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SAVAITINIAI
BOURASSA BANDO AT
ŠAUKTI TEISĘ DVIKALBIŲ 
SKELBIMŲ

Prancūziškajame laikraš
tyje "Le Soleil" atspausdin
tame pasikalbėjime Que
bec'© min.p-kas Robert 
Bourassa pareiškė, kad šios 
provincijos nuotaikos esą 
pasikeitusios nuo 1985 m., 
kuomet jis rinkiminėje kam
panijoje pažadėjo modifikuo 
ti prancūzŲ kalbos čarterį 
ir suteikti komerciniams 
skelbimams teisę reklamuo
tis prancūzę ir angly kal
bose.

Dabar jis pasisako, kad 
Zellers parduotuvėje (kuri 
skelbėsi abiejomis kalbomis) 
padėta bomba, stipri opozi
cija verslininky prancūzų 
dėl kalbos įstatymo sušvel
ninimo bei 5.000 žmonių 
protesto susirinkimas ver
čia jį pergalvoti 1985 m. 
rinkimuose duotų pažadų.

R.Bourassa taip pat pa
žymėjo, kad vienakalbių 
skelbimų įstatymo nesilaiko 
daugelis verslininkų. Tad- 
vis dėl to, kai kuriuos 
kalbos įstatymo pakeitimus 
teksiu padaryti. Visa tai 
jis vėl gi suveda į seniai 
patvirtintų ir žinomų išva
dų: "Kuomet įstatymo ne
silaikoma iki tokio laipsnio 
reiškia, kas nors jame yra 
visiškai nepriimtina".

Quebec'o Apeliacinis 
teismas jau yra nusprendęs> 
kad yra nekonstituciška 
apriboti kitų kalbų naudoji
mų. Visa ta istorija vėl 
perduota Aukščiausiajam 
Kanados Teismui, kuris pa
skelbs savo sprendimų šių 
metų pabaigoje. Jeigu Ro
bert Bourassa būtų drųses- 
nis ar gal tvirčiau įsitiki
nęs daugiakalbių reklamų 
nekenksmingumu - nebūtų 
prireikę Aukščiausiojo Ka
nados Teismo.

PAŠTO SKIRSTYTOJAI 
GRIŽO į DARBĄ

Po 17 dienų streiko, 
pašto skirstytojai sugrįžo 
darban, kai buvo federali
nės vyriausybės pagrasinti 
specialiu įsakymu ir didelė
mis piniginėmis baudomis. 
Pagrindinė streikavimo prie
žastis - Kanados Pašto į- 
staigos planas perduoti tei
ses privačiam sektoriui, 
kas, Pašto darbuotojų Uni
jos teigimu, numuštų be
veik per pusę darbuotojų 
algas. Dabar apie 4.200 
Unijia priklausančių dar
buotojų gauna $13.43 į va
landų.

Ypač Quebec'o provinci
joje streikuotojai buvo ar
šūs. "NL" laikraščio pundus 
sugrupuotus ir surištus spe
cialiuose maišuose mūsų 
darbuotoju, i pašto skirsty
mo centrinę įstaigą pike
tuotojai neįsileido.
RUMUNIJOJ E- 
NEPAPRASTAS STOVIS

Rumunijoje paskelbtas 
nepaprastos padėties stovis, 
nes rūpinamasi, kad ener-

(VYKIAI
gijos trūkumai gali vėl su
kelti chaosų antrų kartų 
žiemos metu. Trūksta šil
dymui alyvos, benzino, elek
tros, dujų ir kt. Gatvės 
yra silpnai apšviečiamos 
ir kartais elektros srovė 
nutraukiama kelioms valan
doms. Kai kurių jėgainių 
gamybų prižiūri kariuomenė,

SHULTZ’AS IZRAELYJE
Palestiniečių vadai at

sisakė Izraelyje susitikti su 
JAV valstybės sekretorium 
George Shultz'u, protestuo
dami dėl JAV nutarimo 
uždaryti PLO organizacijos 
biurų Washington'© esu už 
ryšį su arabų teroristais. 
G.Shultz'as atsisakė ko
mentuoti.

Jis lankosi Izraelyje, 
bandydamas sutaikyti Izrae
lio min.p-ka Shamir su Izra 
elio užsienio reikalų minis- 
teriu Shimon Peres, kurių 
nuomonės dėl Vid.Azijos 
taikos derybų skiriasi. Savo 
kalboje G.Shultz'as šalia 
kita ko pareiškė, kad "Rim
tos galimybės taikai turi 
būti energingai ir vieningai 
nuspręstos, nes to nepada
rydami, sunkiai klysime".

Shamir'as priešinasi siū
lomam naujam tarptautinės 
konferencijos bandymui at
statyti Vid. Rytuose taikų, 
kuriam pritarė Arabų kraš
tai, Sovietų Sųjunga ir Pe
res, jo į kairę linkęs part
neris. Shamir'as prisibijo, 
kad tarptautinio masto 
sprendimai privers Izraelį 
grąžinti visas žemes, už
imtas 1967 m. Vidurinių 
Rytų kare. Kas, atrodo, bū
tų teisinga ir gal palenktų 
arabų vyriausybes kokiems 
nors sandėriams, naudin
giems Izraeliui.

Shultz'as tarėsi atskirai 
su Shamir'u ir su Peres, 
o Vakarų Krante ir Gazos 
mieste vyko aštrūs protes
tai prieš Shultz'o lankymų- 
si.
CHAOSAS BIRŽOSE

Dvi dienas trukusi A- 
merikos- ir jų sekant- Ka
nados bei Japonijos biržų 
karštligė komentatorių lygi
nama su istorine 1929 m. 
biržos krize. New York'e 
akcijų pirkimo-pardavimo 
manipuliacijose 50 prieš 
1 prarado pelnų.

Kanados finansų minis- 
teris M.Wilson'as pareiškė, 
kad biržų kainos nėra vie
nintelė ekonominio pajėgu
mo nuoroda. Panika neiš- 
plito į lakštų pardavimų 
ir Kanados doleris dar vis 
tvirtas, palyginus su Ame
rikos doleriu. Be to, paste
bėjo jis, biržų akcijos dar 
tebėra brangesnes, negu 
jos buvo šių metų pradžio
je. Didėjantys neramumai 
Persijos įlankoje, manoma, 
prisidėjo prie biržų panikos.

Hong Konge birža sus
penduota iki savaitės pa
baigos.

