoja, talkina Chicagos 
"Vaidilutės" Teatrui platin
dama bilietus į naujų prem
jerų gegužės mėn. 3 d. Jau
nimo Centre. Bilietus taip 
pat galima gauti "Patria" 
krautuvėje, 2646 W. 71 Str.

• LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
ARCHYVAS išleido naujų 
1987 m.kovo mėn. "Lietu
viškos Muzikos Biuletenio" 
numerį. Jį suredagavo Ar
chyvo vedėjas J. Kreivėnas 
(beje, neseniai jis šventė 
savo 75-tųjį gimtadienį). 
Yra gausios medžiagos apie 
Archyvo veiklų, atspausdin
ta kuratoriaus Ed. bulaičio 
pasisakymas apie Archyvų, 
paminima kompozitoriaus 
Stasio ŠIMKAUS sukaktis 
ir kt.
• Muzikologė Loreta Ta
mulytė- Venclaus- 
k i e n ė įsijungė į Žilevi- 
čiaus-Kreivėno Muzikos Ar
chyvo darbuotojų eiles.

(e.š.)

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

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

SKAMBINKITE tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
i



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs huosavuose namuose — montreal

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 24 
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).......5 %
santaupos ..................... 5.25%
kasd. polūkan. uz sant5. % 
term, indėlius l m. .... 7.75% 
term, indėlius 3 m. .... 8.75% 
reg. pensijų fondo ..... 6.75%
90 dien^ i n dėl i u s 6.,75 % 
( minimum $ 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ..8. %

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
MŪSŲ MIRUSIEJI

Bankelis TALKA, sius
damas apyskaitą už 1986 
m. ir nariams pranešimus 
susirinkimo reikalu, kartu 
išspausdino 26 narių miru
sių, 1986 m., pavardes.

Šių metų sausio ir va
sario mėnesių laike mirė

sudbury
TRADICINĖ VAKARIENĖ 
IR MOTINOS DIENA

ŽVEJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS "GELEŽINIS VIL
KAS" š.m.balandž.io mėn.25 
d., Lenkų Salėje 212 Frood 
Rd., ruoši adtrbdicinę' VA
KARIENĘ ir MOTINOS 
DIENOS minėjimą.

Programą atliks Toronto 
"Sutartinė", vadov. muz. 
Nijolės Benotienės.

Šiltą vakarienę paruoš 
mūsų šeimininkės. Veiks 
baras, loterija, o norintieji- 
galės ir pasišokti.

Pradžia 6 vai., vakarie
nė- 7 vai.

KVIEČIAME Klubo na
rius ir VISUS SUDBURIO 
ir apylinkės LIETUVIUS 
su SVEČIAIS gausiai daly
vauti. Valdyba

floridą
UŽGAVĖNĖS LIETUVIŲ 
KLUBE

Kovo mėn.3 d. buvo 
surengta Užgavėnių Vaka
rienė - Kaukių Balius. Daly
vavo apie 300 svečių. Jų 
tarpe nemažai atostogau
jančių lietuvių iš Chicagos, 
New-York'o, Toronto ir 
kitur.

Programoje pasirodė 
Vyrų Vieneto dainininkai, 
vad.A.Mateikos, svečias 
K.Gricius iš Detroit'o, ku
ris padeklamavo K. Binkio

KUKK14
SPEdULFSES:

• BATU TAISYMAS
® DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
® MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
e ZOM$AS

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1987.IV.2

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ:

n e kiln, turto pask. 9.25% 
asmenines paskolas! 1.75% 
Nemokamas pildos čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $25.000

šie asmenys: Prankie John 
(Pranckevičius Jonas),anks
tyvesnės imigracijos tėvų 
sūnus, Biekša Martynas, 
Falkauskas Teodoras, Šilins- 
kis Alfonsas ir Urbonas 
Stasys. Visi maždaug pensi
ninkų amžiaus.

Likusioms žmonoms ir 
kitiems giminaičiams nuo
širdi užuojauta.

Z. Pulianauskas

"Tamošių Bekepurį" ir kau
kių paradas.

Vertinimo Komisija iš 
trijų asmenų paskyrė pre
mijas. I-oji teko K.Kadytei 
ir A.Gvildžiui už "Marta 
ir Jurgis Washington'ai", 
II-oji - E.ir J.Radvilams 
už "Zulu genties atstovai".

tįllyftąįąjj upEĄfniją. pasidalino 
"Indėnų vadas ir indėnų 
princesė"- E.Tenney-Žilins- 
kaite ir Z.Žilinskas ir "Pen- 
sininkė balerina ir jaunas 
šokėjas"- A.Česnaitė ir E. 
Walsh. Trečiosios premijos 
laimėtojai premijos pinigus 
padovanojo Klubui, už ką 
jiems buvo padėkota.

