
Nr. 21 (47-tieji meto!) 1987 m. GEGUŽĖS-MAY 21d. ' * LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS * 7722 GEORGE St, LA SALLE, P.Q. H8P 1C4. Tel.: 366-6220 * 50 c.

SAVAITINIAI
IRAKO KARO LĖKTUVAI 
APŠAUDĖ AMERIKIEČIŲ 
LAIVĄ

Sekmadienį, gegužės 17 
d., Irako karo lėktuvai 
numetė 2 Exoeęt tolimo 
skryužio raketas į ameri
kiečių laivą STARK, netoli 
Bahrain, Persijos įlankbje. 
Žuvo 37 jūrininkai. STARK 
plaukiojo lėtai, tikrindamas 
ar nėra užminuotas įlankos 
dugnas.

Irako karo lėktuvai paki
lo iš Saudi Arabijos pakraš
čio ties Bahrain, staiga pa
suko į rytus ir pakilo 
5,000 pėdų aukštumon, 
šovė iš 11-12 jūrų mylių 
nuotolio.

Irako vyriausybė pasiun
tė prez. R. Reagan' ui 
atsiprašymą ir paaiškinimą 
dėl įvykusios tragiškos 
klaidos. Amerikiečiai nieka
da nelaikė Irako lėktuvų 
priešiškais ir nereagavo į 
jų skrydį, nors laiko būtų 
užtekę.

Tikras priešas, kuris 
nenori jokių taikos derybų 
Persijos įlankoje yra Ira
nas.

Nelaimė įvyko dėl dvigu
bos fatališkos situacijos: 
Irako piloto klaidos ir 
STARK vadovybės įsitiki
nimas, kad Irako draugiški 
lėktuvai neapšaudys.

Prez. Reagan' as prane
šė, kad nuo dabar duotas 
įsakymas gintis, jeigu bet 
koks karinis lėktuvas artin
sis prie amerikiečių laivų.

ĮVYKIAI
šia savo ekonominio rojaus 
įgyvendinimu pas save, 
nelįsdami į kitų "daržus"? 
Jeigu jiems galų gale 
paaiškėjo, kad komunizmas 
turi progresuoti į socializ
mą (netgi demokratišką, 
Kaip kai kuriose Europos 
valstybėse kad gerai egzis
tuoja), galėtų tai padaryti 
palaipsniui auklėdami tam
sybėje laikomus savo gy
ventojus. O, prekybiniai ir 
kultūrinaį santykiai tada 
tikrai išliktų geresni ir 
labiau respektuotini tarp 
kitokios Rusijos ir jos 
dabar užgožtų kraštų.

IRANAS UŽPUOLĖ SOVIETU 
LAIVĄ

Pirmą kartą Persijos 
įlankos kare Irano pajėgos 
apšaudė sovietų prekybos 
laivą, esantį strateginiame 
vaiiut’lTS’1 kelyje.’ 
Laivas "Ivan Karatayev" 
laukė Kuwaite, nors Irano 
vyriausybė buvo įspėjusi 
Kuwait'ą neprašyti sovietų, 
nė JAV pagalbos apsaugoti 
savo laivams nuo Irano 
puolimų įlankoje.

Iranas kaltina Kuwait' ą, 
kad padeda Irakui 6k> metų 
besitęsiančiame kare su 
Iranu. Sovietų Sąjunga yra 
pagrindinė Irako aprūpinto
ja ginklais.

Kuwait'o vyriausybė 
pasamdė 3 sovietų tankus

SOVIETAI PATOBULINO 
SAVO TANKUS EUROPOJE

Sov. Sąjunga pagerino 
savo Išdėstytus ir į Vakarų 
Europą nukreiptus tankus 
taip, kad NATO neturėtų 
galimybės sustabdyti pa
prastos invazijos, - prane
ša Pentagono patarėjai.

Patobulinta technologija 
-reaktyvus apginklavimas - 
nėra nieko naujo, bet 
sovietai per paskutinius 18 
mėnesių taip apginklavo 
apie 6,000 tankų. Šis reak
tyvus apginklavimas negali 
apsaugoti tankų nuo kito 
tanko apšaudymų, bet 
apsaugo nuo anti-tankinių 
raketų.

Sovietai teisina (ir nuo - 
lat kala savo piliečiams 
mintį į galvą), kad toks jų 
ginklavimasis reikalingas 
apsidrausti nuo Vokietijos 
ir nuo Kito galimo Hitlerio. 
Kad yra rimtas reikalas 
apsidrausti nuo kito galimo 
Stalino (o tam, yra daug 
duomenų, įskaitant pačių 
komunistų idelogijon įra
šytus punktus, kurie neme
luotai vykdomi - prisimin
kim Pabaltijį, Čekoslovaki
ją, Vengriją, Afganistaną), 
nuduoda, kad nesupranta 
ar neatsimena.

Kodėl - jei pasaulio 
valstybės garantuotų kari
nės ekspansijos ar kito 
Hitlerio atsiradimo stabdy
mą - Sov. Sąjunga nenorė
tų grįžti į savo valstybės 
ribas ir rūpintųsi pirmiau-

apsaugai ir apie tuziną 
savo laivyno tankerių už
registravo JAV. Tokiu 
būdu JAV ir Sovietų karo 
laivai turėtų teisę apsaugo
ti laivus, kurie yra iškėlę 
jų vėliavas.

Už mėnesio tie laivai 
pradės gabenti Kuwait' o 
alyvą ir tai bus dar vienas 
ugnies pakurstymas tame 
nesibaigiančiame, kompli
kuotame Irano-Irako (ir 
co) kare.
KLAUS BARBIE ATSISAKO 
DALYVAUTI TEISME

Klaus Barbie, buvęs 
Gestapo viršininkas 1942- 
1944 m., teisiamas Lyon'e, 
Prancūzijoje, pareiškė, kad 
nebedalyvaus teismo proce
dūroje. Jis tvirtina, esąs 
nelegaliai pagrobtas ir 
ištremtas 1983 m. iš Boli
vijos (valstybės, kurios 
pilietis jis yra ir ten gyve
no 30 metų). Bolivijos vy
riausybė sako, kad jo ištrė
mimas legalus.

K. Barbie teismo proce
dūroje dalyvauja apie 150 
individų ir organizacijų, 
kuriuos atstovauja 43 advo-

ČEKOSLOVAKAS PABĖGO 
SKLANDYTUVU

Iš Vakarų Vokietijos pra
nešama, kad Čekoslovaki
jos inžinierius, 39 metų 
amžiaus, laikomas aeronau 
tikos meistru, pabėgo į V. 
Vokietiją motorizuotu
sklandytuvu, pabėgęs nuo 
dviejų karinių ažetų. Jis 
praleido keletą metų konst
ruodamas tokio pobūdžio 
sklandytuvą.

Pilotas pareiškė, kad 
paliko savo kraštą, nes 
buvo "iš esmes nepatenkin
tas komunistine sistema?

• PAGERBTAS KANADOS 
ATLETAS RICK HANSEN

Britų Kolumbijoje, West 
bank'e, atletas ratuotoje 
kėdėje Riek Hansen'as ga
vo juodąjį karate sporto 
garbės diržą su įrašytu jo 
vardu.

10.000 gyventojų, jam 
pravažiuojant Okanagan 
Slėnį į pietus nuo Kelow- 
nos įteikė jo projektui 
"Man in Motion Tour" $14. 
000. Surinkta suma, jam 
keliaujant ratuotoje kėdėje 
po pasaulį j skiriama nugar
kaulio smegenų pažeidimų 
tyrinėjimui.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO 
SPORTO SĄJUNGOS ŠAUDYMO SEKCIJA

ŠALFASS-gos metinės "TRAP" pirmenybės įvyks 1987 
m. gegužės mėn. 30 d. Hamiltono Lietuvių Medžiotojų ir 
Žūklautojų, "Giedraičio" klube.

Pirmenybių pradžia apie 11 vai. ryto, arba pagal 
koordinatoriaus sprendimą. Pirmenybės įvyks neatsižvel
giant į dienos orą: sausa, šlapia, šilta, šalta, truks, pliš, 
varžybos bus.

Programa:
- 16 jardų 100 taikinių,

Pirmenybės pravedamos pagal "ATA" taisykles.
TRAP koordinatorius ir pirmenybių vadovas - VY

TAUTAS SVILAS, RR #3, Mount Hope, Ont. LOR 1W0. 
Tel.: (416)-679-6795.

IV-tos ŠALFASS-gos kariškų šautuvų metinės pirmeny
bes įvyks 1987 m. birželio mėn. 6d. ORCO Sportsmen's 
Association Range, GENEVA, Ohio. Šaudymas įvyks iš 
200 jardų atstumo į 300 jardų sumažintus taikinius. Pra
džia 10 vai. ryto.
Programa:
60 šūvių gulom, 20 X 3, iš Ml, 30/06 kai. šautuvų ir 
panašių kalibrų. Kitų kai. šautuvų amunicija pasirūpina 
patys šauliai. 30/60 kai. šovinių gaunama pas A. GAR- 
LAUSKĄ. Ribotas laikas bus paskirtas prisišaudymui, 
prieš varžybas.

Koordinatorius ir pirmenybių vadovas: Pik. Itn. Algis 
Garlauskas.

Šiais metais įvyksta IV-tos Šiaurės Amerikos kariškų, 
kalibrų šautuvų pirmenybės. Iki šiol dalyvių skaičius buvo 
labai mažas, nors sąlygos yra labai geros, ir mes žinome, 
kad kariškų šautuvų kultivuotojų yra visur, bet kaip juos 
pasiekti? Kreipiamės į Jus tiesioginiai,- jeigu pažįstate, 
žinote, arba kultivuojate šį sportą, praneškite kitiems ir 
pats atvykite į šias pirmenybes, aptarsime šio sporto 
puoselėjimą.
praneJa elya
AMERIKIEČIAI REMIA KALINAMĄ GEDIMINĄ 
JAKUBČIONĮ

USSR. News Br.įęf (1987.11.15) pranešė, kad Gediminas 
JAKUBČIONIS buvęs perkeltas į Vilniaus Lukiški© kalėji
mą. Jis esąs kaltinamas pagal Lietuvos Baudžiamoj© 
Kodekso 162 straipsnį ("vertimasis uždrausta prekyba").

Tikroji Jakubčionio suėmimo priežastis atrodo, yra 
susijusi su nuo 1986 m. gegužės iki gruodžio (o gal ir 
ilgiau) užsitęsusią KGB ofenzyva prieš Lietuvos katalikų 
inteligentiją. Šjos kratos ir tardymai, išsamiai aprašyti 
savilaidinės Aušros 55-jame (1986 m. spalio men.) nume
ryje, iki spalio 1 d. palietė apie 60 asmenų. Pasak USSR 
News Brief, 1986 m. gruodžio 9 d. tuoj po Jakubčionio 
Suėmimo, buvo padarytos aštuonios kratos Alfonso VINS- 
LAVO, Vincento ir Joanos VERTELKAIČIŲ, Bronės ŠEŠTO 
KAITĖS, Aldonos MATUSEVIČIŪTĖS, Verutės VALIAU- 
GA1TĖS ir Adelės BRAZDŽIŪTĖS butuose. Kratyta ir 
Vilniaus universiteto spaustuvė ir keli Lietuvos Mokslų 
Akademijos institutai. Kratų metu konfiskuota daug filo
sofines, religinės ir istorines literatūros, įskaitant ERETO, 
ŠALKAUSKIO, ŠAPOKOS, MACEINOS, YLOS, IVINSKIO, 
GREIMO, PASTERNAKO^ ir ORWELL’O knygos. KGB 
tardymui iškviesti: Jakubčionio žmona, sūnus Jonas, Ireha 
Borisevičienė, Edvardas Sakalauskas, Ramunė Garšvienė.

į Vilniaus Jaunimo teatre šviesų inžinierium dirbusio 
Jakubčionio suėmimą gausiais protestais reagavo Vilniuje 
prieš pat areštą apsilankę amerikiečiai teatralai. JAV 
aktorių profsąjungos (Actors" Equity Association) pirmi
ninkė Coleen Dewhurst kovo 27 d. pasiuntė šią telegra
mą Lietuvos KP CK sekretoriui Lionginui Šepečiui:

"Vilniaus Jaunimo Teatras buvo pirmasis teatras, į 
kurį mane nuvede man pirmą kartą besilankant Sovietų 
Sąjungoje. Kaip aktorė, aš patyriau džiaugsmą, stebėda
ma šią neįtikėtinai talentingą grupę, kuriančią tokį grožį 
scenoje. Jūs galite įsvaizduoti, kaip aš, Aktorių profsą
jungos pirmininkė, buvau sukrėsta, išgirdusi apie Gedimi
no Jakubčionio suėmimą. Aš raginu jus imtis žygių, kad 
jis būtų bematant paleistas. Vilniuje, Maskvoje ir Lenin
grade mes puikiai bendravome su teatro menininkais. 
Mes tęsime šį bendravimą ateinančių mėnesių bėgyje. 
Tikimės pasikeisti pjesėmis ir spektakliais. 1988 metais 
kultūriniams mainams laisvėjant, aš nenorėčiau, kad Lie
tuva būtų išimtis".

Režisierius Dės Mcanuff (šiuo metu atstovaujamas 
Brodvėjuje su muzikine drama "Big River") kovo mėnesį 
pasiuntė šią telegramą Vilniaus KGB tardytojui Urbonui: 
"Gruodžio mėnesį man teko privilegija apsilankyti Vilniaus 
Jaunimo Teatre. Šios trupės genijus man padarė didelį 
įspūdį. Sukrėstas žinios apie Gedimino Jakubčionio aregtą, 
aš kreipiuos į jus, kad jis būtų bematant paleistas. Mes 
daug girdėjome apie naują atvirumo politiką, generali
niam sekretoriui Gorbačiovui vadovaujant, ir mes tikimės 
kad Lietuva nebus išskirta iš to atvirumo".

katai.
Vienas pagrindinių spręs

tinų klausimų teisme — 
ar K. Barbie buvo tiesio
giniai atsakingas už Ges t s- 
po dalinį, kuris suiminėjo 
žydus Lyon' e. K. Barbie 
buvo pramintas Lyon'o 
skerdiku už savo uolumą 
Geštapo tarnyboje.

Į kalėjimą buvo įsiveržęs 
padirbtais dokumentais as - 
muo, kuris norėjo Barbie nu
šauti, bet buvo sulaikytas.

- išlyginami jardai, 50 taikinių,
- dvigubi, 25 X 2 taikiniai,
- 16 jardų varžybose A ir B klasės,
- išlyginamuose jarduose ir dvigubus, viena klasė.

LIUDYTOJAS PATACKO BYLOJE PASIŲSTAS į 
ČERNOBILĮ

Biuletenio USSR News _ Brief (1987.11.15) žiniomis, 
Algirdas PATACKAS turėjo būti teisiamas sausiui baigian
tis. (Kovo 6 d. Vytautas SKUODIS telefonu pranešė iš 
Vilniaus, kad Patackas buvęs paleistas vasario mėnesį ir 
jo byla eanti nutraukta). Anot biuletenio, Patackas buvo 
kaltinamas pagal Lietuvos Baudžiamojo Kodekso 68-tą 
straipsnį ("antisovietine agitacija ir propaganda"). Jam 
buvo primetamas dešimties savilaidos liedinių platinimas, 
nįskaitant LKB KRONIKOS. Prokuratūra tikėjosi, kad jos 
pagrindinis liudytojas būsiąs Juozas PRAPIESTIS, bet jis

Prizai:
- 1-ma, 2-ra, 3-čia vieta kiekvienoj klasėj ir rūšyje,
- pirmenybių čempionas, ir antra-vietis.