IŠ kairės: Juozas 
Šiaučiulis, Seimo 
Rengimo Monre
alyje Komiteto
pirmininkas; Gil
bert Chartrand,
Parlamento (Ver
dun, St. Paul) na
rys; dr. Kazys 
Bobelis, VLIKO
V-bos pirmininkas; 
prof. dr. Domas 
Krivickas, VLIKO 
V-bos vicepirminin
kas; Bronius Sap- 
lys, Rytų Lietuvon 
Rezistencinio Sąjū
džio atstovas 
kalba Arkivyskupi
jos klausimu; inž. 
Liūtas Grinius, 
Rezoliucijų Komi
sijos pirmininkas;
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prof. Vytautas Skuodis - patiekė pranešimą . Nuotrauka: St. Varankos

PROTESTUOJA PRIEŠ TERORO
ĄKTĄ

TSRS GENERALINIAM PROKURORUI RENKUNOVU.I
Š.m. rugrpjūčio 28 dienos pavakary skirtingose Lietu

vos vietose, tačiau beveik vienu metu, buvo pagrobti; 
Nijolė Sadūnaitė, Robertas Grigas ir kun. Rokas Puzonas. 
Jie likusią dienos dalį ir visą naktį, o N. Sadūnaitė dar 
iki kitos dienos vidudienio, buvo vežiojami mašinose be 
numerio, ne tik po Lietuvą, bet ir po Baltarusiją. Pagro
bimo metu N. Sadūnaitei buvo grasinama sušaudymu, o 
R. Grigas ir kun. R. Puzonas buvo sumušti. R. Grigui, 
atvežtam į mišką, buvo inscenizuotas sušaudymas prie 
iškastos duobės. Paryčiui jam buvo sudarytos sąlygos 
"pabėgti", o kun. R. Puzonas, nuvežtas į Baltarusijos 
miškus, buvo iš automobilio išstumtas. N. Sadūnaitė, po 
30 valandų vežiojimo, kas 8 valanados keičiantis anoni
minių palydovų trejetams, buvo atvežta į Vilnių ir paleis
ta su reikalavimu, kad niekur iš namų neišeitų.

Šis įvykis neprecedentinis. Tai tikras teroristinis ak
tas, kuris negali būti pateisintas jokiais TSRS įstatymais. 
Kad šį nusikalstamą aktą įvykdė LTSR Valstybės saugu 
mo komiteto pareigūnai, įrodymų daugiau, negu reikia.

Šis terotistinis aktas negali būti kitaip suprastas, kaip
1) noras pakenkti TSRS naujajai politikai ir jos prestižui;
2) mėginimas įbauginti drąsius, dorus piliečius, kurie savo 
pačių auka gina Lietuvos tikinčiųjų ir lietuvių tautos 
teises ir pagrindines laisves, patvirtintas Žmogaus Teisių 
ir pagrindinių laisvių pakte ir Helsinkio susitarimo Baigia
majame akte.

Šiuo atviru laišku mes atkreipiame TSRS Generalinės 
prokuratūros dėmesį į tai, kad dabar, plačiai reklamuo
jamų viešumo ir demokratizacijos sąlygose, tokie prie
vartos aktai patvirtina visai ką kita.

Aukščiau nurodytus terotistinius aktus organizavę ir 
įvykdę pareigūnai privalo būti nedelsiant patraukti baužia- 
mojon atsakomybėn pagal atitinkamus LTSR kriminalinio 
kodekso straipsnius. Kol tai nebus padaryta, negalima 
tikėti, jog Lietuvoje vyksta kokie nors persitvarkymai 
krašto demokratizacijos kryptim i.

Lietuvos "Helsinkio grupės" nariai: -Vi_
Mečislovas Jurevičius , Vytautas Skuodis^Vytautas Vaičiūnas
Vilnius, 1987 m. rugsėjo mėn. 30 d.

PRANEŠA ALT A:

JAV LB PARĖMĖ ALT'Ą
JAV Krašto Lietuvių Bendruomenės vadovybė savo 

posėdyje nutarė prisidėti prie Madison'e įsikūrusio Ame
rikos Lietuvių Tarybos skyriaus išlaidų, siekiant sustab
dyti sovietinės propagandos pastangas organizuojant mies
tų "seseriškumų" - jungiant V i l n i y su M a d i - 
s o n'u. LN Valdyba tai akcijai paskyrė $100.

Taip pat ALT'os p-kas dr.Jonas Valaitis ir JAV Kraš
to Lietuvių Bendruomenės p-kas Vytautas Volertas pa
siuntė raštų JAV Valstybės Sekretoriui G.Shultz'ui, at
kreipdami dėmesį į organizuojamus "seserystės" ryšius 
tarp Madison'o ir Vilniaus, kai tokio bendravimo koordi
natorium yra tapęs JAV ambasadorius Rhinesmith 

Tai nesiderina su JAV politikos linija, nepripažinti Lie
tuvos inkorporavimo į Sovietų Sųjungų, ypač, kad tas 
seseriškumas apima ryšius tarp okupuotos Lietuvos vy
riausybės žmonių ir JAV.

PRANEŠA ELTA’.
VLIKO LAIŠKAS POPIEŽIUI

VLIKO pirmininkas dr. K. Bobelis, dalyvaudamas š.m. 
birželio 26-29 dienomis Romoje įvykusioje Lietuvos 600 
metų krikšto jubiliejaus šventėje, ranka įteikė Popiežiui 
Jonui Pauliui II-jam šį laišką:

Priimdami krikščionybę, Lietuvos valdovai Mindaugas, 
Vytautas ir Jogaila integravo Lietuvą į Europos krikščio
nišką bendruomenę. Šimtmečių bėgyje, šis ryšys daug 
prisidėjo prie lietuvių tautos dvasinės ir kultūrinės raidos 

Šiandien Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejų 
temdo tebesitęsianti neteisėta sovietinė Lietuvos okupaci
ja ir priespauda. Lietuviai yra aršiai persekiojami. Sten
giamasi pakeisti lietuvių dvasinį gyvenimą, brukant ko
munistinį, ateistinį materializmą, pažeidžiant esmines 
žmogaus teises, ir tuomi siekiant ištrinti tautinį palikimą, 
kuris remiasi vakarietiškais, kriščioniškais, demokratiniais 
principais. Daugelis lietuvių, įskaitant kunigu?, areštuoja
mi, persekiojami ir deportuojami į tolimus konclagerius 
ir kalėjimus. Daug bažnyčių uždaryta. Lietuviai įnirtingai 
rusinami.

Neseniai Jūsų Šventenybė vėl patyrėte sovietų nuož
mumą ir nepasitikėjimą Katalikų bažnyčia, ypač kai jie 
atmetė Jūsų šventenybės prašymą apsilankyti okupuotoje 
Lietuvoje, kur daugiau kaip 8G procentų gyventojų yra 
katalikai.

Šventasis Tėve, Jūsų žinomas gilus susirūpinimas Lie
tuvos katalikų padėtimi yra paguodos ir vilties versmė. 
Tai jaučia ir daugelis lietuvių, gyvenančių sovietų valdo
se anapus Lietuvos ribų, kur jiems visiškai uždrausta 
atlikti savo religinius įsipareigojimus gimtąja kalba. To - 
dėl mes prašome Jūsų šventenybę padėti mums šioje 
kovoje, paskiriant lietuvį kardinolą, kuris vadovautų pa
vergtiesiems jų kasdieniniame gyvenime ir padėtų jiems 
priešintis dvasiniam ir tautiniam sunaikinimui.

iškilmingai švenčiant Lietuvos krikšto 609 metų su
kaktį, Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas reiškia 
padėką šventajam Sostui už Sovietų aneksijos nepripaži
nimą ir diplomatinių santyKių su nepriklausomos Lietuvos 
atstovais išlaikymą.

Mes meldžiamės, šventasis Tėve, kad Lietuva netru
kus vėl taptų laisva tauta.