• KOVO mėn.20 d. Flori
dos Amerikos Lietuvių Klu
bo Valdyba surengė padė
kos vakarienę Tarptautinio 
Festivalio-Folk Fair-darbuo- 
tojams. Dalyvavo daugiau 
kaip 200 asmenų, jų tarpe 
buvo svečių, atostogaujan
čių St. Petersburge.

Po vakarienės Klubo 
p-kas A.Karnius savo žody
je padėkojo visiems darbuo
tojams. Specialią padėką 
pareiškė direktoriui K.Ja- 
sinskui už gerą vadovavimą 
parūpinant produktus ir vi
soms ponioms, kurios, va
dovaujant St. Štuikienei, 
Festivalio metu vėlai šešta
dienį susirinkusios į Klubo 
virtuvę , prigamino tūkstan
čius žagarėlių pardavimui 
sekmadienį.

Trumpus žodžius tarė 
Klubo delegatė SPIFFS'ui

Montrealio PAVASARIO dainininkės su savo dirigente muz. Ingrid TARK čiuožimo maratone Beaver 
Lake, ant Mount Royal kalno 1987.H.'22. Dabar jos ruošiasi savo koncertui.

Lengvi užkandžiai, kavutė ir pyragai.
Pelnas skiriamas koncertinėms išvykoms. .

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

MONTREALIO MERGAIČIŲ CHORO

PAKABK
KONCERTAS

ĮVYKS BALANDŽIO 26 d. SEKMADIENĮ 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje,
1465 rue de Seve, Montreal,

Dirigentė: Ingrid Tark 
Akompanuoja: Jeff Fisher

AUKA - $10.00

"PAVASARIS”

Agr. EDVARDAS J. MOZŪRAITIS

• Agronomas Edvardas
J. MOZŪRAITIS, Danos
ir Juozo Mozūraičių sūnus, 
kuri laiką dirbęs Guelph 
Universitete, persikėlė dirb
ti į Lavalin Bendrovę. Š.m, 
sausip mėnesį jis buvo iš
siųstas dviems metams į 
Indoneziją, atlikti žemės 
tyrinėjimo darbus. Lavalin 
Bendrovė leido jam už mė
nesio grįžti atgal į Guelph., 
pas žmoną, kuri laukėsi 
naujagimio. Pargrįžęs neil

E.Radvilienė, Tautodailės Pa
viljono darbuotoja K.Gai- 
žauskienė, choro vadovas 
P.Armonas ir tautinių šokių 
vadovė bei virtuvės dar
buotoja A. Kamiene. P. Ca- 
junskienė talkininkavo pa
skolindama 4 manekenus, 
kurie buvo aprengti tauti
niais lietuviųdrabužiais.

Gerą vakarienę pa
gamino K.Dima su pagelbi- 
ninku E.Bazėnu, neimdami 
už savo darbą jokio atlygi
nimo.

• Gražiai talkininkavo Tarp 
tautiniam Festivaliui lietu
vių Tautodailės Paviljonui 
Zigmas Radvila, parūpinda
mas televizijos aparatą, 
kuriame buvo rodoma DAI
NAVOS Ansamblio Chica- 
goje suvaidintų lietuviškų 
vestuvių programa, kuri 
derinosi su Festivalio vado
vybės duota tema "Tauti
niai vestuvių papročiai".

Per Užgavėnių pobūvį 
jo dėka svečiai galėjo save 
matyti ten pat esančioje

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIl/ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

gai turėjo laukti - po trijų, 
dienų jiems gimė dukrelė 
Alena. Skubėjo pakrikštyti 
lietuvių Mississauga švento
vėje nė dviejų savaičių ne
sulaukusią dukrelę.

Kitą dieną po krikštyną 
nors ir gailėdamasis, grįžo 
atgal į Indoneziją, nes 
kontraktas pasirašytas ir 
jo negali laužyti.

Montrealiečiai, tėvukas 
ir močiute J.ir D.Mozurai- 
čiai džiaugiasi dukraite.

televizijos aparatūroje.
IDOMI PREMJERA

Kovo mėn. 18 d. St.Pe
tersburg'© vaidintojų gru
pė ŽIBINTAS Klubo salėje 
suvaidino R. Giedraičio- 
Spalio 2-jų veiksmų kome
diją "Batai". Režisavo Al
gis Ulbinas, dekoracijas 
pieše dail. V.Vaitiekūnas, 
grimavo St.Ilgūnas.