Šoviniai, fabriko arba namų gamybos su taikinių užtai
sais.
Registracija:
- registruotis vietoj, tą pačią dieną, ■ ' . „
- registracija ir taikiniai pagal dabartines klubų kainas, latsisakė duoti norimus parodymus. Tada jis buvo pasauk-
- ŠALFASS-gos metinis nario mokestis. jtas į armiją ir pasiųstas į Černobilio apskritį.
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PORTLANDCEMENTO PRAMONES VYSTYMASIS 
LIETUVOJE

Adolfas D a m u š i s

LIETUVOS CEMENTO PRAMONĖS KŪRIMAS KARŲ 
LEMTYJE

Lietuvos cemento pramonės kūrimas vyko ne pagal 
pasiruošusių ir savo krašto sąlygas jaučiančių specialistų 
paruoštą planą, bet pagal Pirmojo ir Antrojo pasaulinių 
karų likiminę ir Lietuvos okupacinę lemtį.

Cemento pramonės vystymasis Lietuvoje prasidėjo 
1911 metais. Kijevo Politechnikos instituto profesorius 
Pranas Jodelė tais metais suorganizavo lietuvių bendro
vę CEMENTAS ir Pamerkyje Vilniaus krašte įkūrė cemen
to įmonę su šachtine krosnimi. Pirmojo pasaulinio karo 
metu prof. Jodelė buvo mobilizuotas, o po karo, lenkams 
okupavus Vilnių, gamyba sustojo.

Kaip profesoriaus Jodelės asistentas aš nuėjau jo 
pėdomis, cemento pramonės kūrimą Lietuvoje buvau 
pasirinkęs savo profesinio darbo pirminiu uždaviniu. Tam 
uždaviniui įvykdyti susidarė patogios sąlygos. Kaip Lietu
vos Energijos komiteto žemės turtams tirti komisijos 
nariui, man man buvo pavesta vykdyti cemento žaliavų 
tyrimus laukuose ir laboratorijoje. Be to, 1937 metais, 
V.D. universiteto buvau metams išsiųstas į užsienį pasito
bulinti tos pramonės srityje. Vokietijoje susipažinau su 
cemento fabrikų veikla, laboratorijomis, aparatūra. Porą, 
mėnesių dirbau Suomijos, Latvijos cemento fabrikuose. Su 
kėliomis tonomis Skirsnemunės kreidos buvau išsiųstas į 
Vokietijos Krupp Grusson VVerke kompaniją Magdeburge. 
Ten pagal mūsų laboratorijoje sudarytus sąstatus pusiau 
pramoninėje krosnyje buvo išdeginti cementai, kurių koky
bė buvo visai gera.

Tų pasiruošimų darbų eigoje ir išvadoje 1938 metais 
buvo sudarytas provizorinis planas pirmajam moderniam 
120,000 tonų metinės gamybos cemento fabrikui statyti 
Skirsnemunėje, prie Nemuno, netoli Jurbarko, naudojant- 
ten pagrindinai ištirtus kreidos klodus.

To pirmojo mūsų cemento fabriko statybai įrengi
mai buvo užsakyti Čekoslovakijos Škodos kompanijoje. 
1939 metais fabriko statyba buvo pradėta. 194 1 metais 
buvo planuojama fabriką paleisti. 1942 metais jau buvo 
numatoma pradėti antrojo fabriko statybą Akmenėje 
240,0U0 tonų metinio paj'ėgumo.

Pirmosios sovietinės okupacijos laiku 1940 metais 
rugsėjo mėnesį Pramonės komisariato buvau pasiųstas į 
MinsKą, į Baltgudijos Geologinę tarnybą žaliavų ir užsaky
tų įrengimų duomenų patikrinimui. Reikalaujami formalu
mai buvo sutvarkyti ir statyba buvo vykdoma toliau. 
Pamatai buvo išlieti, ir įrengimai buvo montuojami. Be
rods, apie pusė užsakytų įrengimų Škodai buvo apmokėta, 

1940 metų birželio 22 d., kilus ginkluotam konfliktui 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos, fabriko statyba susto
jo. Vokietijai Lietuvą okupavus, Škodos atsiųsti įrengimai 
berods, 1943 metais buvo išvežti į Vokietiją.

Antrosios sovietines okupacijos metu 1952 metais 
Akmenėje buvo pastatytas cemento fabrikas. Jis pradėjo 
gaminti cementą 1953 metams įpusėjus. Jo našumas vis 
buvo didinamas. Dabar jame kelis kartus daugiau cemen
to yra gaminama, negu Lietuvos' ūkis pajėgtų sunaudoti. 
Didžioji jo dalis yra išvežama į kitas respublikas bei į 
užsienį.
Akmenės cemento fabriko pajėgumas

Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos informacija 
pasinaudojant, čia yra pateikiami Akmenės cemento fab
riko gamybos augimo ir atsparumo duomenys:
Metai Gamyba tonomis Cemento atsparumo 

vidurkis kg/cms
1955 94,000 423.3
1954 159,000 429.5
1957 303,000 495.7
1961 544,000 521.6
1964
1970
1974

771,000 
1,121,000 
2,279,000

526.2

Akmenės cemento fabriko tarybinės enciklopedijos
paskelbtas našumas yra daugiau kaip keturis kartus dides
nis už mūsų spėjamą cemento sunaudojimo lygį ūkinės 
statybos reikalams. Anksčiau buvo paminėta, jeigu oku
puotos Lietuvos metinė cemento paklausa būtų 525,000 
tonų į metus, tai būtų jau tikrai gero lygio cemento 
sunaudojimas. Tas atitiktų 150 kg. vienam gyventojui.

Lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje minima, kad 
"dalis Lietuvoje pagaminto cemento išvežama svarbioms 
statyboms į kitus TSRS rajonus ir išvežama į užsienį. 
Kai kurių markių cementas įvežamas iš BTSR, RTFSR ir 
kitų sąjunginių respublikų".

iš cemento atsparumo vidurkio 526.2 kg/cnf matyti, 
kad Akmenėje yra gminamas aukšto atsparumo cementas. 
Jis lygintinas su Jungtinių Amerikos Valstybių III tipo 
aukšto atsparumo cementu.

2 psl.

Baigiamosios pastabos
Pirmąja pastaba yra bandoma skatinti nesidžiaugti 

beribiai išplėsta ir dar vis plečiama cemento gamyba 
Akmenėje. Jeigu kalkinio akmens klodai yra išimami iki 
21) metrų gylio, tai imant pagrindu 1974 metų gamybą, 
kalkinio akmens į metus turėjo būti išimta maždaug 9.5 
hektarai, t.y. 23.5 akrų. Taigi, jau po dvidešimt tokios 
besaikės gamybos Karpenų, Vegerių laukuose didelio kol
chozo keli šimtai akrų bus paversti gilia, nenaudinga 
duobe.

Ir antroji pastaba liečia cemento samybos tūrį. Ce
mentas yra sunki prekė, ekonomiškai netinkama tolimes
niam pervežimui. Be to, kad cementą'. Pagaminus, į Lietu
vą reikia atvežti anglies apie 20% nii€> pagaminamo ce
mento svorio. Tas irgi sudaro apie pusę milijono tonų. 
Be to, apie 80% pagaminto cemento reikia gabenti į 
kitas respublikas. Toks mažaaug 2.5 milijonų tonų gana 
pigių medžiagų vežiojimas ekonomiškai yra nepateisina
mas ir Lietuvos ūkiui tikrai nereikalingas. Tame visame 
procese tikrai turėtų būti kokie kiti motyvai, tikrai jie 
neturi nei ekonominio, nei loginio pagrindo.

Trečioji pastaba liečia nepriklausomoje Lietuvoje 
išsimokslinusią pirmąją jaunų specialistų kartą. Okupantas 
ją yra apšaukęs kapitalistiniais buržuaziniais nacionalis
tais. Tuo tarpu ji daugumoje neginčijamai yra kilusi iš 
Lietuvos neturtingos liaudies. Lietuvos ūkininkai ir darbi
ninkai buvo supratę mokslo vertę ir sunkiai uždirbtais 
skatikais siuntė savo jaunuomenę į universitetus bei pro
fesines aukštąsias mokyklas. Ši pirmoji Lietuvoje išsi
mokslinusi specialistų karta su meile ėmėsi sveikai vysty
ti Lietuvos ūkį. Dabar gi su skausmu turime stebėti, 
kaip okupuotoje Lietuvoje vadinamasis industrinis vysty
masis ne tiek tarnauja Lietuvos ūkiui ir jos žmonių ger
būviui, kiek siekia irnperialistiškai kraštą išnaudoti ir jo 
žemės turtus skubiai eikvoti.
/ Ištrauka iš Technikos Žodyje nr. i.,1987 m. atspausdin
to straipsnio. Iš jo matome, kad sovietinis techninis "pa
žangumas" vystomas ir toliau, neatsižvelgiant į kraštų 
poreikius, gamtų, gyventojų pageidavimus bei modernios 
technologijos reikalavimus/.

"ELTOS" ATVIRAS LAIŠKAS SACHAROVUI
ELTOS anglų kalba numeryje buvo išspausdintas šis 

atviras laiškas Andriejui SACHAROVUI:
Mes kreipiamės į Jus Lietuvos Nepriklausomybės^ šven

tės dieną - šventės, kurią _ lietuviams uždrausta švęsti 
savo tėvynėje. Jūsų vardas žinomas kiekvienam lietuviui. 
Jie su dėkingumu prisimena Jūsų glaudų bendradarbiavi
mą su lietuvių patriotais ir žmogaus teisių veikėjais 
prieš Jūsų ištrėmimą į Gorkio miestą. Jūs be baimės 
pasisakėte prieš lietuvių persekiojimą ir rėmėte Lietuvos 
Helsinkio grupę. Lietuvių pogrindžio leidinys "Aušra" savo 
1975 metų pirmąjame numeryje šiais žodžiais išreiškė 
daugelio lietuvių jausmus: "Mes lenkiame galvas prieš 
akademiką Andriejų Sacharovą, kovotoją už žmogaus 
tieses Tarybų Sąjungoje, o jo asmenyje prieš visus geros 
valios rusų intelektualus. Jie savo drąsa ir auka privertė 
mus, Lietuvos katalikus, naujai pažvelgti į rusų tautų".

"1975 metais Jūs apsilankote Vilniuje išreikšti splįdaru- 
niąj-su ten teisiamu Sergiejumi Kovaliovu, kuris taip pat 
rėmė okupuotus lietuvius. O 1979 m. rugpjūčio 23 dieną 
Jūs nedviprasmiškai pasisakėte už pabaltiečių laisvą apsi
sprendimą. Drauge su Arina Ginzburg, Malva Landa, Vik
toru Nekipelovu ir Tatjana Velikanova Jūs pasirašėte 
pareiškimą, remiantį tą dieną Maskvoje apskelbtą 45 
lietuvių, latvių ir estų memorandumą, kuriame jie pa
smerkė Stalino-Hitlerio paktą. Jūs pareiškėte: "Baltijos 
respublikos - Lietuva, Latvija ir Estija - buvo įjungtos į 
SSSR, neatsižvelgiant į tų kraštų gyventojų norą; jų 
įjungimas buvo iš esmės SSSR armijos okupacijos išdava.

"Palaikydami lygias teises ir tautų apsisprendimą, 
gerbdami kiekvienos tautos teisę laisvai nuspręsti savo 
likimą, mes manome, kad dabartinėje istorinėje padėtyje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos apsisprendimo klausimas turi 
būti išspręstas visuotinės gyventojų apklausos būdu kiek
viename tų kraštų ir tokiomis sąlygomis, kad būtų užtik
rintas laisvas tautos valios pareiškimas.

"Mes remiame Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų 
kreipimąsi, kuriuo siekiama ištirti kaip buvo pažeista tų 
gyventojų teisė laisvai apsispręsti ir nepriklausomai tvar
kyti savo likimą,

"Lietuviai, su atjauta sekę kiekvieną Jūsų kančios 
kelio tarpsnį, sveikina Jūsų išleidimą iš Gorkio. Jų aki
mis, laimėjo moralinis spaudimas, viešoji pasaulio nuomo
nė, kurios ir totalitarinės valstybės negali ignoruoti. Jus 
paleidęs Gorbačiovas mėgina iš to pasipelnyti, bet jo 
KGB ir jo okupacinis režimas ir toliau persekioja lietu
vius už tai, Kad jie drįsta galvoti, kalbėti ir veikti už 
savo ir savo tautos teises. Kai kurie jų tebevargsta kalė
jimuose ir Gulago stovyklose. Jūs žinote jų pavardes.

"Lietuviai sveikina ir Jūsų nenuilstamas pastangas 
atkreipti pasaulio (ir Gorbačiovo) dėmesį į "sąžinės kali
nius" Tarybų Sąjungoje. Užsienio korespondentai citavo 
Jūsų neseniai pasakytus žodžius, jog Tarybų Sąjungoje 
dabar tesą keletas tūkstančių kalinių - "nedidelis skaičius 
tokiai didelei šaliai, bet svarbi principinė problema.”

"Prisimindami Jūsų žodžius apie laisvą apsisprendimą 
ir svetimųjų okupaciją, mes žinome, kad Jūs sutiksite su 
mumis, jog okupuotos tautos nariai yra belaisviai pilna 
to žodžio prasme. Beveik šeši milijonai tokių belaisvių 
yra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jų dar daugiau kitose 
sovietinėse, respublikose, nes ir ten žmonėms neleidžiama 
pasinaudoti laisvo apsisprendimo teise. Mes įtikime, kad 
Jūs pasisakysite apie tuos belaisvius ir jų teisę nuspręsti 
savo likimus’.' ELTA

įdomu būtų sužinoti, ar pats Sacharovas gavo tą laiš
ką ? i.

ŽVILGSNIS Į ŽYDŲ TAUTOS PRAEITĮ IR DABARTĮ
Prof. dr. Romo Vaštoko paskaitos santrauka

J. V a r č i u s
(pabaiga)

Knyga "The Chosen People yra 
naudinga mums, nes pateikia tų kruvinų metų istorijos 
eigą is lietuviško taško anglų kalboje, kuri savanaudiškai 
perrašoma Maskvoje ir Maskvos pataikūnų plunksnomis.

Baigiamosios pastabos
Mumis, lietuviams reikia daugiau tokių knygų ir pana

šių studijų ne tik savo praeičiai aprašyti, bet ir pataisy
ti klaidas, kurios veržiasi į pasaulio sąmonę vienpusiškos, 
ypač sovietiškos istorijos supratime. Čia svarbus tautos 
praeities ir tautos istorijos išlaikymo uždavinys.