"BROLIO" SALZBURGO KATALIKAI NEįLEISTI į VILNIĘ
Nors Salzburgas ir Vilnius "susibroliave" jau 1970 

metais, salzburgiecių delegacijai nebuvo leista nuvykti į 
Lietuvos krikšto jubiliejaus iškilmes. Apie tai pranešė 
Salzburgo arkivyskupijos spaudos skyrius. Arkivyskupas 
Berg jau balandžio mėnesį pranešė Kauno vyskupui pagal
bininkui apie savo pageidavimą pasiųsti į iškilmes oficia
lią delegaciją. Prieš pat iškilmes arkivyskupas gavo iš 
Kauno vyskupo pagalbininko Juozo Preikšto telegramą, 
kurioje sakoma, kad lietuviams "neduodama galimybės 
kviesti svečius iš užsienio į jubiliejaus iškilmes". Salzbur
go arkivyskupijos kunigų taryba pasiuntė SSRS generali
niam konsului Liadovui raštą, kuriame giliai apgailestauja
mas toks "nesuprantamas" sovietų valdžios elegesys ir 
pabrėžiama, kad asmeniniai krikščionių susitikimai yra 
"neatskiriama religijos laisvės dalis". Apie draudimą Lie
tuvos dvasininkam.s pasikviesti svečius iš užsienio plač’ai 
rašė ir Salzburgo spauda.

SSRS-os ministeriui pirmininkui Ryžkovui liepos mėne
sį besilankant Austrijoje, jį nuolat lydėjo klausimui apie 
šį draudimą. Salzburgo provincijos gubernatorius Wilfried 
Hauslauer liepos 9 d. įteikė Ryžcvui memorandumą, 
kuriame klausiama, kodėl Salzburgo atstovams nebuvo 
leista dalyvauti Lietuvos krikšto iškilmėse. Memoranda 
mas primena, kad 1975 m., pasirašydama Helsinkio Aklą, 
Sovietų Sąjunga įsipareigojo leisti religinėms bendruome
nėms, institucijoms ir organizacijoms palaikyti ryšius.



Vi Lietuvos iilaisvinima! U t iitikimybį Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PRANEŠIMAS APIE IV-j] KULTŪROS KONGRESĄ N r, 1

PL IV-sis kultūros kongresas įvyks 1988 birželio 24 
27 d.d. Toronte, Kanadoje.

III-sis kultūros kongresas įvyko 1967 metais. Per pa
skutinius 20 mėty kultūrinis gyvenimas buvo pakanka
mai gyvas ir todėl nebuvo dedama pastangų organizuoti 
kultūros kongresus. Vyresniems kultūrininkams pasitrau
kiant iš darbo ar gyvenimo, visuose kraštuose kyla susi
rūpinimo balsai dėl lietuviškos kultūros ateities. Pribren
do laikas pažvelgti kritiškai j lietuvių kultūrinį gyvenimą 
ir jo apraiškas, nustatyti darbo gaires netolimos atei
ties kultūrinei veiklai.

Kultūra apima visa, žmogaus kūryba ir jos kūrinius, 
kurie perduodami iš kartos į kartą, kultūrai priklauso 
kalba, šeima, pragyvenimo šaltiniai, valdymosi forma, 
karo vedimas, religija. Trumpai tariant, kultūra yra vi
sas gyvenimas vienos žmonių gupės. Nėra dviejų kultūrų, 
kurios būtų lygiai tokios pat.

Trijų dienų laikotarpyje yra neįmanoma apimti visas 
kultūrines apraiškas, todėl kultūros kongreso rengimo 
komisijai tenka ribotis tomis sritimis, kurios labiausiai 
kalba į žmogaus protą ir jausmus, ir kurios yra ypač 
svarbiausios lietuvybei išlaikyti išeivijoje. Kalba ir me
ninė kūryba (literatūra, šokis, vaidyba, dailusis menas, 
skulptūra, dainos ir muzika) yra priemonės, kurios jungia 
žmones priklausančius tai pačiai kultūrai.

Programoje numatytos paskaitos, apvaliojo stalo 
svarstybos, atskirų kultūrinių sričių svarstybos ir pamal
dos, koncertas, teatras, meno paroda, literatūros vaka
ras'. Detalės bus paskelbtos vėliau. Kaip jau minėta, sek
cijų darbuose bus kreipiama daug dėmesio į esamų kultū
rinę padėtį okupuotoje Lietuvoje ir už jos ribų. Kultūros 
kongresas turės pažvelgti į kultūrines kūrybos galimybes 
sekančių 5-10 melų laikotarpyje. Kitaip tariant, lietuviŠ- 
kos kultūros padėtis šio šimtmečio pabaigoje. Konkre 
čiai kalbant, sekcijų darbuose turi iškilti sekantys klau
simai:

a. retėjantis veteranų kultūros kūrėjų skaičius,
b. jaunų kūrėjų, kurie nebeturi Lietuvos žemės šaknų 

subūrimas,
c. svetimųjų įtaka į kultūrinę kūrybą Lietuvoje ir 

ir už jos ribų,
d. galimybės jaunam kūrėjui lankytis Lietuvoje ir ten 

pasisemti kūrybinės medžiagos,
e. sukauptų kultūrinių gėrybių paskleidimas ir išsaugo

jimas,
f. kultūrinių gėrybių perkėlimas į okupuotų Lietuvą,
g. lietuvių kalbos naudojimas žodinėje kūryboje,
h. lietuvių kalbos tęstinumas (mokykloje, spaudoje, 

radijuje),
i. jaunoji karta, organizacijos kultūros kūryboje.

Suminėta tik keletas ryškesnių klausimų, kurie neišse
mia visų galimų svarstybų kongreso metu ir po jo atski
rų sričių suvažiavimuose.

PL IV-jo kultūros kongreso rengimo komisija, Cleve
land, Ohio - Pirmininkė: Milda Lenkauskienė, Informa
cija, programos koordinatorius: Pranas Joga, Iždininkas: 
Jonas Kazlauskas, Raštinės darbai: Nijolė Kersnauskaitė, 
nariai: kum Gediminas Kijauskas, SJ, Viktoras Mariūnas 
i r Juozas Stem pužis.

Pirmininkės M. Lenkauskienės adresas: 3024 Kersdale 
Rd., Pepper Pike, OH 44124. Organizaciniai reikalai To
ronte - Pirmininkė: Rasa Kurienė. Lėšų telkimas - Pir
mininkas: dr. An tanas Razma.

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

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

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

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

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

lietuvybei išeivijoje!" sį

2 psl.

PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

VIKTORAS PETKUS PERKELTAS I TREMTI
Lietuvos Informacijos Centro žiniomis, sąžinės 

kalinys VIKTORAS PETKUS, atlikęs 10 metų bausmės 
dalį lageryje ir kalėjime už tariamų ’’anti-sovietinę agi
tacijų ir propagandų", buvo perkeltas į tremties vietų.

Šis 58 metų amžiaus literatas ir Lietuvos Helsin
kio Grupes steigėjas turi atsėdėti dar 5 metus.

Jis ištremtas į:
Buryatskaya ASSR, 671510 Bauntovski rayon, pos. 

Bagdarinskaya ekspeditsiyja
šiuo adresu jam galima rašyti atvirukus su linkė

jimais.