Vaidino: A.Česnaitė,
B.Ginčauskas, L.Jurgėlaitė, 
I.Kusinskienė, A.Kusinskis, 
D.Mažeikienė, A.Ulbinas 
ir S.Vaškys.

Publikos buvo apie 300, 
kurie šiltai priėmė vaidin
tojus gausiomis katutėmis. 
Po vaidinimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti vynu ir sū
riu.
IŠKILMINGI VELYKŲ 
PIETUS

rengiami balandžio mėn. 
19 d., 2 val.p.p. Klubo sa
lėje. Bus.įdomi programa, 
lietuviškų margučių paroda, 
dainuos Vyrų Oktetas, vad. 
A. Mateikos.

......................

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

Tol. 533-3531

29 d., 
Namų

MERGVAKARIS DAIVAI 
PIEČAITYTEI

Š.m. kovo mėn. 
popietyje, Seselių 
salėje buvo surengtas merg
vakaris Daivai Piečaitytei. 
Susirinko apie 100 dalyvių.

Daivą, jos motiną Silvi
ją Piečaitienę, močiutę 
Magdaleną Pakulienę ir 
busimąją anytą Gražiną 
Lapienę, viešnią iš Toron
to, pasitiko su korsažais. 
Regina Piečaitienė pasakė 
labai gražią sveikinimo 
kalbą, įteikė Daivai tradici
nį kočėlą.

Daivai buvo įteikta gra
žių dovanų už kurias ji 
gražiai padėkojo. Visos nuo
širdžiai sugiedojo "Ilgiau
sių Metų"._________

GU Y 
RICHARD 
ROOFER----COUVREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 

UY RICHARD,-kuri s jau seniai Lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui or taisymui skambinkite: 364-1470

Skanios ir elegantiškos 
vaišės, kava ir puikūs ska
numynai užbaigė jaukų 
mergvakarį.- d- .

KANTATOS "KRYŽIŲ JR 
RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA" 
PASTATYMO IR LEIDINIO 
RĖMĖJAI:

( tęsinys )
$ 10,-A.ir L.GRIGELIAI 

O.ir Ant.KREIVIAI, A.JO- 
NELIS, J.JURĖNAS, J.LA- 
■DYGA, R.ir V.BULOTAI, 
G.BULOTA, L.BULOTIENĖ, 
V.3ULOTAITĖ, B.BULOTA, 
R.BULOTIENĖ, P.TER- 
RAULT, M.R.CASSON, R.S 
POCAUSKAS, B. >r L.PA- 
PAURĖLISį K.SMILGEVI
ČIUS, O.SLAVESKIENĖ, 
M.ŠLIOGERIENĖ;

( bus daugiau )
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» A. V. PARAPIJOS SALĖJE
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JUOZAPINĖS: vaišių stalo ruošėjos su talkininku. Iš kairės: L.Balaišis. vvr. šeimininkė G. Bajaišienė. E. KrasowsKi M. NJckle 
A. Ūsienė, L. Jurjonienė, M. Vaupšienė, A. Urbanavičienė. Dešinėje , scenoje - A. McVicar; uz garbes^stalo - Juozai: Piecaitis 
Klimavičius. Lukoševičius, Pakulis, Tėv. kleb. Aranauskas, S.J., Kuprys, Siaučiuj_i^ 
baro — E. Vaičekauskas. N uotr. N. B agd ži ūni enė s

JUOZŲ PAGERBIMAS 
AV PARAPIJOJE

Šiemet Montrealyje, kaip 
ir kiekvienais metais, buvo 
sėkmingai surengti Juozų 
pagerbimo pietūs. "NERIN
GOS" Jūrų Šaulių Kuopa 
visada, rengdama šį pobūvi, 
stengiasi dalyvius priimti 
su pavasariška nuotaika, 
nes juk tomis dienomis ir 
prasideda oficialiai pavasa
ris. Todėl ir šį kartę salė 
buvo papuošta pavasariško
mis gėlėmis, o dar pasitai
kęs gražus oras tikrai pa
sitarnavo visiems besidžiau
giant bundančios gamtos 
grožiu.

Atsilankiusieji Juozai 
buvo papuošti gėlėmis ir 
pasodinti už garbės stalo. 
Tik viena kėdė labai sky
rėsi iš visų užimtŲjy - at
rodė daug mažesnė. Tai 
penkiamečio Juozuko Pie- 
čaičio galvutė dar tik vos- 
vos matėsi už stalo. Juo
zukas buvo paprašytas prog
ramos atlikėjai Adrijai Mc
Vicar įteikti rožę, bet jis 
griežtai atsisakė, nes tik
rai, tikrai to negalintis pa
daryti, na, o kaip kitę 
kartę- jis pagalvosięs.