Taigi, reikia ne tik dokumentaciją rinkti kur tik ji 
randama, bet sudaryti ir gyvojo žodžio archyvus. Reikia 
rekorduoti atsimintinus žmęnių, kurie tuos įvykius savo 
akimis matė, kurie persekiojimus išgyveno, kurie buvo 
istorijos dalyviai. Ir svarbu ne tik žydų-nežydų santykius 
apimti, bet ir visą tą laiko tarpą, nuo nepriklausomybės 
praradimo iki įsikūrimo naujame krašte. Visas tas laiko 
tarpas yra perrašomas, perdirbamas ne mūsų naudai. 
Jeigu, pavyzdžiui, kurie esate skaitę Allan Ryan knygą 
"Quiet Neighbour's" (kuris buvo 081 Amerikoje direkto
rius), kiekvienas radote kiek daug melo ir šmeižtų joje 
paskelbta apie tariamus nusikaltėlius.

Šiuo atveju mes galime pasimokyti iš žydų darbštumo 
užfiksuojant ir gerbiant savo naikinamos istorijos faktus. 
Pavyzdžiui, kasmet išeina ir išleidžiama virš tūkstančio 
straipsnių ir studijų apie žydų naikinimo periodą Europoje. 
Per paskutinius 40 metų buvo pagaminta per 200 filmų 
televizijoms ir kito teatrams, kuriuose buvo rodoma apie 
žydų kančias ir persekiojimus.

Mūsų jėgos, palyginus su žydais, yra labai silpnos, mes 
negalime pasauliui parodyti savo tautos naikinimą, nes 
neturime priemonių. Tačiau medžiagos yra. Svarbu turėti 
pasiryžimą ją surinkti, suredaguoti ir patiekti visuomenei. 
Tuo atžvilgiu dr. Danielius Ralys mums visiems yra paro
dęs gyvą pavyzdį. /Šis darbas turėtų būti vykdomas pla
nuotai ir organizuotai, remiamas mūsų laisvinimo veiks
nių ir bendruomeninių organizacijų, nesunaikinant surink
tos medžiagos, kaip atsitiko su dr. Jasaičio ir rašytojo 
Barono knygomis. J.V./

Mūsų santykiai su žydais per septynis šimtus metų 
buvo geri. Abiejų tautų kultūros klestėjo laisvėje ir abi
kultūros nešė tą patį vargą Rusijos caro ir dabar komu
nistinės Rusijos priespaudoje. įvykiai po sovietų ir nacių 
okupacijos buvo tragedija ir mums ir žydams. Svarbu 
žiūrėti į mūsų santykius iš pozityvaus taško, nes ir da
bar sovietinė priespauda jungia mūsų interesus . Istorijos 
tiesos pažinimas ir iš to pasimokymas gali būti mums
visiems geriausias bendradarbiavimo tiltas.

PRANESA LIETUVIŲ. INFORMACIJOS CENTRAS
AURHOR'S WORK CONFISCATED IN SOVIET LABOR 
CAMP

Literary historian Viktoras PETKUSm who is serving 
a 15 year sentence in Perm 36-1 labor camp, has had 
yet another manuscript conficated from his cell, accor
ding to a report received by Lithuanian Information 
Center. The conficated work is a literary encyclopedia 
on world writers, which Petkus is reported to have com
piled, witli official permission, during his years of impri
sonment.

Independent sources report that work consisted of 33 
volumes at 100 pages each, covering 45,000 biographies.

In an exclusive interview with Lithuanian Information 
Center, Natan Sharansky of Izrael confirmed that Petkus 
began his work in 1987, when the both of them shared a 
cell in Chistopol prison. "I have no aaoubt that Petkus 
compiled a study of ♦►such?, magnitude.' During those- 1(3 
months wc spent together", - explained Sharansky, "he 
filled 3-4 thick notebooks... When I asked him why he 
was writing it, he said that a Lithuanian literary encyc
lopedia as such, did not exist at the time, and that he 
derived great personal satisfaction from the research".

Sharansky noted, however, that Petkus was forced to 
write in Russian, so that Russian-speaking camp guards 
could periodically censor the material. If the content 
met with their approval, it was returned to the autor.

Petkus purportedly used his personal collection of 
books, kept in storage, for research, reports Lithuanian 
Information Center. Prisoners are allowed to order a 
limited number of books and subscriptions for their rea
ding pleasure, said Sharansky, and these items are often 
circulated and shared among the inmates.

According to the report, Petkus would do his re
search and writing at nignt, after completing his daily 
work quota.

Dissident circles think that Petkus" work is at risk 
of being destroyed, or handed over to the Academy of 
Sciences without due credit to the author. They have 
thus appealed to the West to intercede on the author's 
behalf with Soviet authorities, particularly camp adminis
trators.

The address of Perm camp 36-1, of which captain 
Dalmatov serves as director, is: 618263 Permskaya obi., 
Chusovkoi r-n, pos. Kuchino, uchr. VS-389/36-1.

Family and friends fear that the. work will be burned 
since two years ago camp guards burned the original of a 
study on "Christianity and Judaism" written by Petkus' 
and partly inspired by his conversations with Sharansky 
in prison. The copy Petkus sent to Lithuania "disappea
red" in mail, a victim of Soviet postal censors.

Viktoras Petkus is the 57 year old founder of Lithu
anian Helsinki Group and has spent a total of 16 years 
in Soviet political prisons for human rights monitoring 
activities and Catholic activism. Petkus, whose latest 
arrest came in 1977, goes into internal exile this August. 
He is due to be released in August 1992.

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

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

Sudarydami testamentus, bent dalį tūrio pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI (Lithuanian- 
Canądian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamęs 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 išeivijoj'e?" »3=-—=-==-==——--==»!_===~»-^
NEPRI KLAUSI MA LIETUVA



Hu Bo Atgaila
Liang Heng

Beidžinge, ankstyvo pavasario vakarą, dviračiai sruvo 
per sostinės gatves namo, po darbų, lyg upės. Judy ir 
aš, perėję į šoninę gatvę, pakliuvome į "hutongų" - užpa
kalinių gatvelių - raizginį, taip charakteringą senajai 
Kinijai. - Vis labiau temstant, mes ieškojom pensininko 
mokytojo, vardu Jiang namų. Jo vyresnis brolis, kuris 
išvyko iš Kinijos studijuoti užsienyje 1949 metais, niekad 
negrįžo namo. Tapo istoriku, dirbo Minesotoje ir prašė 
mūsų perduoti jo sirguliuojančiam broliui vaistus.

Galų gale suradome jo adresą siauroje gatvelėje, 
moliu aplipdytomis sienomis namelyje. Du akmeniniai 
liūtai apskilusiais snukiais saugojo įėjimą ties durimis.

Pabeldus į duris, pasirodė apie 35 metų amžiaus vy
ras, plataus, kaulėto veido, kirptais, lyg šepetys, plaukais. 
Mes galvojome, kad tai senojo Jiang sūnus.

įėję pamatėme sudžiūvusį, sulinkusiais pečiais džentel
meną, dėvintį juodą vatinį švarką, šaliką aplink kaklą. 
Jis sėdėjo už keturkampio staliuko, šviečiant menkai 
elektors lemputei nuo lubų. Jiang bandė pasikelti ir pasi
sveikinti su mumis, bet jaunasis vyras pasodino jį atgal į 
kėdę.

Mes išsiėmėme vaistus, kuriuos siuntė jo brolis. Jie 
buvo tikrai reikalingi. Jiang' ui buvo sunku pačiam valgy
ti mėsos gumuliukus ir pupelių košę. Jaunasis vyras 
susmulkindavo su valgymo lazdelėmis mėsą ir pridėdavo 
ją prie burnos. Jiang' as negalėjo daug kalbėti, nes jį 
kamavo stiprūs kosulio priepuoliai, ir tuomet sūnus leng
vai pamušdavo jo nugarą. Tačiau jis šiaip taip prašnabž
dėjo: "Mano brolis rašė laiške, kad jūs parašėte knygą 
apie Kultūrinę Revoliuciją?"

Mes pasisakėme, kad parašėme "Son of the Revoliu- 
tion", nes tikėjome, kad ši tragedija neturėtų būti nustum
ta į šalį, lyg koks blogas sapnas.

Senasis sušnibždėjo: "Mes visuomet savo širdyse atsi
minsime".

Jaunasis vyras, atrodo, jautėsi savotiškai nesmagiai 
dėl mūsų pasikalbėjimo ir pradėjo patyrusiai, švelniai 
plauti tėvo veidą.

- Dabar laikas pailsėti, - pasakė jis tvirtai.
Mes pakilome išeiti, bet jaunasis mus sulaikė, saky

damas:
- Aš tiktai jį paguldysiu ir eisiu kartu su jumis. Čia 

labai lengva paklysti.
Atsargiai nuvilkęs Jiang' o švarką, nutraukė batus ir 

užkėlęs jo kojas ant lovos, užklojo vatine kaldra, užkišęs 
jos galus po kojomis. AŠ apgailėjau, kad neturėjom tiek 
laiko prižiūrėti savo tėvą.

Jaunasis 1 vyras pasiėmė savo paltą, palinkėjo labos 
nakties, ir mes išėjome į kiemą. Kurį laiką žingsniavome 
tylėdami. Vyras užsitraukė kapišoną ant galvos ir neatro
dė, kad nori kalbėti. Priėjus pirmą platesnę gatvę, mes 
pasakėme, kad dabar nebereikia mūsų lydėti, mes susira
sime kelią.

- Jūs galite gauti taksį prie to antienos restorano, - 
pasakė jis, - rodydamas į neono reklamas.

Mes pasakėme, kad dar paeisime, nes oras buvo malo
nus.

-Tai aš dar truputį su jumis paeisiu. Gyvenu ten, ties 
Čaojangmen' u.

Man pasirodė keista, kad sūnus tokį nusilpusį tėvą 
paliktų vieną gyventi.

- Tai gabalas kelio Jums lankyti tėvą, - pasakė Judy. 
- Ar judu kas vakarą vakarieniaujate?

Jis lyg norėjo ką pasakyti, bet tylėjo. Pro šalį pralė
kė skambindami dviračiai. Mes vėl ėjome tylėdami, kol 
pamatėme Tiananmen Skverą. 1966 metais aš buvau čia 
su tūkstančiais kitų Raudonarmiečių, stovėdamas prie
šais vadą Mao, demonstruodamas jam savo amžiną ištiki
mybę. Čia Mao uždegė visą krštą. Ir po 10 metų, toje 
pačioje vietoje, tūkstantinė minia buvo susirūpinusi de
monstruoti prieš "Keturių gaują", vadovaujmą Mao žmo
nos Jiang Quing. Čia buvo pralietas kraujas, susidūrus su 
vyriausybe.

Priartėjus prie tos didžiosios aikštes, jaunasis vyras 
staiga prašneko:

2 Vladimir Maksimov

VAIDINIMAS AKLIEMS IR 
KURČNEBYLIEM S

( tęsinys )

Čia pat prasidėjo pogromai prieš žydus ir to pasė
koje žuvo žymiausieji jų tautos asmenys: Michaels Mar- 
kiš, Kvitko ir daug jų bendraminčių. Kultūros dezinfor- 
matoriai kaip Fadejev'as ir Erenburg'as, vakariečių už
klausti apie likimų jų pažįstamų bei giminių, net nemirk
telėję, atsakinėjo, kad su jais matęsi paskutinę prieš iš
vykstant dientų. Vakariečiai kolegos, patikėję šiems niek
šams, jų žodžius skelbė netik spaudoje, bet ir universi
tetų auditorijose. Grįžęs Fadejev'as, viskuom nusivylęs, 
nusižudė, kiti jo draugai laimingai sulaukė natūralios 
mirties.

Penkiasdešimtieji metai: atėjus valdžion Nikitai 
Chruščev'ui ir po XX-tojo partijos suvažiavimo, kur jis 
paskelbė (tiesų) apie Stalino "asmens kultų", sovietų kul
tūrinė ekspansija įgijo stichinį pobūdį. Dainininkai, poe
tai, kino režisoriai, šokėjai, profesoriai iš abiejų pusių, 
ekstazėje pareiškė visiškų vienybę ir kad prasidėjęs kul
tūros ir visokeriopo gerbūvio auksinis amžius.

Šiame džiūgavime ryškiai skyrėsi du "režimo kri
tikai", kaip juos pavadino Vakaruose - tai Evtušenko ir 
Voznesenskij. Savoje šalyje partijos kritikuojami ir stali- 
nistų šmeižiami, jie kapitalistiniuose kraštuose drųsiai 
priešinosi eksploatacijai, bedarbei, italų mafijai, Vietna
mo karui, vokiečių revahšizmui ir ginklavimuisi. Gana 
stebėtina, kad iš jų vakariečių kolegų ir gerbėjų niekas 
neužklausė apie kitus literatūros kritikus, kaip Naricis, 
Tarsis, Siniavski ir Daniel'io ne užsienin komandiravimą, 
bet patalpinimų į lagerius ar psichiatrines ligonines; ko
dėl uždarinėjamos ir šiaip jau negausios cerkvės, kų pa
miršo padaryti sovietų karo patarėjai Kuboje, Artimuo
siuose Rytuose ir Afrikoje.

Jau greitai bus 30 metų, kaip šiedu Vakarų pa
mėgtieji važinėjasi po visų pasaulį propagandiniams so
vietams palankiems tikslams, skelbdami Vakarų agresyvi- 
nę karinę politikų. Ir vėl jų gerbėjai neišdrįsta užklausti, 
kuo užsiėmę Sovietų okupantai Afganistane, Čekoslova
kijoje ir už kokius nusikaltimus atlieka bausmę rašytojai 
Rudenko, Ratušinskaja, Nekipielov'as, Maršenko, Borodin, 
ir visa eilė kitų, kodėl areštuoti arba ištremti visi ko- 
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- Mokytojas Jiang nėra mano tėvas. As vadinuosi Hu 
Bo. Esu buvęs jo studentu.

Atrodė, jam pasidarė lengviau, kad galų gale pasisakė. 
Jis mums papasakojo, kad seniau, kai ištiko Kultūrinės 
Revoliucijos reikalas, jis nedrįso diskutuoti savo mokytojo 
akivaizdoje.

-Jūs dabar negyvenate Kinijoje, jums nereikia susidurt 
su žmonėmis, kurie tai kartu su jumis pergyveno, - kalbė
jo jis. - Aš noriu visa tai palaidoti visiems laikams.

Kuomet Kultūrinė Revoliucija prasidėjo 1966 metais, 
Ho Bo pasipasakojo mums, jis buvo tik ką baigęs gimna
ziją ir besiruošiąs laikyti egzaminus į Beidžing universite
tą. Jis, plieno apdirbėjo sūnus, tikėjosi, kad bus pirmasis 
šeimoje, lankęs kolegiją. Jis domėjosi literatūra ir kuo
met senasis Jiang' as tai pastebėjo, jį dar labiau skatino 
mokslui. Jiang buvo mokytojas iš pašaukimo. Savo stu
dentams sakydavo:

- Kuo jūs daugiau atsieksite, tuo labiau aš jumis 
didžiuosiuosi.

Kai Hu Bo tai prisiminė, jo balsas užlūžo.
Kai Hu dar kartą peržiūrinėjo savo egzaminų medžia

gą, Jiang pakvietė jį į savo namus, kad dar privačiai jam 
pagelbėtų ruoštis. Mokytojo duktė, taip pat besiruošianti 
egzaminams, mokėsi kartu su juo. -jaunasis Hu nejučio
mis pradėjo stebėti merginą, jos inteligentiškumą ir gražų 
veidelį, jos gėlių kvapą besimokant senųjų laikų gramati
kos.