PASKUTINIS MOTINOS LAIŠKAS GAJAUSKUI
/ Tai paskutinis Balio Gajausko motinos 

Adelės Kličiauskienės laiškas sūnui. Jį Balys perskaitė 
tik 1987 m., kai žmona atvežė į jo ištrėmimo vietų Čiu- 
mikane, kur jis buvo ištremtas 1987 m. balandžio mėn. 
Motina mirė 1984 m. rugpjūčio mėn.8 d. Kaune. Tuomet 
Baliui siųsto nuorašo lagerio cenzūra nepraleido. /.

Brangus sūnau,
Aš su tavim kartu kovojau ir kentėjau. Tu buvai 

nevalgęs, alkanas ir aš buvau alkana; tau buvo šalta ir 
man buvo šalta. Tu buvai šmeižiamas laikraščiuos, aš 
tų viską pergyvenau ir mano širdis visas tavo kančias 
ir vargus pergyveno ir jautė tave. Vedžiojo po kalėjimus 
ir lagerius ir mano širdis kartu ėjo su tavimi, kad tik 
tau būtų lengviau ir jeigu kas būtų pasakęs, kad savo 
gyvybę atiduot už tave ir tai mielu noru būčiau sutikus, 
kad tik tu būtum laisvas.

Dabar jau mano sveikata kasdien eina silpnyn ir 
jau aš tavęs nesulauksiu, tai brangus sūnau, jeigu kada 
tau bus galimybė sugrįšt į savo tėvynę, kurių aš aša
rom per tiek metų laisčiau tavęs belaukdama ir nesu
laukus reikia atsiskirti su šiuo pasauliu, ir jeigu sugrįši 
kada, ateik pas mane prie to smėlio kauburėlio, aplan
kyk mane ir aš visuomet tavęs lauksiu amžinybėje. Man 
būtų lengvesnis atsiskyrimas su šiuo pasauliu, jeigu aš 
tave matyčiau prieš savo akis mirdama, bet kų darysi, 
kad Viešpats Aukščiausias man taip skyrė ant šio pasau
lio kentėt: aš visuomet tavęs lauksiu per amžius.

Brangus sūnau, tavo motina. 
*************** 
VaSinėlė perrašė 
Lietuvių Informacijos Contras

PERSPEKTYVOS Nr. 21
/ Iš Pogrindžio spaudos /
"TSRS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į SVEIKATOS APSAUGĄ" 
(42 str.)

/tęsinys/

Tokių medicininių apžiūrėjimų tikslas yra užpildyti visų 
dirbančiųjų korteles, atžymint, kad jie profilaktinį tikri
nimą praėjo.

Tokio lygio neapmokamas gydymus, gy.yęntojų tarpe 
kelia pagrįstą pasipiktinimą, tačiau minėti trūkumai prak
tiškai yra nepašalinami, nes juos sukūrė pati sistema. 
Tarybinių darbuotojų maži atlyginimai verčia juos ieškoti 
papildomo uždarbio. Tačiau ne visos specialybės suteikia 
sąlygas kombinuoti. Medicinos darbuotojai tuo atžvilgiu 
yra patogiausioje padėtyje - nereikia klastoti dokumentų 
ar vogti iš gamyklos prooukciją, o papildomas pajamas, 
žinoma, pagal sugeoėjimus, sukombinuoja oovanų pavioalu.

Tiesa, šalia medikų spekuliantų, amatininkų pasitaiko 
ir tokių, kurie mediciną pasirinko vedami humaniškumo 
bei pasišventimo. Deja, tokių gyoytojų neoaug. Mat abi- 
turientij atrankinis konkursas palankesnis vertelgoms, 
spekuliantams, negu sąžiningiems jaunuoliams, svajojan- 
tiems tapti idealiais gydytojais. Sąžiningų gydytojų padė
tis yra nepavydėtina tiek materialiniu, tiek moraliniu 
požiūriu. Paprastai jiems paliekamas didžiausias "nenau
dingų" pacientiĮ krūvis. Tokių gydytojų, darbu nebūna pa - 
tenkinta administracija ir vietos valdžia, nes jie neskirs
tydami pacientų į "paprastus" ir "kilnius", ignoruoja privi
legijuotą tarybinės visuomenės dalį, kas nesiderina su 
"beklasės" visuomenės etika.

2. 'TSRS pilietybė - liaudies pančiai
"TSRS Sąjungoje nustatyta bendra sąjunginė pilietybė.
Kiekvienas sąjunginės respublikos pilietis yra TSRS 

pilietis" /33 st./.

Remiantis žmogaus teisių deklaracija, kiekvienas pilna
metis žmogus turi teisę laisvai - valdžios organų netruk
domas, išvažiuoti laikinai arba visam laikui is savo kraš
to, pasirinkti gyvenamąją vietą, savo nuožiūra priimti 
arba atsisakyti pilietybės. Tiesa, demokratiniuose Vakarų 
kraštuose plietybės įgijimas įstatymų neribojamas tik reika
laujama, kad asmuo, prašantis pilietybės, būtų susipažinęs 
su tos valstybės politine struktūra, teisinėmis normomis 
ir piliečių pareigomis. Tačiau pilietybės atsisakymas 
tokiose valstybėse visiškai laisvas - nevaržomas jokiais 
įstatymais, slaptomis instrukcijomis, represijomis arba 
valdžios organų biurokratiniais veiksmais.

Demokratinių kraštų piliečių teisės griežtai saugomos 
įstatymų. Tokie piliečiai gali keliauti kada nori ir kur 
nori, savo nuožiūra pasirinkti pasaulėžiūrą, pritarti arba 
kritikuoti valdžios pravedamą politiką, dalyvauti arba ne
dalyvauti politiniame gyvenime, išpažinti tikėjimą arba 
būti ateistu. Žodžiu, dėl tos pilietinės teisės nenukenčia 
ir tokie piliečiai, nei anketose, nei saugumo organuose 
nerūšiuojami.

Kitaip pilietybė interpretuojama Tarybų Sąjungoje. 
Čia pilietybės įgijimas jokių formalumų nereikalauja. 
Užtenka tik parašyti trumpą pareiškimą, kad jis nori 
tapti TSRS piliečiu ir jis gaus tarybinį pasą. Tarybų 
Sąjungoje pilietybė neįgijama, kaip suprantama užsienyje, 
o įbrukama - primetama dargi prievarta. Pavyzdžiui, 
1940 metais TSR Sąjungai okupavus Pabaltijo valstybes, 
tų valstybių gyventojai ne tik automatiškai tapo TSRS 
piliečiais, bet dargi prieš tarybinius įstatymus turėjo 
atsakyti už nepriklausomybės metu valstybinę ir visuome 
ninę veiklą (!). Tautiniai susipratusi pažangiausia gyvento
jų dalis buvo represuota, kaip TSRS tėvynės išdavikai. 
Šitokių juridinių normų dargi nacistinė Vokietija netaikė 
ok upuo t i e m s k ra š ta m s.