Na, gal ir teisingai nu
tarė, nes juk tai buvo ir 
jo šventė, tad tos dienos 
visi darbai turėjo būti at
liekami ne garbės svečių, 
bet rengėjų.

Programų atliko jaunoji 
Šeštadieninės Mokyklos mo
kinė Adrija McVicar, pa
grojusi pianinu kelis muzi
kinius kūrinius. Ji buvo šil
tai sutikta susirinkusios 
publikos.

Po programos sekė svei
kinimai kun. kleb. Juozui 
ARANAUSKUI ir visiems

JUOZAMS. Juos perskaitė 
A. Urbanavičienė.

Kleb. Juozas Aranaus
kas palaimino stalus ir ta
rė padėkos žodžius susirin
kusiems ir šio pobūvio vi
siems rengėjams.

Mūsų parapijų pradžiu
gino Parapijos Komiteto 
įsigyti apskriti stalai, kurių 
jau seniai žmonės pageida
vo. Todėl pirmų kartę per 
Juozines ir buvo pietauja
ma prie jų. Susidaro daug 
jaukesnis įspūdis tiek pa
čios salės išvaizdai, tiek 
ir pietaujantiems.

Šiuos pietus pagamino 
šeimininke Genė Balaišie- 
nė su talka. Skanaus ir ge
ro maisto užteko visiems. 
Taip pat veikė loterija ir 
baras.

Tikėkimės, kad neringie- 
čiai ir toliau sėkmingai 
rengs Juozines, o kun.Juo
zas Aranauskas,SJ. taip bus 
patenkintas šiuo pobūviu, 
kad niekada nepaliks mūsų 
parapijos.

Nijolė Bagdliūnienė

• L.K.V.S. "RAMOVĖ" 
montrealio Skyrius šaukia 
savonarių VISUOTINĄ SU
SIRINKIMĄ, kuris įvyks Šau
lių Būstinėje balandžio mėn 
12 d., 12 vai.

Nariams dalyvavimas 
BŪTINAS. Valdyba

Dr. Gaėtan BERARD, D.M.D.

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

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

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virš $ 21,000,000; REZERVAS virs $600,000.

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 7Vi%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų.............. .  7)4%
180 d.- 364 d......... 6% %
120 d. -179 d. ... 6/2%

30 d.-119 d. ... 6Ya%

TAUPYMO -special .. 514 %
TAUPYMO — su Gyv, dr. 5 % 
TAUPYMO— kasdieninės 4/2 % 
EINAMOS ...................... 4/2%
PENSIJŲ - RRSP term. 814 % 
PENSIJŲ - RRSP taup. 6 . %

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo9'4%, ASMENINĖS nuo 10/2%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Tree. 9:00-3.00 -----------
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 ' 4:00—8:00
Penktadieni ai s 10:00 — 6:00 2:00 — 6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 ------------- 10:30-12:30

Dr. J.MALISKA
D. D. S.

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

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL.:: Bus.:: 866-8235
Namų: 761—4675

Dr Philip Stalginski
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

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

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r. iki 9:30 vai. vok.
GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS
7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 

T»k: 366-9742 ir 365-0505

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

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

Tel.:| 931-4024

NOT ABAI

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

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

8 psi.

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM ir tiksliam patarnavimui 

KREIPKITĖS I

ROBERT BERNOTAS B.Com.
SUN LIFE BUILDING, Suite 2039

Tel.: 871-1430

, GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel®euss-.:
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY IMG.
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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION
LASALLE,QUE. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipiantis £ COSTA, Tel.: 733—9878

• Gateaux • Biscuits
• GAteaux au frontage
• Pain • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairu s p yrag aici ai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

£524, Ontario E., Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Kailių Siuvėjas

e Taisau ir remodeliuoju 
e Siuva ir *atduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal. P.Q. &H3A 2G6 Tel: 2M-M4«

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

Specialybė - “BRGCHETTERIE -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h ij4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų

pasirinkimas
e Pardavimas ir
e Aptarnavimas

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

membe« D-N. BALTRUKONIS
IMMĖUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas ** #»«• t*“y“ PIRKIMAS - PARDAVIMAS
srsreM .445 jeQn Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI.!AUS DURYS. LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMA! ALIUMINIJUM, PLIENO, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAI GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas .* JOHN OSKOW/CZ 
3351 BoleirSt., Montreal, Que., H2A 2A5 

Tehfane*. 721-9496

NEPRIKLAUSOMA U ETUVA

B.Com
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