Tada prasiveržė Kultūrine Revoliucija ir Hu Bo viltys 
tapti mokslo vyru, sudužo. Mokytojas Jiang buvo apšauk
tas pavojingu intelektualu. Jo nusikaltimų buvo daugybė: 
jis skatino studentus tapti garsiais, nuodydamas jaunąją 
kartą elito idealais; jis buvo kilęs iš žemvaldžių, tad jo 
buržuaziniai - kapitalistinė laikysena giliai įsišaknijusi; jo 
vyresnis brolis gyveno Amerikoje, tad jis buvo imperialis
tiniu šnipu. Plakatai, ant mokyklos sienų jį smerkė; jis 
buvo laikomas užrakintoje mokyklos klasėje ir tik retkar
čiais jam leido pasimatyti su savo šeima.

Priešingai, Hu Bo kilmė atvėrė jam duris. Kai buvo 
organizuojamos Raudonosios Gvardijos grupės jo mokyklo
je, jis pasidarė "jaunesniuoju lyderiu". Dabar jau jis buvo 
įtinkintas, kad Jiang bandė jį apkrėsti pavojingomis idė
jomis. Atrodė natūralu ir net garbinga atsistoti kritikos 
sesijų metu ir išsižadėti sojo Jiang'o.

Studentai kiekvieną dieną niekino savo mokytojus, 
versdami juos valyti išvietes ir šluoti šiukšles. Vieną 
karštą popietę laike masinės kritikos sesijos, senyvas 
fizikas instrktorius apalpo nuo karščio. Jiang'o žvilgsnis 
susidūrė su savo buvusio studento akimis, kuris prižiūrėjo 
tą susirinikimą ir nuolankiai paprašė leidimo nugabenti 
apalpusįjį į šešėlį.

- Niekada sau nedovanosiu, - ištarė sunkiai Hu BO. - 
AŠ jį pradėjau mušti. Nusijuosiau savo odinį diržą ir 
mušiau, kol man ranka įskaudo.

Mes atėjome į Tiananmen Skverą, kuris buvo didelė; 
akmens ir cemento platybė. Hu Bo atsisėdo ant Liaudies 
herojų paminklo papėdės, jo liūdno veido kampai buvo 
apšviesti iš apačios supančių naktinių šviesų.

Dauguma kiniečių, aš žinojau, nieko kita negalėjo 
pasirinkti, bet dirbti rankovė prie rankovės su tais pa
čiais žmonėmis, kurie buvo jų priešai Kultūrinės Revoliu
cijos metu. Sutikau vieną moterį, kuri gyveno kitoje pusė
je koridoriaus, nuo vyro, atsakingo už jos tėvo nužudymą. 
Ji negalėjo išsikelti kitur, tad turėjo užgniaužti savo 
pyktį ir atsiminimus.

Hu Bo tęsė savo pasakoj,-mą.
Baigiantis 1968 metams; intelektualai buvo deportuoti 

į kaimus. Vieną dieną, kai jis varė grupę mokytojų į 
traukinį, Hu Bo pastebėjo Jiang'o žmoną ir dukterį. Hu 
Bo mergina pasirociė tokia pat graži, kaip ir anksčiau. 
Visi jo nutylėti jai jausmai staigiai jame vėl sukilo. Bet 
jis negalėjo prie jos prieiti. Po to, kai jis taip pasielgė 
su jos tėvu, ji tiktai jo neapkentė.

Tada mergina jį pastebėjo ir jos veidas nušvito, pama
čius seną draugą. Ji atsistojo ir jam pamojavo. Jos moti
na tuoj pat ją sudraudė ir ji atsisėdo - juk juos visus 
sekė. Po kelių minučių, kai mergina peržengė platformos 
vartus, ji atsisuko ir dar kartą pilnomis akimis ašarų, 
pažvelgė į jį.

misijų nariai, kurie sekė Helsinkio Susitarimų vykdymų 
ir kodėl Sovietų šalyje persekiojami pacifistai, jeigu val
džia visur skelbiasi kaip vien taikos siekianti vyriausybė. 
Galėtume lengviau suprasti, jeigu jiedu būtų priimami 
vien atkaklių marksistų ar eilinių žmogėnų.

Kas priverčia žymųjį Anronioni dalyvauti kaip ju
ry su Evtušenko ir pritarti jo demagogijai Venecijos kino 
festivalyje? Kodėl toks talentingas aktorius Marcelio 
Mastroiani, prieš kurį lenkiu galvų, pagerbia komunistų 
Nikitų Michalko, o neparodo jokio susidomėjimo kūrybai 
genialaus Paraždanov'o?

Kokių tikslų skatinamas Popiežius Jonas Paulius 
II priėmęs Petnicko chorų, vadovaujant tam pačiam 
Evtušenko, atsisveikindamas juos palaimino? Negi buvęs 
darbininkas, Krokuvos dvasininkas pasiilgo rusiškų dainų, 
kurių negirdėjo nuo 1945 -jų metų, kada Sovietų "išva
duotojai" paskandino kraujuose lenkų sukilimų.

Gali būti man atsakyta, kad čia aukštoji politika? 
Tikėdamas, kad galiu būti pavadintas politikoj ignorantu, 
drįstu tvirtinti, kad politikoje aš orientuojuosi tikrai ne
mažiau, kaip artimiausias Popiežiaus patarėjas kardino
las Casserolli. Tikrais faktais įrodyčiau šiam diplomatui, 
kad jo ilgametis vadovavimas pasiekė to, kad Katalikų 
Bažnyčios autoritetas pradeda smukti .

Mums girdėti Maskvos svečiai nepamiršta ir emig
racijos. Naudoja tuos pačius seniai išmėgintus metodus: 
Tėvynės nostalgija, patriotizmas, meilė rusiškai kultūrai, 
įtikinėjimas, kad vyriausybė demokratėja ir partijai rei
kalingi talkininkai, kad nugalėtų bukapročius stalinistus, 
kurie esu didžiausi šalies laimėjimų priešai. Vai, kaip 
nori emigrantai tom visom pasakėčiom įtikėti, kad štai 
ryt, poryt, jo išsiilgtoje tėvynėje pasikeis jo širdžiai no
rima santvarka ir kad grįžęs galės pabučiuoti savo gim
tinės žemę.

Ir štai pasigirsta žinios iš Paryžiaus 
Londono, Sidnėjaus ir Vašingtono, Miuncheno bei Amster
damo emigrantų tarpe, kad: Jurij Liubimov'as - išva
žiuoja, Tarkovski's - jau turi kelionės bilietus, Nekrasov- 
'as - kviečiamas, Solženicin'as ir Aksenov'as- jau ke
liauja Maskvon. Kada jau žymesnieji pajudėjo, tai kokios 
abejonės gali būti eiliniam žmogeliui? Taip, Liubimov'as 
išvažiuoja režisuoti veikalų kitame mieste, Tarkovski's 
- turi bilietų tik ne Sovietų Sųjungon, Nekrasov'as - į 
pakvietimų visai neatsakė, Solženicin'as ir Aksenov'as 
niekur nepajudėjo.

Hu tada suprato, kad jos tėvas niekada neprasitarė 
savo šeimai, kas buvo įvykę mokykloje.

1967 metais senasis Jiang'as atsidūrė kalėjime. Tuo
met, kai Kultūrine Revoliucija perėjo į naują fazę, jauna
sis Hu pats buvo išvežtas, kaip "išsilavinęs jaunuolis" į 
gumos gamyklos komuną, tolimajam Junnan'es ir paskir 
tas gyventi baisiame skurde.

Po 6-ių metų sunkių laukų darbų Hu buvo leista“ su
grįžti į Beidžing' ą ir duotas darbas pardavinėti bilietukus 
tramvajuje. Jis metėsi į darbą, bandydamas padaryti ką 
nors iš savo gyvenimo, bandydamas užgniaužti piktas 
mintis apie prarastą išsilavinimą.

Po kelių mėnesių jis sužinojo iš savo buvusio klasės 
draugo, kad senojo Jiang'o duktė buvo sunkiai susirgusi 
ir mirė epidemijai siaučiant, netrukus po to, kai ją su 
motina išvežė į vieną šlačiausių Kinijos provincijų. Jos 
motina mirė netrukus po to. Jiang’as, išleistas iš kalėji
mo 1971 metais, silpnėjančioje sveikatoje, gyvenąs vienas 
savo sename namelyje.

Aš norėjau tuojau pas jį nueiti, bet jaučiausi kaltas, 
- kalbėjo Hu Bo. Jeigu pats sau negalėjau išsiaiškinti 
savo elgesio, kaip aš galėjau pažiūrėti jam į akis?

Vieną dieną HU turėjo atlikti darbą senojo Jiang'o 
distrikte ir jis susidūrė gatvėje su savo buvusiu mokytoju 
Jiang’as atrodė daug senesnis ir liesesnis, šlubavo, lazda 
pasiramsčiuodmas. Hu nuleido galvą ir bandė praeiti pro 
jį nieko nesakydmas, bet buvo per vėlu; Jinag jį atpažino.

- Didelei mano gėdai, jis mane šiltai pasveikino, - 
tęsė Hu Bo susijaudinęs. - Jis mane nusivedė pas save

ir davė man arbatos. Kai aš bandžiau atsiprašyti už 
praeitį, jis pasakė, kad tada aš buvau dar tik vaikas ir 
vargu ar galėjau būti kaltinamas dėl to, kas atsitiko. 
Nuo tada man buvo aiškus mano kelias. AŠ su juo elgiuo
si, lyg jis būtų mano tėvas.

Patylėjęs Hu pridėjo: "Jis nieko kito neturi".
Mes taip ilgai sėdėjome ant šaltų akmenų, kad pradė

jau drebėti. Kitame aikštės gale milžiniškoje Vado Mao 
memorialineje halėje didžiojo diktatoriaus užbalzamuotas 
lavonas. Košmaras praėjo ir reformos įstatė Kiniją į 
kitas vėžes. Bet griežta komunistų kontrolė ir galios 
pernaudojimas pasilieka - tas pats neteisingumas, kuris 
buvo nuvedęs prie košmaro. Kinijos kelias į modernųjį 
gyvenimo būdą bus dar neramus.

Mes palydome Hu Bo iki jo stoties. Atrodė, kad jam 
gaila atsisveikinti.

- Džiaugiuosi, kad jus sutikau, - pasakė lipdamas į 
autobusą. Ir pridėjo: - "Pasakykite mokytojo Jiang bro
liui, kad nesirūpintų. Jiang yra prižiūrimas".

Mes stovėjome ir žiūrėjone, kol jo mojuojanti ranka 
pro langų išnyko tolumoje. (Iš anglų k. vertė b.n.)

Dalis Kiniios žemdirbių parti jos įsakymu praplatino per savaitę 30 km. 
kelia^. Vienu metu dirbo apie 200,000 žmonių, gavo po 5 jenas dienai.

Emigrantų masė tapo sujaukta, suskaldyta, nevie
ninga, o Liubjankos atstovams drumstoje masėje savi 
tikslai lengviau pasiekiami.

Laikai keičiasi, bet keičiasi vien tik tai, kad jau 
nereikalingu ideologinių "maurų" nežudo. Todėl esu įsi
tikinęs, kad šie dezinformatoriai laisvai sulauks savo die
nų galo, pareigas perdavę naujos generacijos "gudruo
liams", bet mums nuo to nebus nė truputį geriau.

Deja, sakoma, kad skeptikai teisūs - istorija mus 
moko, kad mes iš jos nieko neišmokstam. Žinau, kad 
šios mano mintys prapuls saldžiabalsių sirenų chore dėl 
kultūrinio bendradarbiavimo. Neveltui juk Evtušenko, ap
karstytas daugybe sovietinių ordinų ir laureato vardų. 
Italijoje jis gavo tų pačių premijų, kurios buvo pašykštė
ta jos vertai Annai Achmatovai. Aiškinama, kad ši pre
mija skiriama už kultūrinį tautų suartinimų. Šiuo atveju 
buvo suartinta italų bendrija su sovietų KGB (saugumo) 
dezinformacijos daliniu.

Save raminu bent tuomi, kad galiu nusispjauti ant 
šio bereikalingo Vakarų akliems- kurčnebyliems surežisuo
to spektaklio ir bent kiek sudrumsti jo statytojams nuo
taikų.

Baigiu dviemis citatomis:
Pirmoji - John Berkley: " Jeigu dalykai yra tokie, 

kokie jie yra ir po jų pasekmės tokios, kokios turi būti 
- tai kodėl mes save prigaudinėjame".

Antroji - iš susirašinėjimo Lenino su Čičerinu: 
" Mano emigracijos metais, stebint Amerikos bei Euro
pos kultūrininkų gretas, aš įsitikinau, kad jie labai ma
žai orientuojasi esamoje padėtyje ir neįvertina esamų 
pajėgų. Šiuos intelektualus aš laikau aklais kurčnebyliais 
ir pagal tai mes turime veikti. Viso pasaulio kapitalistai 
ir jų valdžios besirungtyniaudami dėl Sovietų Sąjungos 
rinkų, užmerkia akis prieš tikrovę ir tampa kurčneby
liais neregiais. Kitaip sakant, jie viskų darys, kad įvyktu 
jų savižudybė".

Būdamas tikras priešas kaip raudonojo taip ir ru- 
žavojo totalitarizmo, po paskutiniųja citata pasirašau 
dviejomis rankomis.

(Iš "Novoje Russkoje Slovo" 1986 m, kovo mėn 
laidos vertė A.J.)

3 psl.
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« Dobilas
ISMESTINUKAS

APYSAKA 
( tęsinys)

Laima, paėmusi nurodytą vežimėlį, pamažu, mei
liai kalbėdama, prinešė ir padavė vaikui. Džiugus šyp
snys nušvietė vaiko veidą ir jis dar kartą pažiūrėjęs į 
Laimą ir ižaisliuką, pradėjo spurdėti, kad jį leistą ant 
grindą žaisti.

- Jau nesu jam tokia baisi,- pralinksmėjo Laima. 
- Koks jis gražus ir meilus, kad tik Dievas padėtą ir 
toliau taip, kad tik sveikas augtą... Nuriedėjo ašara jos 
veidu, nepavykus jos užgniaužti.

Vaikas stumdė vežimėlį, garsiai sava kalba pasi
kalbėdamas. Žemaitienė ir Laima, dvi motinos, maloniu 
žvilgsniu sekė jo žaidimą. Lauke mėlynavo dangus ir 
saulės platūs stulpai skverbėsi pro langą.

Besikalbant, Laima stebėjo moterį, kuri gilumoje 
buvo nusiminusi ir save priskyrus! prie namą apyvokos 
daiktą ir taip save apleidusi. Laima prisiminė jos drau
gės duotą prašymą, kad pakalbintą Žemaitienę geriau 
save prižiūrėti. Palaipsniui, nesitveriant kraštutinumo, 
o tik kad vyras pamatytą, jog ir ji gali būti panaši į 
tas, paskui kurias jis pramuštgalviškai bėgioja. Laima 
sugalvojo paklausti, ar šiame miestelyje yra moterą plau
ką kirpėja.

- Kad nežinau, mieloji,- atsakė Žemaitienė,- ne 
tokie dalykai man dabar rūpi.