Tarybinė pilietybė yra gyventojų pančiai, kilpa. Kartą 
žmogus įkliuvęs į kilpą, t.y. tapęs TSRS piliečiu, praktiš-

VATICAN’S REFUSAL TO RECOGNIZE LITHUANIA’S 
INCORPORATION BLAMED FOR POPE VIZIT BAN
Soviet official refers to Kremlin as "Master" of Lithuania

Mocow refused to allow Pope John Paul JI to visit 
Lithuania this year for the celebration of the 600 anni
versary of Christianity, because the Vatican aoes not 
recognize the Soviet incorporation cf Lithuania, Latvia 
and Estonia as legal. According to Reuter's dispatch of 
July 25, 1987, this revelation was made in a recent 
conversation in Moscow between Konstantin Kharchev, 
chairman of tlie USSR Council for Religious Affairs, and 
Harvey Cox, professor of Teology al Harvard University 
Divinity School, which was reported in the "latest edi
tion of the weekly Moscow News". Kharchev was quoted 
as saying:

We are ready for dialoge with all religious organiza
tions, but it is well known to everyone that the Vatican 
does not recognize the stale frontiers of our country 
and constantly emphasizes this. You must admit: Is it 
comfortable to invite guests into your home if they 
don't recognize you as tlie master of that home?

Until recently, Moscow has refrained from publicly 
discussing the issue of the Vatican's nc-n-recognition of 
Baltic incorporation. One of the reasons for this restraint 
might have been the Kremlin's hope that the Vatican 
might be induced to grant that recognition in return for 
a permission for the Pope to travel to Lithuania and 
some minor concessions. A high official of the Italian 
Communist Party,’ Aleesto Santini, was used'by Moscow 
in a nigh powered campaign, starting in 1986. to obtain 
the Vatican's acceptance of Soviet ownership of thc 
Ballic States. (See "Moscow Pressures Vatican to Recog
nize Annexation of the Baltic States - Italian Commu
nist Official Used as Instrument", ELTA, May 1987). 
Kharchev's remarks indicate Moscow's frustration about 
the failure of this effort.

Kharchev, whose job is a smooth and quiet elimina
tion of religion, must be commended for his candor. 
Instead cf claiming that the Lithuanian people now are 
in charge of their destiny, he bluntly refers to the So
viet Russian government as "the master of lhat (Lithua
nian) home". To invite the Pope to Lithuania means to 
invite a "guest" to tlie Soviet Russian "home". This refre
shing brief display of imperialist frankness tells more 
than volumes of "glasnost" publicity.

LIC

ESTAI PIKTINASI
Plačiai skaitomas italų savaitraštis PANORAMA at

spausdino ilgą straipsnį apie Estijoje smarkiai jaučiamą 
nepasitenkinimą sovietų vykdomu krašto išnaudojimu ir 
rusinimu. Maskvos priespauda pykina estus, rašo italų 
savaitraštis. Pažangiausiąja vadinama Sovietų Sąjungos 
respublika, sunkiai bepakelia jos vykdomą išnaudojimą, 
jos gaminamų prekių grobstymą ir 1.1. Estai piktinasi, 
kad negali pasinaudoti savo darbo vaisiais. Pažangius jų 
pramonės ir ūkio produktus pasisavina sovietai: viskas 
yra išvežama į Sovietų Sąjungą. Lentynos Estijos parduo
tuvėse lieka tuščios; nėra vaisių, daržovių, mėsos ir 
žuvies. Bet visų šių Estijos produktų yra apsčiai Sovietų 
Sąjungos parduotuvėse, įskaitant ir elektroninius gaminius, 
kuriais estai pasižymi. Savaitraštis PANORAMA rašo, kad 
dar didesnis nepasitenkinimas ir susirūpinimas Estijoje 
jaučiamas ir dėl grubiai vykdomo krašto rusinimo. Dar
bui Estijos pramonės įmonėse yra siunčiami rusai darbi
ninkai, rusai pensininkai įsikuria Estijoje, nes gyvenimas 
čia patogesnis ir dvelkia vakarietiška dvasia. Estams yra 
brukama rusų kalba. Estai su pagrindu stato klausimą, 
kodėl visuomenėje, kurioje sakoma, kad visi turi lygias 
teises, rusai turi daugiau teisių už savo žemėje gyvenan
čius estus. (K.L.)

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

kai iš jos sveikas išsinarplioti nebegali. Tiesa, tarybinės 
pilietybės galima bandyti atsisakyti. Tačiau tokio bandy
mo pasekmės - patalpinimas į psichiatrinę ligoninę arba 
viešas pripažinimas liaudies priešu Nr. 1. O liaudies prie
šas bei jo šeima nebegali pretenduoti nei į normalų dar
bą, nei į ramtį gyvenimą. Seka moralinis ir fizinis žmo
gaus sunaikinimas. Tarybinių piliečių teisės visiškai 
nepriklauso nuo konstitucijos arba įstatymų. Praktiškai 
piliečiai nežino kiek tų teisių turi ir kas jiems be blato 
bei kyšių leidžiama. Čia viską lemia virš įstatymų veikian
tieji saugumo organai. Pastarieji laiko savo rankose visų 
piliečių teisių monopolį. Tarybiniai piliečiai oficialiai 
/visuose dokumentuose, anketose/ skirstomi į dvi stambias 
rūšis /tiksliau būtų pavadinus - klases/: pirmos - partie
čiai, antros - nepartiečiai. Partiečiai dar grupuojami 
pagal politinį patikimumą, tarybinį rangą - į išrinktuosius 
ir eilinius. ( bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VIII-sios LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU
TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖS PRANEŠIMAS te
MIELI TAUTINIŲ ŠOKIŲ VADOVAI IR VADOVES,-

Plačios apimties, visuotino pobūdžio renginiai, ko
kie yra Tautinių Šokių šventės, pareikalauja kruopštaus 
pasiruošimo, didelio darbo ir visokeriopo rūpesčio, kad 
viskas gerai pavyktų, kad pošventiniai atgarsiai keltų 
šokėjų grupėse ir vadovuose pasitenkinimų ir ryžtų to
liau dirbti, vertinant gal ne tiek savo specifinę veiklų, 
kiek jos įnašų bendram išeivijos lietuvių reikalui.

VHI-toji Tautinių Šokių Šventė sparčiais žingsniais 
artinasi prie mūsų. Belikęs laiko pusmetis pareikalaus 
iš rengėjų ir visų dalyvaujančių grupių nemažai darbo.

Šiuo bendralaiškiu kreipiamės į Jus Tautinių Šokių 
Šventės LEIDINIO reikalu. Buvusių švenčių leidiniai jau 
yra tapę įdomiomis šokančio jaunimo raidos apžvalgomis. 
Ir VIII-ji Tautinių Šokių Šventė su savo leidiniu bus kal
banti ir skatinanti tikrovė priaugančioms grupėms, jų 
vadovams, rėmėjams ir visai išeivijai, nekalbant jau apie 
leidinio svarbų, pačios šventės metu.