- Gal klystu,- atsargiai tęsė Laima,- bet esu gir
dėjusi ir pati pastebėjau, kad jei tik moterys apleidžia 
save, paskęsdamos namą ruošoje, vėjagaudžiai vyrai pra
deda žvairuoti į suraitytas garbanas, visai nekreipdami 
dėmesio, kas tokią moterų širdyje.

- Tik jau , neduok Viešpatie, nepradėsiu terlioti 
lūpą ar sijonėlį virš kelią kirpti.

- Bet vyrai pradeda iš proto kraustytis, matyda
mi žmonos pasikeitimą ir dar ko gero, suserga pavydu. 
Vėliau ateina į protą, kad tos, paskui kurias bėgioja, 
neturi nieko ypatingo ar geresnio, kaip jo nuosava žmo
nelė...Labai naudinga vietoje šluotražio pusmetinį panau
doti ir šiaip jau apsitvarkyti...

- Gal ir teisybę sakai, bet aš tam visai nevyku
si...

- Daug ką sugebi geriau už kitas. Reikia viską 
išbandyti, kai gyvenimas šeimoje pradeda šlubuoti,- drą
sino Laima. Kiek patylėjusi priėjo arčiau prie Žemaitie
nės ir, padėjusi ranką ant jos peties, tęsė: - Man, bran
gioji daug ką padėjai. Prižiūri mano vaiką geriau, negu 
aš galėčiau prižiūrėti. Privalau, ypač čia, svetimame 
krašte Ktau padėti. Dabar, kai susitikome, galiu ir noriu 
tuo ką turiu, pasidalinti. Brolis, prieš atsiskiriant, paliko 
nemažą sumelę markią- kažin kodėl pamelavo ji. - Va, 
galiu tau vieną tūkstantį palikti. Tai tik menkas draugiš
kumo parodymas. Tai bus tau ir vaikui kokiems dalykė
liams nusipirkti.

Žemaitienė iš pradžią labai priešinosi paimti siū
lomus pinigus, bet, galą gale, sutarė.

Besikalbant, besišnekučiuojant staiga pradėjo plė
šytis oro pavojaus sirenos. Radijas perspėjinėjo, kad stip-
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rios- oro, pajėgos slenka šia kryptimi. Gretimo namo gy
ventojai aimanuodami subėgo į kieme esantį rūsį daržo
vėms laikyti. Šiame name tik namo apačioje tebuvo ket
virtis, įruoštas bulvėms laikyti. Žemaitienė pradėjo ner
vingai bėginėti po trobą, vaikas verkti. Laima ėmėsi ra
minti:

- Mažas miestelis, labai rami vietelė, važiuojant 
pastebėjau, kad nėra aplinkui fabriką. Bombonešiai ne
mėtys bombas į laukus. Jeigu jau kokia nelaimė ir būtą, 
ir taip būtą skirta, tai jau tuose namą rūsiuose neišsi
gelbėsi. I ik didesnis pavojus juose būti užverstiems.

Nuraminti norėdama verkiantį Vytuką, Laima paė
mė jį ant ranką ir prinešė prie lango. Matydama Laimą 
ramiai laikantis, aprimo ir Žemaitienė. Danguje, mieste- 
’io šone, driekėsi balti ruožai. Netrukus duslus žemės 
drebėjimas atbangavo iš toli.

- Girdi, jau meta bombas, - apglėbusi vaiką, būkš- 
tavo Žemaitienė.

- Taip, veltui čia nesidaužo, bet dar jie labai to
li. nuo čia. Greičiausiai ant Braunšveigo, o gal kaip ir 
visada, ant Hanoverio. Jei ir už kilomero sprogsta, lan
gai išbyra ir namą sienos virpa.

- Tik jau gražesnės dienels- ir atkriokia,- padrąsė
jusį aimanavo Žemaitienė. - Tikriausiai mano vyras šią 
naktį visai negrįš. Jei ir ant geležinkelio žalos nepada
rys, tai bus pakviestas su savo remonto grupele kitiems 
darbams po bombą kruša. Dirba žmogus nepavydėtiną 
darbą ir galiu sakyti - jis darbštus. Jei ne tos vokietpa- 
laikės, reikėtą tik džiaugtis. O kiek jis visokią įvykią 
papasakoja, kai aš nesusiraukusi,- vos neįsivėlė girti vy
relį kaip įmanydama...

Traukinys atskubėjo į stotelę. Spiegiančiai daužy- 
damasis, sustojo, pasimuistė ir skubėjo ją palikti, bet 
deja, žemo skridimo naikintuvai užpuolė, kaip vilkai ė- 
riuką. Vartydamiesi žibančiais sparnais, pabėrė švino lie
tą į bėgantį iš-stoties ešaloną. Garvežys lyg iš skausmo 
ar pasipriešindamas sukaukė ir štai švilpdamas ir kauk
damas sustojo, apsipylęs švirkščiančiais garą fontanais. 
Atviroje sąstato platformoje zenitinis pabūklas išsvaidė 
į plieninius paukščius kelioliką dūmą kamuoliuką, kurie 
pakibo žymiai aukščiau virš ją, aštriai nudardėdami. Dar 
kiek pasisukinėję ir pasėję ugnies lietą, lėktuvai pranyko 
staigiai taip, kaip ir buvo atsiradę. Vagonuose niekas 
neužsidegė ir niekas nesprogo, gal gerai nepataikė. Gar
vežys greitai visai aprimo ir tik geležinkelio pylimas 
garavo nuo išsiliejusio karšto vandens. Žemaitienė buvo 
apglėbusi mažytį ir susirangiusi po virtuvės stalu. Vis 
šis tas virš galvos. Laima, juos ramino, netoli ją pasilen
kusi. Galą gale, kai judėjimas vėl buvo atstatytas, jau 
sutemus, Laima atsisveikino Žemaitienę, susitarus po 
mėnesio vėl susitikti.

Stotyje buvo tuščia ir savotiškai nyku. Netrukus 
Laima sužinojo, kad traukinio greitai nesulauks, bet at
gal grįžti jau nenorėjo. Tik po pusiaunakčio. Per tą lai
ką Laima perkratinėjo savo mintis ir galą gale nutarė 
ieškoti darbo ten, kur bombą kruša nekrinta, kur ji ga
lėtą išlikti gyva dėl savo mažyčio. Be to, brolio padėtis 
buvo nežinoma. Pirmiausia ji dabar nusistatė gauti nor
malę darbą, jau buvo užsiregistravusi.

Sekančią savaitę ji sužinojo iš lietuvių kareivėlių 
registracijos biuro adresą Berlyne ir skubiai į jį parašė, 
pasiųsdama brolio pajieškojimą. Gruodžio pradžioje jau

religinio turinio knygelių.
šeštadienį pamokų nebuvo. Daugu- 
buvo išvykę į Lietuvių Dienas -

mokykla prasidėjo trim mokiniais:

patapose vyko prieš-

MOKYKLOS ŽINIOS
1. 1986-87 mokslo metai prasidėjo rugsėjo mėn. 13 dieną 
tose pat GLEBE COLLEGIATE mokyklos patalpose.

Sudėtis-. dvyliKa mokinių šešiuose skirtinguose skyriuose 
ir viena mokytoja ALE VAŠKEVIČIENĖ.
2. Mokyklai buvo pranešta, kad jokios paramos iš Otta
wa School Board of Education nebus duota. Priežastis: 
nepakankamas mokinių skaičius (reikia 22).
3. Mokyklos 'rėvų komiteto naujas sąstatas: Regina 
ČEPONK1ENĖ - pirmininkė - ir Juozas AUGAITIS - iždi
ninkas.
4. Vasaros metu iš mūsų mokyklos stovyklose stovykla
vo šie mokiniai: Raimundas Verbyla - Kretingos stovyk- 
je, o Andrius ir Aleksas Čeponkai- pas skautus Romuvoje.
5. Spalio 4 d. mokyklą lankė kun. dr. V. SKILANDŽIU- 
NAS. Mokiniams pasakė atitinkamą žodį ir visus palaimi
no. Ta proga kiekvienas mokinys gavo po maldaknygę, o 
mokyklai paliko keletą
6. Spalio mėn. 11 d. 
mas tėvų su vaikais

Montrealin.
Spalio mėn. 18 d.

Indre, Kristina ir Rūta Sakutėmis. Tuo pat metu viena 
mokinė Marija Sykora, laikinai lankiusi mūsų mokyklą, 
išvyko pas tėvus - Venecuelon.
8. Išryškėjo mokyklos nauja sudėtis: 14 mokinių - aštuo- 
niuose skyriuose ir vis dar viena'mokytoja.
9. Po ilgėlesnio ieškojimo, mokykloje sutiko dirbti moky
toja Stasė DANAITIENĖ su ryt. skyrių mokiniais. Pradėjo 
spalio 25 d. šeštadienį.
10. Spalio mėn. 25 d. mokyklos 
gaisrinės apsaugos pratimas.
11. Lapkričio mėn. 1 d. pamokų 
buvo reikalingos Board of Education
12. Lapkričio mėn. 22 d. pamokų 
Lapkirčio 23-čioji - Lietuvos kariuomenės šventė.
13. Gruodžio 13 d. šeštadienį - KALĖDŲ EGLUTĖ. 
Sueigos programą atliko visa mokykla. Buvo suvaidinta 
Alės Paškevičienės 2-jų veiksmų pasaka "Raketa". Vaidi
nimo turinys su iliustracijomis - patalpinta šio leidinio 
29-42 pusi. Kalėdų Senelis (p. Barisa) išdalino visiems 
vaikučiams, dalyvavusiems sueigoje, dovanėlių. Susilaukta 
didesnio, negu paprastai, dalyvių skaičiaus. Būta svečių 
net iš USA ir tolimesnių Kanados vietovių.
14. Gruodžio 20 d. - sausio 10 d. Kalėdų atostogos.
15. Sausio 17 d. šeštadienį mokyklos darbo programa 
buvo paįvairinta vienos valandos menišku darbu. Tautietė 
Banevičiūtė parodė mokiniams, kaip iš konkorėžių padarą 
ma gražūs meniški žaislai. Mokyklos vedėja mokyklos 
vardu jai padėkojo ir kvietė, esant galimybei, dar kada 
nors atsilankyti.
16. Vasario 7, 14 ir 21 dienomis, pamokų metu, prisi
minta mūsų VASARIO 16 d. Kalbėta apie žymesnes vieto
ves, prisiminta tautos didvyriai, 
Vaikučiams 
suvenyrų su paaiškinimais. •
17. Sausio menesio pabaigoje,
Tėvų pasitarimas be ir vėliau __
mokyklos darbo ir ūkiniai reikalai. Išryškintos Tėvų Komi
teto ir Mokyklos Vadovybės pažiūros į kai kuriuos mokyk
linius reikalus.

nebuvo, nes patalpos 
reikalams.
metu buvo paminėta

, pasiaiškinta Genocidas, 
išdalinta lietuviškų pašto ženklų ir kitokių

mokyklos patalpose vyko 
su mokytojais. Aptarta

18. Šiais moklso metais mokyklų dalinai lanke X sky
riaus mokinė Rita Sakutė, kuri pripažinta baigusia šių 
mokyklų. Jos baigiamasis darbas - rašinys "Lietuvos Par
tizanai" išspausdinta šio metraščio 67-68 pusi.. t
19. Paįvairinti mokslo metų programų, mokyklai dalinai 
talkino, be tautietės Banevičiūtės (meniškų žaislų paga
minimas), dar "Ramunėlių” vadovė Rūta KLIČIENĖ ir 
Zose BALSEVIČIENĖ. Mokykla joms dėkoja.
20. Lietuviškieji mokslo metai baigiasi gegužės 23 d.
21. Mokslo metų baigimo šventė ir Motinos Dienos 
paminėjimas - gegužės 24 d., sekmadienį.

VALIO, - VASAROS ATOSTOGOS!

3 <2- e
Paulius Gutauskas, 7 m. am.

pradėjo ir jai skirtą darbą. Tai buvęs anksčiau baldų ir 
statybinės medžiagos fabrikėlis, kuris dabar gamino 
sklandytuvams medines dalis. Darbas buvo sunkus ir rei
kėjo ištvermės dulkėse ir aštriuose klijų garuose, bet 
viską ji tempė su viltimi, kad štai viskas pasikeis. Ta
čiau ir naujus metus praleidus, ji nuo brolio jokios ži
nios negavo.

Žiema šiose apylinkėse buvo švelni. Iškritęs snie
gas tik dieną kitą stovėjo pamargindamas laukus. Sausio 
.pabaigoje, frontams Rytuose ir Vakaruose spaudžiant be 
pasigailėjimo, pabėgėliai iš abiejų pusių pradėjo plūsti. 
Aplink kaimuose jiems buvo sekvestruotos laisvesnės vie
tos. Kartu su pabėgėliais plėtėsi ir juodoji rinka, dau
gumoje mainų sistemos būdu, bet vien mainais nebuvo 
galima išsiversti. Todėl ir markės, nors dar daugiau pa- 
metusios savo vertę, gerai ėjo rinkoje, padedant žymiai 
apsukresnėms ir ilgiau ten esančioms Rytą kraštų darbi
ninkėms. Laima visai pakenčiamai su apranga apsirūpino. 
Laimos darbovietę du kartu buvo apšaudę žemo skridimo 
naikintuvai, lengvai sužeisdami du darbininkus.

Laima išsimainė savo kambarį viešbučio palėpėje 
su viena pabėgėlių pora į jiems skirtą erdvą kambarį 
už trijų kilometrą nuo miesto, galima sakyti kaime - 
darbininką sodybėlėse. Čia pat snaudė siauras miško 
ruožas ir sruveno upelis. Petras Šermukšnis, tas pats 
kuris su dainomis jieškojo tautiečių, pasirodė pas Laimą 
su visai dar geru dviračiu, kurį, buvo nupirkęs iš bekojo 
vokiečio. Jis atsiprašė Laimą, kad negalėjo gauti mote
riško dviračio ir pats išėjo pėsčias. Laima iš nustebimo 
nespėjo net ir padėkoti. Kai ji išpuolė per duris, jau ne
galėjo jo pavyti ir sulaikyti. Išbandžiusi dviratį, ji pasi
juto lyg jai kas būtą dvarą dovanojęs.

( bus daugiau )



18 PADANGĖS MIELOS 
(ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR liEIVIJOJE)

“KI aipėda’Naujausias miesto viešbutis

“Kaip mes galime pabaigti bulvių sandėlį, jei pats viršininkas stabdo darbq?
G. V I N D E D Z I S

KALBEK/ME SU SAVO VAIKAIS I* VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ, IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI I

VE/DRoDž/M

‘Neringa” - skulptorė Dalia 
Matui aite

Rašant apie KLAIPĖDĄ 
vietos spaudoje, ypač skir
toje mums- priverstiniems 
išeiviams- pažymima, jog 
švenčia Klaipėdos išvadavi
mo 42-ąsias metines! 1987 
m.) iš hitlerinės armijos. 
Duodamos Klaipėdos uosto 
istorijos žinios(žinoma, vi
sur prikergiant terminę Lie 
tuvos "buržuazinė" vyriau
sybė vietoje nepriklauso
mos Lietuvos respublikos 
vyriausybė). Taip pat ne
minima kokių lietu.vię pasi
ryžimu Klaipėdos Kraštas

autonominėmis teisėmis 
buvo grąžintas nepriklauso
mai Lietuvai.