Kad leidinys būtų numatomo lygio, priklausys 
nuo įsipareigojančio bendradarbiavimo, medžiagos atsiun
timo laiku, pastangų medžiagų pateikti ne atkištinai, 
bet su gilesniu dėmesiu. Yra prašoma medžiagų leidiniui 
prisiųsti ne vėliau kaip iki š.m. GRUODŽIO 1 dienos 
šiuo adresu:

Stalino Valdžios Paslaptys
(tęsinys)

Skaitytojams pageidaujant, atspausdiname keletą įdo - 
mių epizodų iš serijos "BAISIOSIOS STALINO VALDŽIOS 
PASLAPTYS". Pirmą kartą buvo atspausdinta serija "Ne
priklausomoje Lietuvoje" 1953 m. Šiuos atsiminimus pa
skelbė Vakarams buvęs NKVD generolas Aleksandr Orlov. 
Jis buvo taip pat Vyriausiojo Teismo prokuroras, Stalino 
įgaliotinis Ispanijos respublikai jos civilinio karo metu. 
Per 21 metus pažinęs slapčiausius sovietų valdžios užkam
pius ir visus vadus, pabėgo į Vakarus 1938 m. 
********************************************

Pagaliau pats Ježoyas įsikišo. Jis Centrinio Komiteto 
vardu Reingoldui pareiškė, jog jis turi duoti parodymus 
prieš Zinovjevą ir Kamenevą. Reingoldas visiškai pasikei
tė. Nesukalbamas inkvizitoriaus Čertoko priešas pasidarė 
stropus šio enkavedisto bendradarbis. Priešingai Olbergui, 
jis niekad nė nemėgino pasiteirauti, kokią teismas jam 
paskirs bausmę. Jis pasirašinėjo viską, ką tik tardytojas 
jam pateikdavo ir net padėdavo jiems sklandžiau surašyti 
savo parodymus. Jis visą savo pasitikėjimą grindė Stalinu 
ir Ježovu.
Trečiasis pramanytas nusikaltėlis buvo Ričardas Pikelis, 
Pikelis buvo reikalingas bylai lik todėl, kad jis vienu 
tarpu buvo Zinovjevo sekretoriato vedėjas. Aš gana gerai 
pažinojau Pikelį. Tai buvo geros širdies, sentimentalus iš 
prigimties ir švelnaus būdo žmogus. Jaunas būdamas jis 
kūrė poezijos rašinių. Vėliau perėjo į prozą ir buvo priim
tas į Sovietų Rašytojų sąjungą nariu. Iki suėmimo jis 
buvo Maskvos "Kamernyj Tcat.r" direktorius. Pikelis mėgo 
teatrą ir buvo savo darbu labai patenkintas. Jis nebebuvo 
bet kaip susijęs su politika. Visą savo laisvalaikį skirdavo 
savo lieteratūrinei kūrybai, savo romantinei meilei su 
viena jo teatro jauna artiste ir retkarčiais sulesdavo 
pokerį su draugais iš NKVD.

Pikelio draugai iš NKVD sužinoję, jog Ježovas ir 
Jagoda nutarė jį panaudoti kaip pramanytą kaltininką, 
labai jo, gailėjosi. Jie mėgino daryti žygių jam padėti, 
tačiau iš to nieko neišėjo.

Nelauktas suėmimas Pikelį apstulbino. Tačiau, nors jis 
buvo švelnios prigimties žmogus, jis gana ilgai nepasida
vė savo inkvizitoriams. Pagaliau jo draugai jam atvirai 
pasakė, kad jie negalėjo jo išgelbėti iš bylos, nes tai 
nustatyta "iš viršaus", tačiau, jei jis sutiks pagelbėti 
NKVD prieš Zinovjevą, tokiu atveju jie gali jam pažadėti, 
kad koks bebūtų teismo sprendimas, jis savo bausmę at
liks ne kalėjime, o laisvėje, kaip vienas iš viršininkų, 
dirbančių prie vienos didžiulės statybos pavolgyje.

Pikelis pasidavė. Jis tiktai prašė, kad tas pažadas 
jam būtų asmeniškai paties Jagodos patvirtintas. Jagoda 
tai padarė.

Olbergo, Reingoldo ir Pikelio duoti parodymai ir suda
rė NKVD šefams reikalingą, inkriminuojančią medžiagą 
prieš Zinovjevą ir Kamenevą. Taigi, dabar jau jie galėjo 
šantažuoti suimtus bolševikus ir juos priversti "prisipa
žinti", jog jie dalyvavo sąmoksle prieš vyriausybę.

Jei tardymo vedėjams pavyko, palyginti, lengvai gauti 
iš Reingoldo ir Pikelio reikalingus parodymus, tai kiti 
tardytojai netoli pažengė su savo į Maskvą atvežtaisiais 
3U0 opozicionierių. Šitie kaliniai griežtai atsisakinėjo 
prisiimti kaltę, kad jie dalyvavę teroristinių veiksmų 
ruošime, ir daugeliu atvejų, jiems buvo lengva atsikirsti 
savo nesugriaunamu alibi, kadangi ištisais metais jie buvo 
laikomi kalėjimuose arba tremtyje. Molčanovas spaudė 
tardytojus. Stalinas kasdien teiravosi apie tardymo pažan
gą, tačiau dviejų savaič'ų būvyje jie tegalėjo palaužti 
tiktai vieną kalinį. Šiam darbui paskubinti, Molčanovas 
sukvietė susirinkimą, kuriame Ježovas tardytojams nurodi
nėjo būti griežtesniais. Kas labiausiai tardytojams smigo 
į galvą, tai Ježovo kalboje pasireiškusios jiems grąsinimo 
pastabos. Kiekvienas kvotėjas žinojo, kad įei jis prašy
siąs atleidžiamas iš pareigų, toks jo žygis bus išaiškintas, 
kaip protestas ir jis bus tuojau suimtas. Sekanti savaitė 
davė nelauktų rezultatų: daugelis prisipažino. Zinovjevo ir 
Kamenevo kvotas, kaip jo svarbiausius taikinius, Stalinas 
pavedė tiems valdininkams, kuriuos jis asmeniškai pažino
jo: Agranovui ir Mironovui.

Mironovas buvo mano senas draugas. Jis buvo labai 
švelnaus charakteriožmogus ir jo atliekamas darbas, 
tardant senuosius bolševikus, jį paveikė. 1936 metų pava
sarį vieną naktį jis manęs paklausė, ar aš negalėčiau pas 
jį užeiti.

- Aš ką tik turėjau pa.sikalbėjimą su Kamcnevu, - 
sako jis man, vos tik įėjus į jo darbo kambarį. - Kuo
met aš įsakiau atvesti Kamenevą iš kalėjimo, aš turėjau 
galvoje visą planą, kaip su juo kalbėti, bet kai tik išgir
dau jį atvedančių sargybinių žingsnius, aš pasidariau toks 
nervingas, kad tegalėjau galvoti tik apie vieną dalyką: kaip 
paslėpti savo susijaudinimą. Durys atsidarė ir įėjo Kamene
vas, kuris atrodė labai nusenęs ir nepaprastai iškankintas. 
Turiu atvirai pasakyti, kad aš sumišau. Kaip bebūtų, tai 
buvo Kamenevas. Aš atsimenu, kai aš dar būdamas jau
nuolis, klausiau jo vienos kalbos, kuriai auditorija kartu 
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MEDŽIAGA LEIDINIUI: 1. Ansamblių ar grupių veiklos 
apžvalgos lietuviškai (ir trumpiau angliškai)

2. šokėjų surašai (vardas, pavarde)
3. Grupių nuotraukos (viena leidiniui, kita spaudai; 

pageidavimas juoda - balta)
4. Vadovų - vadovių nuotraukos (juoda-balta)
5. Grupių ženklai (jei turima) "Logos".

Rašiniai turi būti parašyti mašinėle su tarpais 
tarp eilučių. Parašai po nuotraukomis prisegami apačioj 
po nuotraukomis. SVARBIAUSIA - laiku viską atsiųsti.
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Leidinio redaktorius
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su Leninu plojo. Ir man dabar atrodė keistą, kad tas 
pats Kamenevas sėdi prieš mane, kaip kalinys.