Vis dėlto, pripažįstama, 
kad Klaipėdos uostas per 
16 metą tos "buržuazinės" 
Lietuvos vyriausybės rūpes
čio dėka buvo gerokai išau
gęs.

. Pabrėžiama ir kaip "Lie
tuvos buržuazinė valdžia 
vis dėlto negalėjo įveikti 
Vokietijos ir kitą užsienio 
valstybią monopolines padė
ties uoste bei laivininkys
tėje". Ir kiek toliau: "Atkū
rus (sic!) Tarybą valdžią 
Lietuvoje 1940 m.likę jūrą 
prekybos laivai tapo Tary
bą Sąjungos! kitaip sakant, 
Sovietą Rusijos. Red.) Pa
baltijo laivyno sudėtine da
limi. "

Kodėl taip labai stengė
si atstatyti Klaipėdos uostą. 
Sov.Rusijos laivininkystė,- 
aišku. Nes po karo nu
šluota Klaipėda, likusi,kaip 
rašoma su 8-niais gyvento - 
jais- perdidelis masalas nau
jakuriams iš Sov. Rusijos 
ir jos valdovams, kurie tik 
gryno "idealizmo’’' skatinami 
ir iš karščiausios meilės 
lietuviams troško "grąžinti 
miestą gyvenimui".

Laikantis etikos, reikėtų^ 
paminėti, kad lietuviai visa 
tai negavo "už dyką". Ne
būtą reikėję svetimą nau- MANKŠTA 
jakurią, jeigu "didieji idea
listai" nebūtą nukreipę eša— 
loną į Sibirą ar neprivertę 
žmonią gelbėtis priverstina 
emigracija.

Nežiūrint tokio rusę 
užgožimo Klaipėdoje, di
džiuojamės lietuvię kūrybin
gumu ir ję įnašu į kultūri
nį Klaipėdos gyvenimą.

*********
PIRMASIS PASAULINIS KARAS, prasidėjęs 1914 

m.,pasibaigė su Vokietijos kapituliacija 1918 m. Karo 
veiksmams pasibaigus, alijantą: Prancūzijos, D.Britanijos, 
JAV, Italijos ir Japonijos vadovybės susirinko Paryžiaus 
priemiestyje Versailles pradėti taikos derybas ir surašy
ti taikos sutartį.Ten buvo nuvykusi ir LIETUVOS delega
cija, vadovaujama užsienio reikalą ministerio Voldemaro. 
Jos tikslas buvo iškelti Lietuvos pretenzijas į MAŽAJĄ 
LIETUVĄ.

...Alijantai rado reikalo nuo Vokietijos atskirti ne 
visą Mažąją Lietuvą, o tik šiaurinę jos dalį, esančią 
Dešiniajame Nemuno krante,t.y.Klaipėdos miestą ir Klai
pėdos, Šilutės ir Pagėgią apskr., atsieit, Klaipėdos Kraš
tą.

1920 m.vasario 9-12 d.d. vokiečię kariuomenė išė
jo iš Klaipėdos. 1920 m. vasario 14 d. prancūzai perėmė 
krašto valdžią ir neskubėjo jos atiduoti

Sudarytas MAŽOSIOS LIETUVOS 
MITETAS ėmėsi organizuoti ginkluotas 

kraštą išvadavo 
Dr. Jonas S t

m. sausio mėn. 15 d.
Lietuvos. (

Lietuvai.
GELBEJIMO 
jėgas, kuris 
ir prijungė

i k 1 i o r i

KO-
1923 
prie 
u s)

dailės Fondo 
vyksta tradicinė 

karikatūrŲ 
sapiens-5".

Vaikas"
KAUNO

buvo pa-
Dramos

Vyt.

• VILNIUJE, 
salione 
tarprespublikinė 
paroda "Homo
Tokia paroda rengiama kas
3 metai. Joįe dalyvauja 
75 karikatūristai 
vos, 
pat

iš Lietu- 
Latvijos, Estijos,taip 
prisidėjo Leningrado 

Karaliaučiaus (sovietą 
pavadinto Kaliningradu) 
miestą piešėjai. Parodoje 
yra, daugiau kaip 200 įvai
ria technika atliktą darbę.

Pirmoji "Auksinio Dan
ties" premija teko dail. 
A.Cvirkai, antroji -"sidabri
nio Danties" - latvię kari
katūristui A.Liepiniui ir 
trečioji- "Bronzinio Danties 
-N. Voroncov'ui iš Leningra
do. Dar grupei autorię j- 
teikti raštiški žymenys- 
diplomai.

Balsys, 
Jacovs-

"Pakastas 
statytas 
Teatre.

Režisavo
dailininkas Adomas 
kis, muzika Vidmanto Ber
tulio.

Pagrindinius vaidmenis 
atlieka pasižymėjusi aktorė 
Rūta Staliliūnaitė, Viktoras 
Valašinas, jauni aktoriai 
Ingeborga Dapkūnaitė, Sa
kalas Uždavinys.

o TELŠIUOSE, Kultūros 
Rūmuose atidaryta Žemai
tijos liaudies meistrę 
komosios dailės paroda.

tai-

iš 
kitŲ

*********
Auštant, mergina užgirdo beldimąsi į savo miega- 

jo angą -ame aukšte. Pro jį ant kopėčią viršaus ma- 
esi jos mylimojo siluetas. Ją pabėgimo planas vyko sklan

džiai.

Apie 300 meistrę 
Klaipėdos, Telšię ir 
vietę eksponuoja apie pusę 
tūkstančio medžio drožinių, 
mezginię, audinię, pynimo, 
keramikos ir geležies ap
dailos darbą,- įvairię papuo-• Modernaus amerikiečio 

dramaturgo-S.Shepard pjesč šalę iš metalo ir gintaro.

IR AMŽIUS
O. L A Š A S

- Ar pasiruošus? - paklausė jis.
- Taip,- atsakė ji .. - Tik nekalbėk taip garsiai - 

dar pažadinsi mano tėvą.
Pažadinsiu? Jis gi prilaiko kopėčias...

Pensininkai - anglas, amerikietis ir prancūzas susiti
ko parke. Susėdę ant suolelio, dalinosi mintimis apie artė
jančią kelionę į anapus.

Anglas sako:
Aš norėčiau būti palaidotas šalia filantropo John 

Green.
- Kodėl? - klausia amerikietis.

, ~ Todėl, kad žmonės, matydami jo kapą, sakytą:
Tas žmogus, palaidotas šalia jo (reiškia, aš) turėjo būti 

irgi, gerbtinas, kitaip nebūtą jo palaidoję šalia šio gerada
rio.

- Džentelmenai, aš norėčiau būti palaidotas šalia 
William Stone, kuris savo turtus investavo j namą statybą 
vargšams. I ada žmonės sakytą, kad ir aš padariau gerą 
biznį besirūpindamas vargšais,- kalbėjo amerikietis. ‘ .....

- Aš norėčiau būti patalpintas Šalia mano kaimynės, 
ponios Duval,- pratarė prancūzas, nuleidęs galvą.

- Ei, bet tu mums pasakojai apie jų.,ji dar nemirus!-
kai messušuko amerikietis. ,
trapesni ~ Žinau, dar nemiręs ir aš! - sušuko prancūzas.

Paprastas faktas- ir nelabai geros žinios: 
tampame senesni, mūsą kaulai darosi laipsniškai 
Taip pat menkėja raumenys ir kietėja tarp nugarkaulio na- , . . , . , , ...... .
relią esančios kremzlės. Tie pasikeitimai pastebimi sąna-* Jeigu sutm i nuosta ą zmogą, bandyk būti kaip jis. Jei 
riuose ir ją nelankstume arba judesią apimties sumenkėji-su in 1 nenu°sta ą - nusisu nuo jo ir pats save patikrink . me j v k Confucius

Kasdieninio gyvenimo darbuose tie pasikeitimai pa
sireiškia įvairiopai: darosi sunkiau pasiekti ką nors aukštai 
lentynoje ar pasilenkus, paimti ką nors nuo žemės. Nuo 
savaitgalio darbą sodelyje raumenys labiau pavargsta, negu . 
kad anksčiau. Arba pastebite, kad greičiau prarandate lygs-^ 
varą ir turite pasisaugoti nepaslysti ar nenukristi.

Geros žinios - visą tą procesą mes galime sulėtinti 
ir net atstatyti į geresnį stovį tuos fizinius pasikeitimus.

Tyrimai su vyresnio amžiaus žmonėmis įrodo, kad 
tie, kurie yra reguliariai aktyvūs, išsilaiko lankstūs ir stip
resni, negu ją mažiau aktyvūs bendraamžiai. Dar svarbiau 
- tyrimai patvirtina, kad niekada nevėlu pradėti mankštin
tis. Neaktyvūs asmenys, kurie pradeda vykdyti mankštos 
programą, gali pažymėtinai trumpu laiku pagerinti 
stovį,nežiūrint kokio amžiaus jie būtą.

atliekami lenkimais!, išsitempimai ir 
pratimai labai naudingi, jei atliekami

*********
Leitenantas seržantui:

- Sužinok, ką kareivis Joe veikė prieš įstodamas 
kariuomenę.

- Kodėl, leitenante ?
- Atliekant šaudymo pratimus, po kiekvieno šūvio 

jis išsiima nosinaitę ir nušluosto pirštą žymes nuo šautuvo.

savo

rau-
tai-

Nep’ukW^

AFEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS)

ARBA SKAMBINK MUMS:

1987. V. 21

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

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

Hamilton 522-8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

JEIGU KORI NUSTOTI -MUSU.

AA CENTRINES ;
i Montreal 273-7544

Onawa 523-9977

Kasdien 
menę stiprinimo 
syklingai.

Pasirenkant 
pratimus sekant 
tinantis pagal knygas, svarbu įsidėmėti šiuos patarimus:
* Kiekvieną mankštos seriją pradėkite nuo pirštą, ranką, 
pečię ir kaklo. Po to mankštinkite didesnius raumenis ir 
sąnarius ranką, koją bei nugaros.
* Lankstumui išlaikyti darykite ilgus, lėtus, patogius išsi- 
tempimo judesius, po kurią periodiškai sektą pilnas atsipa
laidavimas. Nepersitempkite ir nekonkuruokite su kitais 
grupėje.
* Ypatingą dėmesį kreipkite į raumenis, kurie prilaiko 
nugarą - stiprinkite skilvio-pilvo raumenis, nugaros, dubens 
šlauną ir koją.
* Venkite pratimą, kurie jums labai nepatogūs ar sunkūs. 
Pasirinkite kitus pratimus tai pačiai raumeną grupei.
* Venkite pratimą, kurie ypatingai apsunkina nugarą; ją 
tarpe- stovint pasilenkus į priekį siekti rankomis koją pirš
tus; kelti ištiestas kojas, gulint ant nugaros; kelti nugarą, 
gulint ant pilvo ir atsisėdimus iš gulsčios pozicijos(sit-ups) 
laikant kojas ištiestas.
* Darykite pratimus kasdien*. Su malonumu ir linksmai!

mankytos kuršę ar patiems atliekant 
mankštos programę televizijoje ar mankš-

NAMŲ REMONTO

VAJ US

j LiclVTi^ (AL.CvnOUfC AhONYMPUjJ <’
C«UP<S SU SI* IN K IMĄ. SUSIRINKAME KIEKVIENĄ g 
T*EČIAOHNI. 11U CCORGC ST. LA SALLE. 0Uf. S

LIETUVISKA 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 
Tel.: 669-8834

15.000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

esančia atkarpa ir ją5.000

atgal atsiusti "NL" adresu:

1.000
7722 GEORGE ST. LASALLEįP.Q. 
H8P 1C4, CANADA

REIKALINGA $.15,000

Mr.Mrs

Adresas

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

m. dol.
dol.



Lietuvių Namų 
Žinios1

• TREČIOSIOS Bangos su
rengtas koncertas "Dainuo
ja Violeta" susilaukė apie 
120 klausytojų - koncertų 
atliko Violeta Rakauskaitė- 
Štromienė. Ji davė labai 
sėkmingų koncertą London, 
Ont.

• LIETUVIŲ NAMAMS rei
kia baro tarnautojų. Kreip
tis į LN raštinę arba tele
fonu dienos metu: 532-3311.

• Lietuvių Namuose vykęs 
37-tųjų Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynių 
pokylis-šokiai, praėjo labai

' ' « ■■ * LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6 i>? 90 dienų,term. indėl. 
616% ui 6 (ruin. lerm, indėlius
7 % už 1 m term, indėlius
7 % už 2 m. term, indėlius 
7'4 % už 3 m. term, indėlius 
7%% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
ZJ4% už pensijų planą 

(variable rate)
r/2%0. už 1 m. term, pensijų planą 
7)6% už pensijų fondą - RRIF 

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

5^-6% kasd. palūkanų sąskaita 
5%% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI VIRŠ 59 MILIJONŲ DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortglčlus iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2.U00. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15.utio 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. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 53 2- 1149
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

'ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
—— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v. v.; šeštadieniais-nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UZ:
90-179 d. term, ind.............. 6 %

180-364 d. term, ind.............. 6’/2%
1 metų term, indėlius .......... 7 %
2 metų term, indėlius.......... 7 %
3 metų term, indėlius.......... 71/4%
1 metų GlC-met. palūk.........  73/4%
1 metų GlC-mėn. palūk........  7’/4%
RRSP ir RRIF (pensijos) ....  71/z%
RRSP-1 metų term, ind........ 7'/2%
Specialią taup. s-tą ............. 6’/4%
Taupomąją sąskaitą ........... 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk. 6'/4%
Kasd. pal.čekių sąsk. iki 53/4% 

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mergišius iki 75% 
įkainoto turto vertėj. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ij kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 34 MILIJONU DOLERIŲ

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

sėkmingai, {jį atvyko dau
giau kaip 350 sportininkų.

• TAUTYBIŲ SAVAITE - 
KARAVANAS vyks birželio 
19-27 d.d.. Lietuviai jame 
dalyvauja su Paviljonu VIL
NIUS.

• MISSISSAUGOJ E vykęs 
Tautybių Savaitgalis "Kara- 
saga" praėjo gerai, nes šie
met buvo parduota dvigu
bai daugiau pasų, negu per
nai. Lietuvių Paviljonas 
buvo įrengtas Anapilio sa
lėje. Mūsų Paviljonų aplan
kė nemažai kitataučių, jų 
tarpe miesto burmistre H. 
McCallion.

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo.... 1016%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 9'/2%
2 metų .................... 9%%
3 metų .................... 10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
j, 2 ar 3 metų ........ 8%%
(variable rate)

PARAMA

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo........................  101/2%
Sutarties paskolas

nuo........................  10'/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 9'/a%
2 metų................... 10 %
3 metų  ...............  10 72%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų..........9'/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskol as iki $l5,000~ 
i r nariu gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrę, če
kių irtaupymo sąskaitose.

Iondon,ont.
VIOLETA DAINUOJA

Violeta Rakauskaitė, kaip 
sakoma, dabar daugiausia 
reprezentuoja lietuvišką
estradinę muziką, kurią 
platesne prasme reiktų su
prasti, kaip ir koncertinį 
dainavimą. Taigi, Violeta 
dainuodama lyg šoka, vai
dina ir scenoje reiškiasi, 
kaip čia pas mus Vakarų 
pasaulyje suprantame, kaip 
pramoginės - populiarios 
muzikos dainininkė.

iš Lietuvos 1975 me - 
tais Violeta pirmiausia 
atvyko į V. Vokietiją, o 
dabar pastoviau gyvendama 
Anglijoje, dažnai su kon
certais lankosi ir kituose 
Vakarų kraštuose. Anglijoje 
ji ištekėjo už Aleksandro 
ŠTROMO, kaip žinome, 
taip pat pasitraukusiu iš 
Lietuvos.

Reikiamai pasiruošusi 
Violeta savo muzikinę kar
jerą pradėjo Lietuvoje, o 
dabar, kaip estradinės- 
pramoginės muzikos daini
ninkė jau yra koncertavusi 
Vokietijoje, Anglijoje, 
Belgijoje, Italijoje, JAV- 
ėse ir Kanadoje.

Savo dainų pirmąją plokš
telę ji yra išleidusi Ameri
koje 197 6 m. Dabar yra 
išleista antroji Violetos 
plokštelė ir daugumą antro
sios plokštelės dainų, saky
čiau, pakartojo Lonaone, 
Ont., įvykusiame koncerte, 
pakvietus Bendruomenės 
Apyl. Valdybai. Koncertas 
vyko parapijos salėje š.m. 
gegužės men. 10 d.

Scenoje Violeta savo iš
vaizda ir laikysena, kurią 
gal galima pavadinti vai
dyba, tuoj patraukė publi
kos dėmesį. Ji dažnai 
prieš dainuodama savo 
pasirinktą dainą, paaiškin
davo klausytojams apie 
dainų kompozitorius ir 
poetus, parašiusius dainom 
žodžius.

Koncertą Violeta pradėjo 
M. Vaitkevičiaus komponuo 
ta daina - "Dainuokit, 
vyturiai", žodžiai Vyt. 
Barausko. Melodija skambi, 
maloni. Gal tik ne taip 
taikliai pasakyta: "dainuo
kit, vyturiai". Juk įprastai 
sakoma, kad vyturiai 
vieversiai gieda, čirena. 
Bet poetui gal ir kitaip 
perkelta prasme leistina 
išsireikšti. Kai tolimesniuo. 
se dainos žodžiuose pabrė
žiama, kad vyturiai dainuo 
tų šalelei Lietuvai, publika 
pritariamai ir karštai ploja 
"Po vestuvių" ir "Melagė 
ramunė" - Vyd. Telksio 
kompoziciją ir P. Gaulės 
žodžius publika taip pat 
karštai priėmė. Humoris- 
tiškai daug ką nuteikė, 
kad melagė ramunė kar
tais mergužėlę nuvilia ar 
net apgauna...

"Senos gatvelės", pagal 
B. Gorbulskio muziką ir 
V. Palčiauskaitės žodžius, 
daug ką iš mūsų nukėlė ir 
ilgesingai priminė senąsias 
ir kartais labai \siauras 
Vilniaus gatveles. To pa
ties Gorbulskio daina, 
pagal Vyt. Bložės žodžius: 
"Ar ne tu", gan aiškiai 
aidėjo ir tvirtino, kad: ar 
ne tu - laukų platuma -
- mano Lietuva! B. Gorbuls
kio ir A. Churgino kūrinys
- "Žemė sukas", kaip sakė 
dainininkė Violeta, buvo 
sukurtas jai kaip dovana, 

dar Lietuvoje jos dainoms 
aidint. Todėl, girdi, jos 
širdžiai tatai lieka visada 
brangiu prisiminimu. Neste
bėtina, kad B. Gorbulskio 
sukurtos dainos, tur būt, 
liks dainininkei arčiausiai 
širdies. Šitaip pakiliai 
padainavo Gorbulskio "Šven
tinė", pagal St. Žeibino 
žodžius. Čia kompozito
riaus ir poeto vizijos atei
čiai, dar ne viskas, ne 
galas, ne pabaiga".

Tur būt lietuvių estra
dinę kūrybą apvainikuojant, 
dainininkė davė Teisučio 
Saldausko, pagal Vyt. Blo
žės žodžius, "Orfėją". 
Girdi, tai mūsų Orfėjas.

Orfėjas, kaip žinome, 
tai senovės graikų Trakijos 
mitologinis muzikas ir 
poetas, karaliaus Ojagro ir 
mūzos Kaliopės sūnus. Jam 
dainuojant (pritariant Apo
lono lyra), girdi, ne tik 
žmonės, bet medžiai ir 
akmenys šokdavę. Orfėjo 
tema populiari įvairiose 
tautose ne tik muzikoje, 
bet ir literatūroje. Mūsų 
iškilusis išeivijos poetas 
A. Nyka-Niliūnas 1953 m. 
išleidęs poetinę knygą: 
"Orfėjo medis".

Savo koncerte Violeta 
davė ir kitataučių muzikų 
kūrybos. Labai įtikinančiai 
nuskambėjo prancūzų ope
rečių kompozitoriaus J. 
Offenbacho "Barcarolle", 
lai labai maloni lengvo 
sanro Venecijos žvejų 
iainą.

Toliau angliškai Violeta 
padainavo Frederick Loewe 
amerikiečio dainų kūrėjo) 
"Ar ne nuostabu". Tai 
maloni daina iš muzikinio 
ciklo "Mano šaunioji ponia.

Paul Mauriat "Pirmoji 
žvaigždė" išgirdome prancū
ziškai ir žavėjomės.

Apie "Gerąsias mūzas" 
jau lietuviškai nuaidėjo 
Ralph Siegel kūrinys "Teat- 
ras*'. Kitataučių kūrybos 
pabaigai išgirdome vokiš
kai "Sing rnit mir ein 
Hallelujah". Tai buvo iškil
mingai Violetos perduota 
Wolfgang Hofer'o "Aleliuja".

Violetos Rakauskaitės 
koncertas, gal kai kam 
neįprasta naujenybė, bet 
žinant, kad dabar daug 
kam, ypač jaunimui labai 
patinka estradinė muzika, 
koncertą reiktų vertinti iš 
teigiamos pusės, ypač, kad 
Violeta visur išlaikė saiką 
ir gerą nuotaiką.

fchjcagoĮ 
GRAŽI JAUNŲJŲ 
TEATRALŲ PAŽANGA

Chicagos VIDILUTĖS 
Teatro jaunieji aktoriai š.m 
gegužės mėn.3 d. Jaunimo 
Centro salėje pasirodė kaip 
brandus vienetas, suvaidin
dami sunkų K.Ostrausko 
kūrinį "Čičinskų" ir taip 
pat nelengvų A.Gustaičio 
komedijų "Kaip velnias pri
siviliojo Fortunato Klibo 
sielų".

Apie 500 žiūrovų, ste
bėję šias dvi premjeras, 
galėjo įsitikinti, jog šis te
atras nuo praėjusių metų, 
kuomet pasirodė pirmųjį 
kartų su komedija "Uošvė 
į namus-tylos nebebus", 
gerokai paaugo. Nežiūrint 
to, kad šį kartų du stiprie
ji aktoriai, kurie pernai 
per Teatro Festivalį buvo 
gavę "oškarus" nevaidino, 
šiuose veikaluose pasirodžiu- 
šieji irgi buvo pakankamai 
stiprūs bei darantieji ne
mažų pažangų.

Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus įsteigėjas ir vedėjas Stanley 
BALZEKAS prie muziejaus pagrindinių durą kartu su žurnalistu 
Edvardu ŠULAICIU.

BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUS

Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejus, dar neseniai 
persikėlęs į naujas patal
pas: 6500 S. Pulaski Rd. 
Chicagoje, vis labiau ple
čia savo veiklą. Taip pat 
lygiagrečiai vyksta pastato 
pritaikymas muziejaus rei
kalams ir šie darbai gero
kai stumiasi į priekį. Ži
noma, priklausys nuo aukų 
ir lėšų - kaip ir kiek tų 
darbų artimiausiu laiku 
bus įmanoma atlikti.

Atrodo, kad muziejus 
pamažu taps viena iš pa
grindinių vietų, kur bus 
sukaupta daugiausiai me
džiagos apie Lietuvą, bei 
lietuvius Chicagoje. Taip

Ypatingai gerai užsireko
mendavo Čičinską vaidinęs 
Audrius Viktorą, kurio rolė 
buvo tikrai sudėtinga. Bend
rai K.Ostrausko drama rei
kalavo daug pastangų ir 
iš likusiųjų vaidintojų: Ed
žio Šulaičio, Laimos Šulai- 
tytės bei Viktoro Radvilos. 
Jie čia kiekvienas turėjo 
atlikti po dvi roles. Reži- 
sorius Darius Lapinskas čia 
įterpė ir vagonų muzikos, 
kuri kai kam patiko, d ki
tiems gal ir drumstė ra
mybę. Tačiau D. Lapinskas 
yra išradingas vyras ir iš 
jo žiūrovas visada turi bū
ti pasiruošęs priimti viso
kių netikėtumų.

A.Gustaičio komedija 
jau buvo lengvesnis veika
las, nors gana trumpokas 
ir jo charakteriai daugu
moje neišvystyti. Tad ir 
aktoriams čia nebuvo daug 
progos pasireikšti, o publi
ka, kuri laukė tikrai gus- 
taitiško sąmojaus, šiek tiek 
gal ir nusivylė. Tačiau jau
nieji aktoriai ir čia buvo 
aukščiau vidutiniškumo. Šio
je komedijoje vaidino visi 
"Čičinsko" dalyviai, o prie 
jų dar prisidėjo Danutė 
Rukšytė ir Daiva Viktorai- 
tė(pati. jauniausioji iš viso 
kolektyvo). Savo sugebėji
mais čia išsiskyrė profesio
nalė aktorė Laima Šulaity- 
tė, kurios vaidyba patraukė 
daugelio akį.

Po oroerarnos aktoriai 
ir režisorius buvo apdo

vanoti gėlėmis. Vėliau jie 
visi ir dalis publikos susirin
ko į Jaunimo Centro kavi
nę pasivaišinimui ir pasi- 
džiaugimui pasiektais vai
siais. Kaip apie teatro me
ną nusimanantieji tvirtino, 
"Vaidilutės" jaunieji teatra
lai per vienerius metus ge
rokai paaugo ir sutvirtėjo. 
Dabar jau jie gales imtis 
ir ilgesnių bei dar labiau 
sudėtingų kūrinių Atrodo, 
jog Chicagoje, pagaliau įsi
tvirtins teatras, kurio jau 
ilgesnis laikas nebebuvo. 
To reikia palinkėti . ir ma
nyti, jog nepavargs nei vai

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

ATEIK i LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous)
i - GRUPES ‘SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ

' PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. .
' (Skersai gatves nuo pensininku i ūmų, 1610

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

SKAMBINKITE tel.; 487-5591

pat, kuomet čia bus įreng
ta pagrindinė salė, turėtų 
persikelti gana daug lietu
viškų renginių. Kaip žinoma, 
Chicagos lietuviams trūks
ta salių, kur galėtų vykti 
koncertai ar teatrų pasta
tymai.

Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejaus įsteigėjas ir 
vedėjas Stanley BALZE
KAS neseniai buvo išrink
tas pietvakarinės Chica
gos labiausiai nusipelniusiu 
piliečiu (Citizen of the 
Year). The Southwest 
Community Congress jam 
įteikė žymenį "už veiklų 
vadovavimą prekyboje ir 
kaip įvairių meno šakų 
globėją bei mecenatų, o 
taip pat humanistą". (eg)

dintojai, nei teatro vado
vybė, kurios pirmininku da
bar yra dr. Petras Kisie
lius. Koresp.

RENGINIAI:
Gegužės 24 d. -Eugeni

jaus Kriaučeliūno vardo 
JAUNIMO PREMIJOS 
{TEIKIMAS Jaunimo Centre

• PANEVĖŽIEČIŲ KLU
BO GEGUŽINĖ Šaulių Na
muose.

• PREKYBOS RŪMŲ 
STIPĘNDIJŲ VAKARAS 
Martinique salėje.

Gegužės 29 d.- MANI- 
G1RDO MOTEKAIČIO STU
DIJOS KONCERTAS Jauni
mo Centro didž. salėje.
- LIETUVOS AIDŲ GE
GUŽINĖ Lietuvių Tauti
niuose Namuose.

• _ ZARASIŠKIŲ GEGU
ŽINĖ Šaulių Namuose.

Birželio 6 d. -Jaunučio 
PUODŽIŪNO BALETO STU
DIJOS KONCERTAS Jauni
mo Centro didž.salėje.

• SUSIPAŽINIMAS su 
Vyt. Alanto knyga "AUD
RA PALIŪNUOSE" Lietuvių, 
Tautiniuose Namuose.
- birželio 7 d. - SOVIETŲ 
RUSIJOS LIETUVIŲ TAU
TOS NAIKINIMO MINĖJI
MAS Šv.Antano Parapijos 
salėje, Cicero.
- Birželio 13 d. - JONI
NĖS Dainavos stovyklavie
tei paremti Ateitininkų Na
muose, Lemonte.

Birželio 20 d.- "Gintaro" 
DEBIUTANČ1Ų BALIUS 
Palmer House Chicagoje.

Birželio 27 d. - 8-TASIS 
CHICAGO LIETUVIŲ FES
TIVALIS Marquette Parke, 
69-toje gatvėje.

Birželio 28 d.- ŠAKIŲ 
apksr. KLUBO GEGUŽINĖ 
Šaulių Namuose.

Liepos 10-12 d.- BRIGH
TON PARKO LIETUVIŲ 
FESTIVALIS Western Ave.(
- Liepos 19 d.- GEGUŽI
NĖ Ateitininkų Namuose.

Liepos 26 d.- Chicagos 
ANGLIJOS LIETUVIŲ KLU
BO GEGUŽINĖ Šaulių Na
muose.

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs huosovuose namuose — montreel

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ 
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .......3 %
santaupas..................... 4.75%
kasd. palūkan. uz sant4.25% 
term, indėlius 1 m. .... 7.75% 
term, indėlius 3 m....... 8.50%
reg. pensijų fondo ..... 6. %
reg. pensijų fondo 1 m. 7.75% 
90 dienų ind. 6.5 %
/min. $5,000/

ne kiln, turto pa.sk. 9.5% 
asmenines paskolas 11.25 % 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas 
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi, iki $ 2.000 
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

hamilton
® GEGUŽES 17 d. vyko 
Violetos Rakauskaitės- 
Štromienės estradiniu dainų 
koncertas. Jį surengė Ra
dijo Programa "Gintariniai 
Aidai". Pelnas skiriamas 
Lietuviu Jaunimo Kongre
sui Australijoje.

• PENSININKAI surengė 
savo tradicinę šventę ge
gužės 3 d. su įvairia prog
rama. Šiuo metu Klubui 
priklauso apie 150 narią. 
Svečiy buvo atsilankę dvi
gubai tiek.

Klubas veikia jau 15 
metu >r ta proga planuoja 
išleisti savo metraštį, kurio 
redaktorium sutiko būti 
Pr.Enskaitis.