- O kas dabar vėl? - nieko nelaukdamas paklausė Ka
menevas.

- Draugas Kameneve - pilieti Kameneve (aš pasitai
siau), daugelis suimtųjų opozicininkų davė savo parody
mus, kad jūs nuo 1932 metų ruošėte teroristinius veiks
mus prieš Staliną ir kad jūs su Zinovjevu pasiuntėte žudi
kus Kirovui gyvybę atimti.

- Tai melas ir jūs žinote, kad tai yra melas! - pareiš
kė Kamenevas, - Jūs galite pasakyti Jagodai, kad aš 
daugiau niekad nedalyvausiu tokio pobūdžio farse, kokį 
jis pernai suruošė prieš mane ir Zinovjevą ir kad šįkart 
jis turės įrodyti, jog aš esu kaltas.

- Aš jaučiu, kad nesugebėsiu vest Kamenevo bylos, - 
kalbėjo Mironovas. - Būtų geriau, ke.d jį perduotų kuriam

svariam Centrinio Komiteto nariui, jį asmeniškai pažįstan
čiam ir kuris su juo galėtų kalbėti kaip lygus su lygiu.

Mironovas sutiko su Kamenevo prašymais ir jį pastatė 
akis į akį su Reingoldu. Reingoldas laikėsi akiplėšiškai 
šiame susitikime. Jis pakartojo Kamenevo akivaizdoje 
savo liudijimą, kad jis keletą kartų buvo pas Kamenevą 
jo bute ir kad Kamenevas kėlė būtiną reikalą nužudyti 
Staliną ir jo artimiausius padėjėjus.

- Kodėl meluoji? - paklausė Kamenevas.
- NKVD išaiškins kas meluoja: sš ar pats, - atsakė 

Reingoldas.
Mironovas turėjo nutraukti jų sustatymą akis į akį. 

Jis net nesuraše jų pasikalbėjimo protokolo, nes jis nega
lėjo užrašyti Kamenevo iškeltų aštrių klausinų ir tuo 
labiau to fakto, jog Reingoldas nesugebėjo į juos atsakyti

Mironovas davė mintį Jagodai, kad kas nors iš Centri
nio Komiteto imtųsi tiesioginiai derėtis Politbiuro vardu 
su Kamenėvu. Jagoda su tuo besutiko.

- Aš atsiųsiu Čertoką į pagalbą, - pasakė jis. - Jis 
bematant nulauš Kamenevui skiauturę.

Sadistiškas Čertokas
Čertokas, tai buvo 3U-ties metų amžiaus vyras, tipin

gas Stalino treniruotės išpera : ignorantas, nemoralus, ir 
tuštybės pilnas.

Dėl savo artimų santykių su Jagodos šeima, jis gavo 
aukštą vietą NKVD oepartamente, kuris rūpinosi Krem
liaus apsauga. Aš tokių bjaurių akių, kaip Čertoko, nie
kad nesu matęs. Tarp tardytojų, jis buvo žinomas kaip 
sadistas, mėgstąs blogai elgtis su kaliniais. Zinovjevo ir 
Kamenevo ar Bucahrino ir Trockio vardai jam nedarė 
jokio įspūdžio. Jis laikė Kamenevą svarbiu kaliniu tik 
todėl, kad Stalinas buvo suinteresuotas jo byla.

Čertokas Kamenevą kankino tikrąja šio žodžio prasme.
Vieną kartą vėlai vakare, aš užėjau pas Mironovą 

patirti paskutines naujienas. Kai įėjau į jo darbo kamba
rį, jis man davė ženklą nekalbėti ir parodė į pradaras 
kaimyninio kambario duris ir tuo pačiu metu išgirdau 
Čertoko arklišką balsą.

- Kokios rūšies bolševikas pagaliau esi? Esi bailys! 
Pats Leninas tai pasakė. Spalio dienomis buvai dezerty
ras. Po revoliucijos ėjai nuo vienos opozicijos į kitą. Ką 
gi padarei gero Partijai? Nieko. Kai tikrieji bolševikai 
caro laikais kovojo pogrindžiuose, pats svetimuose kraš
tuose slankiojai po kavines. Tebuvai Partijos kasai sunke
nybė, ir daugiau niekas!

Jeigu mes išleistume tave iš čia, tai būk tikras, kad 
nenueitum net iki Teatro aikštės, nes pirmutinis komunis
tas jaunuolis, tave pamatęs, vietoj nudėtų. Gyveni praei
timi ir vis dar manai, kad esi ikona. Tik paklausk bet 
kurį pionierių, kas toks Kamenevas ir Zinovjevas ir išgir
si atsakymą: liaudies priešai ir Kirovo žudikai.

Aiškus daiktas, Čertoko įžūlumas nė kiek nepastūmėjo 
reikalo pirmyn. Nepaisant to, kad NKVD šefai žinojo 
Stalino charakterį, jo pliką, be rimto pagrindo neapykan
tą seniems bolševikams, ypač Kamenevui ir Zinovjevui, 
jiems kėlė nuostabą, kad tai jį stačiai į pasiutimą įvarytų 
jei kas jam pasakytų, kad tas ar anas jo kalinys atsisakė 
pasirašyti reikalaujamą parodymą; tokiu atveju Stalinas 
nuo įdūkimo^ pažaliuotų ir šauktų savo gruziniškos tarse
nos draskančiu buliaus balsu: "Pasakyk jiems, kad visai 
nesvarbu, ką jie darys - jie nesugebes sustabdyti istorijos 
vyksmą. Vienintelis^ dalykas, kurį jie gali atsiekti, tai 
arba mirti, arbs išgelbeti savo kailį. Duok jiems garo 
tol, kol jie ant pilvo atšliauš pas tave, įsikandę į dantis 
savo prisipažinimus!"

Per vieną pasikalbėjimą Kremliuj, Mironovas pasakė 
Stalinui, kad jis turi mažai vilties palaužti Kamenevą.

- Manai, kad Kamenevas gali neprisipažinti?- paklausė 
Stalinas^ klastingai primerkdamas akis.

- Aš nežinau, bet jis nepasiduoda, - atsakė Mironovas
- A, nežiną!, - burbtelėjo nuostabos ištiktas Stalinas. 

Ar tu žinai kiek sveria mūsų valstybė kartu su visais jos 
fabrikais ir mašinomis, armija su ginklais ir laivynu?

Mironovas nustebęs žilgterėjo į Staliną.
- Pagalvok apie tai ir man pasakyk, - pasakė Stalinas 
Mironovas nusišypsojo, manydamas kad Stalinas nori

iškrėsti kokį pokštą, bet Stalinas rūsčiai pažiūrėjo į Mi
ronovą ir primygtinai paklausė:

- Aš klausiu, kiek visa tai sveria?