Šio Klubo pensininku 
tarpe esama nemaža talen
tingu ir veikliu žmonių, 
tad ir programa buvo labai, 
įvairi ir įdomi.

sudbury
MINĖS BIRŽELIO 
TRĖMIMUS

PABALTIEČIŲ SĄJUN
GA - lietuviai, latviai, es- 
tai-ruošia komunistiniu bai
siųjų Birželio Trėmimu į Si
biru 46 m. minėjimu.

Minėjimas vyks š.m.bir
želio ^mėn. 14 d., sekma
dienį, 7 vai.vakare, St.And- 
rews Place, 111 Larch St.

Lietuviai ir ju svečiai 
kviečiami skaitlingai daly
vauti minėjime, prisime
nant mūsų tėvu, broliu ir 
seserų žiaurias kančias ko
munistinėje tremtyje ir dau
gelio mirtį Sibiro taigose.

KLB Sudbury A-kės 
Valdyba

• ŽŪKLAUTOJ Ų IR ME
DŽIOTOJŲ KLUBO "GELE
ŽINIS VILKAS" metinis pa
rengimas gerai pavyko, ži
noma, ne materialine, bet 
tautiniu tradicijų išlaikymo 
prasme, nes tuo pačiu me
tu buvo paminėta ir Moti
nos Diena.

Dalyvavo Klubo nariai, 
daugelis motinu, vietos lie
tuviai ir svečiai. Tai pir
mas toks gražus lietuviškas 
ir kultūrinis tarporganizaci- 
nis ir visuomeninis bendra
darbiavimas.

Pradžioje visi dalyviai 
valgė Klubo nariu - šeimi
ninkių paruoštu skanię va
karienę. Klubo pirmininkei 
A.Albrechtienei vaišes pa
ruošti padėjo Klubo narės: 
N.Paulaitienė, B.Stankienė, 
A.Bataitienė, O.Poderienė.

Klubo "GELEŽINIS VIL
KAS" vardu J.Bataitis pa
sveikino motinas ir Moti
nos Dienos minėjimo pa
skaitai pakvietė Nijolę Be- 
notięnę, ansamblio "SUTAR
TINĖ" vadovę.

Paskaitoje buvo iškelta, 
kas yra mums motina, jos 
meilė kūdikiui, lietuvės 
motinos meilė tėvu žemei 
ir vargai,kovos už lietuviu 
kalbu ir tėvynės laisvę.

Meninę programos dalį 
atliko "SUTARTINĖ". An
samblį sudaro žymios akor
deonistės, dainininkės, ak
tyvios visuomenininkės 
Nijolė Benotienė-vadovė, 
Danutė Pargauskaitė, Zita 
Gurklytė, Daina Gurklytė.

Menine programa buvo 
sužavėti dalyviai ir dėkingi 
"SUTARTINĖS" daininin
kėms. Padėkai jos buvo 
papuoštos gražiu gėlių 
puokštėmis.

Vėliau vyko turtinga 
loterija, veikė baras. Muzi
ka rūpinosi O.K.Poderiai.

Minėjimas vyko Lenku 
Salėje, Frood Rd. J.Kr.

VALVULA
SPECIALYBES t

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/

‘ • zomSas

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1987. V. 21

IR SUMAINĖ AUKSO 
ŽIEDUS

Š.m. gegužės mėn. 9 d. 
Aušros Vartų bažnyčioje 
Montrealyje susituokė DAI
VA PIEČAITYTĖ su RIČAR
DU LAPU. Apeigas atliko 
AV kleb. J.Aranauskas,SJ, 
šventovėje gražiai išpuoš
toje juostomis ir baltomis 
gėlėmis. Apeigų metu ai
dėjo jauni balsai "Pavasario 
Choro',' kuriam Daiva pri
klausė. Vargonais grojo ir 
palydėjo muz. Aleksandras 
Stankevičius.

Per juostu vartelius jau
navedžius išlydėjo dailiose 
oranžiniuose rūbuose pa
mergės ir tamsiuose kos
tiumuose pabroliai, viso 
penkios poros.

Vaišės vyko Buffet 
Monte Carlo, St. Leonard. 
Didžiulis būrys svečiu iš 
Montrealio, Toronto ir JAV 
vaišinosi laukdami jaunuju 
su svita. Staiga išgirdo 
skambalą ir į salę Įėjo 
kvieslys Linas Staškevičius, 
apsijuosęs juosta, užsidėjęs 
gėlėmis papuoštą šiaudinę 
skrybėlę, nešdamas vienoje 
rankoje kvieslio lazdą su 
skambalais ir juostomis pa
puoštą, kitoje ilgą raštą. 
Sveikino visus atvykusius 
į šias iškilmingas vestuves, 
kvietė vaišintis ir pranešė, 
kad jau artinasi jaunieji.

Jaunavedžiu tėvai suti
ko jaunuosius su duona ir 
vynu. Jaunieji su svita ap
ėjo salę dalindami saldai
nius ir užėmus visiems sa
vo vietas, vyriausias pa
brolys pasveikino Ričardą 
ir Daivą, o svečiai sugie-
dojo jauniesiems "Ilgiausią 
Metu".

Daivos tėvas Vincas Pie- 
čaitis kvietė visus vaišintis 
ir smagiai praleisti vakarą. 
Klebonas J.Aranauskas pa
laimino vaišes.

Kol skaniai visi valgė, 
vakaro pranešėjas Daivos 
dėdė ir krikšto tėvas Juo
zas Piečaitis ir jo žmona 
Regina supažindino su jau 
nąją stalu: vyriausioji pa
mergė- Vilija Lukoševičiūtė

Jaunoji DAIVA PIEČAITYTĖ su savo tėvais Silvija ir Vincu Piečaičiais.

Abi nuotraukos Rimo PiečaičioIr sumainė aukso žiedus - Ričardas Lapas ir Daiva Piečaitytė.

pamergės - Marytė Ada- 
monytė, Shirley Milaknytė, 
Rita Lapaitė-Cary, Rūta 
Žurkevičiūtė-Leblanc. Vy
riausias pabrolys John An
thony, pabroliai- Rimas 
Kalinauskas, Danius Piečai
tis, Giedrys Jankaitis ir 
Andy Tafler.

Daivos ir Ričardo svo
čia, Regina Piečaitienė į- 
vesdinta Kvieslio, atnešė 
didelį karvojų ir rožę. La
bai nuoširdžiu ir gražiu

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 98

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 — kaina $1979 kan.

Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:
Birželio 29 Rugsėjo 6

Gegužės 21 Liepos 9 Rugsėjo 3
Gegužės 28 Liepos 17 Rugsėjo 17
Birželio 8 Rugpjūčio 6 Spalio 26

DRu LINIJOS - Air France", “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
Šių. metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys — 1 diena 

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

KELIONĖ I ROMA - BIRŽELIO 24 - LIEPOS 2* t

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

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

Tel. 533-3531

žodžiu pasveikino, naująją 
porą. Jie, sekdami jos pa
tarimu gyvenime viskuo 
dalintis, tuojau prariekė 
karvojų ir juo pasidalino 
su tėvais.

Jaunuosius sveikino Dai
vos tėvai Vincas ir Silvija 
Piečaičiai, Ričardo tėvai- 
Haris ir Gražina Lapai, 
Daivos tėvukai Juozas ir 
Magdalena Pakuliai, "Gin
taro" Ansamblio vardu jo 
vadovė Silvija Staškevičie- 
nė,ir Jadvyga Baltuonienė 
įteikė "Pavasario" Mergai
čių Choro gaidas.

Svečiai ypatingai pasižy
mėjo judrumu- prie gyvo 
3-ją, vėliau 6-ią muzikantų, 
buvo daug šokta, o vėliau 
ir padainuota. Prieš išva
žiuojant, Daiva ir Ričardas 
iš labai gražios kraičio 
skrynios (ją padarė Juozas 
Šiaučiulis) apdovanojo arti
muosius lietuviškomis do
vanomis- juostomis, kakla
raiščiais ir rankšluosčiais. 
Svečiai išlydėjo jaunuosius, 
sudarydami vartelius.

Jaunieji Daiva ir Ričar
das Lapai povestuvinėn ke
lionėn išvyko į Graikiją.

Montrealiečiai apgaili 
veiklios , čia gimusios ir 
užaugusios merginos išvy
kimą į Torontą, kur jau
nieji gyvens.

Jiems gražiausio gyve
nimo linki visi'. Viešnia Ą.

į*

GUY 
RICHARD
ROOFER---- -COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, k uris jau seniai Lietuvi am s patarnauja. 
Darbo atlieka splininriai t prieinamomis kainomis.
Stogo* dengimui ar tai 'r ui skambinkite : 364-1470

7 psl.

/
I



montreal
• VISUOTINAME KLB 
MONTREALIO A-kės SUSI
RINKIME patvirtinta Val
dyba naujai kadencijai: A- 
rūnas Staškevičius,Vincas 
Piečaitis, J.Šiaučiulis, Aud
ronė Jonelytė,Petras Dre- 
šeris, Gintaras Nagys, Ri
mas Piečaitis ir Kostas 
Toliušis.

• JONINES rengia LKMin- 
daugo Šaulių Kuopa birže
lio 28 d.,AV Parapijos sa
lėje. Meninę programų at
liks Ottawos "Ramunėlės".
• DĖMESIO - "LITAS", nuo 
gegužės mėn. 15 d. sekma
dieniais neveiks per visų 
vasarų.
• J.BITNERIS paaukojo 
gerų laimiki "NL" Spaudos 
Baliui. Dėkojame. "NL" Abi nuotraukos D.N. Baltrukonio

pri 
atlikę

TRIO dainininkus apdovanoja trys * Pavasario” merginos: L. Skardziūte, 
L. Cicinskaitė ir A. Celtoriūtė.
PADĖKA:

"NL" Leidimo B-vės 
Valdyba ir Redakcija nuo
širdžiai dėkoja visiems mie
liems svečiams, ,atvyku
sioms į tradicinį metinį 
"NL" Spaudos Balių.

Ypatinga padėka 
klauso: programos 
jams, kurių talentu ir nuo
širdumu visi džiaugėmės; 
dėkojame už rūpestį gerai 
paruošti muzikų ir už jos 
tvarkymą J.Šulmistrui, jo 
sūnui Albertui ir V.Biliunie- 
nei; už skanių vakarienę 
šeimininkei M.Vaupšienei 
ir padėjėjoms- O.Ūsienei, 
D.Augūnienei, M.Naikienei 
ir D.Klubinskienei; taip pat 
mieloms ponioms, atnešu- 
sioms pyragus; prie stalų 
patarnavusioms veteranėms 
ir jaunosioms "Pavasario" 
mergaitėms- M.Šiaučiulie- 
nei, M.Grinkienei, Š.Bab- 
rauskienei, Kirai Celtoriū- 
tei, Andrėjai Celtoriūtei, 
Vilutei Išganaitytei, Kristi
nai Čičinskaitei ir Lynn 
Skardžiūtei; baro tarnybų 
atlikusiems - A.Čepuliui 
ir V.Barauskui; G.ir Ė.Ali- 
nauskams; loterijų tvarkiu-

Dr. Jonas MALIŠKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600. 
Montreal. P.O. H3G 1S5

Tel. Bus: 866—8235
Namų: 761—4675

šiam ir vedusiam A.Mylei 
ir talkininkams-kėms A.Ur
bonui, G.Balaišienei, E.Ta- 
nonai, A.Urbanavičienei, 
G.Montvilienei; dirbusiems 
prie įėjimo- L.Balaišiui ir 
P.Klezui, talkininkavusiems 
J.Adamoniui ir P.Girdžiui.

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

( tęsinys )
$100,- Adomaitis 

nas; $50,- C.M.A.;
po $20,- Urbonaitė Eu

genija, Juškevičienė Petro
nėlė, Guobys Mykolas, Ruz
gas Albinas, Dasys Alber
tas (viso $30);

$ 15,- Petraitytė Anta
nina; po $10,- Petrauskas 
Ignas, Martinėnas Kazys.

Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

( bus daugiau )

Jo-

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364-4658

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. des Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

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

Atidaryta kasdien nuo 9 — 10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

MWMWI8—l—W MWitf I Will IMU. Wijiilll

DR. A. S. POPIERAIT1S
B.A. M.D. M.Se. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 2039, Sun Life Building 

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

8 psi.

Dalis svečių Šių metų SPAUDOS BALIUJE 1987. V.2 A.V■ salėje.

• B.ZINKEVIČIUS ir Irena 
RENKYTĖ Velykų atostogų 
buvo išvykę į Floridų, Day
tona Beach pas mielus 
prietelius architektų Jonų 
ir Bronę Lepeškus. Čia 
praleido dvi savaites tarp 
palmių ir gėlių, maloniai 
priimti ir vaišinami. Grįžo 
dėkingi savo globėjams, 
pailsėję ir pagerėjusia 
sveikata. B.

• Liko dar neatsiimti lai
mikiai iš "NL" loterijos 
pagal šiuos bilietėlius:

• M.GUOBYS buvo išvykęs 
atostogų į Floridų. Per ne
susipratimų buvo klaidingai 
parašyta, kad su žmona. 
Jis yra nevedęs. Užklaidų 
atsiprašome. "NL"

PARDUODAMASSKLYPaS
prie vandens, "Dainavos" ežero, Laurention kalnuose. 
Sklypo Nr. 213-76; 25,000 sq. ft., 55 pėdos prie 
vandens. Skambinti: Tony Janush, Tek: 721-8723

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

Dodge
|< IIKtSII n!

vtNTt srnvi'.'fį

(jmionsūodije

Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

Automobilių nuoma
Naujų ir vartotų pasirinkimas
Pardavimas
Aptarnavimas

1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye366-7818

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į C0 STĄ, T ei.: 733—9878

Et'»

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
GSteaux • Biscuits 
Gdteaux au frontage 
Pain • Catė 
Meilleurs beignes 

(Ponchki)

• įvairus pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyrag ai

2524. Ontario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

• Didelis paslrinKimas gataviįpalUL
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Simu ir parduodu

Tel: 208-86461449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 

p H OTOI MARIAGE - WEDDINGS 

STUDIO! 5220 Queen Mary Rd. Suite 8 
TONY LAURINAITIS

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

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 $ 750,000

CERTIFIKATUS . 
TERM. INDĖLIUS

1 metų.................
180 d.- 364 d.......

120 d. -179 d. ...
30 d.-119 d. ...

8 %

7/2% 
7 % 
6/2 % 
6% %

MOKA UŽ:
TAUP'YMO -special .. 
TAUPYMO — su Gyv, dr. 
TAUPYMO— kasdieninės 
EINAMOS ......................
PENSIJŲ - RRSP term. 
PENSIJŲ- RRSP taup.

5’% %
5 % 
4/2 % 
4/2 % 
8’4 %
6 %

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9/2%, ASMEN IN Ė S nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

.KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč< 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieni ai s 
Sekmadieni ai s

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

10:30 - 12:30

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

10:30-12:30

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

RESTORANAS
KOSUHS

Įvairūs gėrimai

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

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h ij4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

MCM.ca D.N. BALTRUKONIS
IMMEl'BLES - CLASSIC INC.

N ek ilno jamo Turto vi supusi Šk as pelarnavimat 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

»Tsre<* 445 Jeon Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q, H3N1R1

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T"
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX IL7

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.
I tel, bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C6TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AL1UMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721—9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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