Spal io 3 d. H am i I tone įvyko JAV ir Kanados LB krašto valdybų at
stovų posėdis su VIII Tautinių šokiu šventės rengėjais. Posėdyje 
dalyvavę atstovai (iš kairės): inž. Alg. Gečys, JAV L iet.Bendruo- 
menės krašto valdybos atstovas, R< K arasiej i enė, J. K arasieju s,G. 
Breichmanienė, šventės rengimo k—to pirm, dr, V. K vėdaras,Kan a- 
dos Liet. Bendr. krašto valdybos vicepirm.Vyt Bireta, J. Kriš
tolaitis; ( II-oje eilėje): K. Deksnys, B. Mačys, St. Dalius, K. Mi 
leris; (III — j e eilėje): V.Verbickienė, J . Bajoraitis ir E. Bajorai - 
tienė. Nuotr. Vyt. Beniuš'o,

GEDULO DIENĄ PRISIMINUS - SPALIO 9- TĄJĄ

Skaudus ir nemalonus praeities gyvenimo įvykiai nie
kam nesudaro geros nuotaikos. Nežiūrint to, kai Kurie iš 
tų įvykių turi būti primenami ir prisimintini. Lietuvių 
tautoje vienas iš tokių įvykių yra skaudi 1920 metų spa
lio 9-toji diena, savo senosios sostinės netekimas. Visi 
gerai žinome, kas tą gėdingą smurtą įvykdė.

Vilnius - tai Lietuva. Be Vilniaus Lietuva, tai kaip 
dvaras be savininko. O tas "savininkas" buvo jėga pagrob
tas į skurdžią vergiją.

Atplėštas nuo Lietuvos. Viįniuą ,bUVP paverstas Lenki
joje į užkampio miestą. Vilnius toje vergijoje skurdo ir 
nyko. Lietuvių kultūrinės įstaigos ir organizacijos buvo 
sistematiškai naikinamos. Lietuviškoji spauda ir kita 
raštija stipriai varžoma. Lietuviai gyventojai - persekio
jami...

Po tos tragedijos Lietuva liūdėjo. Tarptautinis teisin
gumas to Lenkijos smurto-skriaudos neatitaisė; jį netgi 
pripažino. Lietuva diplomatinėje arenoje dėjo visas pa
stangas, kad toji skriauda būtų atitaisyta. Ji derėjosi ir 
su pačia Lenkija. Niekas nepadėjo. Besitariant buvo mo
mentų, kai Lietuvai buvo net grasinama netekti nepriklau 
somybės...

Čia žemiau kartoju mano pasakytą įvadinį žodį (1984. 
11.18 d.) Vilniaus Dienos minėjime, Toronto Lietuvių Na
muose:

"Kai 1925 .1 1.25 d. Lietuvos ministeriu pirmininku 
tapo prof. dr. Leonas Bistras, jo politika Lenkijos atžvil
giu novum nepasireiškė. L. Bistras savo exposė-pranešime 
rugsėjo 29 d. išdėstė savo pažiūras Vilniaus klausimu. Jis 
priminė, kad Lenkijos vyriausybė sulaužė Suvalkų pasira
šytą susitarimą ir klastingai užgrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių. Ministeris pirmininkas priminė, kad santykiams 
pagerinti ir juos pagrįsti pasitikėjimu, galima tik atitai
sius paoarytą Lietuvai didžiulę skriaudą. Tai būtų Lenki
jos veiksmingiausias žingsnis.

Savo žodžiams paremti Bistras, Lenkijos generolo 
Želigowskio "didvyriško" žygio, Vilniaus užgrobimo dieną, 
SPALIO 9-tąją, oficialiai paskelbė Lietuvių tautos Gedulo 
Diena. Tą dieną visi Lietuvos laikraščiai buvo išleisti su 
juodais gedulingais rėmais.

Spalio 9-toji, kuri buvo minima Lietuvoje, kas metai 
primindavo lietuviams, ypač jaunimui, Lietuvos sostinės 
Vilniaus netekimą.

Lietuva, netekusi Vilniaus - savo kovos centro, kultū
ros židinio ir praeities lopšio - liko kaip našlaitė be 
motinos. Našlaičio brendimas be motinos yra skaudžiau
sias gyvenimo smūgis vaikui. Tas buvo padaryta Lietuvai. 
Grobikai neparodė Lietuvai pasigailėjimo. Skriaudos veiks
mas buvo padarytas šaltai apgalvojus.

Praeitis parodė, kad lietuvis nėra kerštingas. Nelai
mėje lietuvis dažniausiai net ir priešui padeda. Tai liudi
ja neperseniausia istorija, ypač Lenkijai žlungant.

Lietuvis nuo amžių ieškojo gražaus sugyvenimo su 
visais savo kaimynais. Lietuvis skriaudas atleidžia, bet jų 
neužmiršta.

Jeigu ministeris pirm. Leonas Bistras 1925 metais ne
būtų paskelbęs Spalio 9-tąją dieną Gedulo Diena, ji iš
bluktų lietuvių atmintyje, 'loji skaudi Lietuvai diena 
išeivijoje yra bemaž pamiršta. Vilniaus ateitis nėra pil 
nai užtikrinta Lietuvai. Vilnius ir šiandien yra "tarp 
audrų". Stepas V a r a n k a

Mironovas patraukė pečiais ir dvejojančiu balsu pasa
kė:

- Niekas to negali žinoti, Josif Visarionovič. Tai 
astronominių skaičių sritis.

- Gerai, na o žmogus, ar gali atlaikyti astronominio 
svorio spaudimą? - paklauso Stalinas.

- Ne, - atsakė Mironovas.
- Todėl man ir nepasakok daugiau, kad Kamenevas 

gali atlaikyti šio svorio spaudimą. Nesikreipki į mane su 
pranešimu, kol negausi Kamenevo prisipažinimo! - pasakė 
jam Stalinas.
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ARTĖJANT KALĖDINIAMS MOKYKLŲ PASIRODYMAMS
Šlamėdami krenta medžių lapai ir vis didesnėmis 

krūvomis čeža po mūsų kojomis. Greitai kris ir snaigės, 
ir sniego gūsiai... Mūsų šeštadieninės mokyklos jau pra
deda galvoti apie savo pasirodymus Kalėdinių Eglučių 
proga. Tad, ypatingai norėdami palengvinti mokytojoms 
darbų., spausdiname vėl naujų Ottawos Lituanistines Mo
kyklos vedėjos parašytų vaidinimėlį, kuriuo kviečiame 
pasinaudoti. b.

Alė Paškevičienė

DEMONSTRACIJA
/ Vieno veiksmo Prieškalėdinis vaizdelis /
Veikia: ūkininkas, 

jo žmona 
miško gyventojai: 
Lapinas, vadovas, 
Kiškis, 
Lapė, 
Vilkas, 
Šeškas, 
Meškutė, 
Dvi pelytės, 
Keli kitokie žvėreliai

I Scena
Aikštelė jauname eglynėlyje. Ateina ūkininkas su 

žmona. Juodu gėrisi eglynėliu. Ruošiamasi kirsti eglutes 
Kalėdoms. Dalis jų jau parduota. 
Ūkininkas: sako žmonai:

Pažiūrėk, kas per eglynas, 
Kaip suaugo jis gražiai... 
Buvo kas? Tiktai kemsynas, 
Nenaudojamas visai...

Žmona: linguodama galva:
Bet ir laiko daug praėjo... 
Dešimts metų bus tikrai... 
Kai mokyklon eit pradėjo 
vyresnieji mūs vaikai...

Ūkininkas: pagalvojęs:
Gerų pelnų gaut reikėtų, 
Eglių čia juk nemažai... 
Kainos dar pakilt turėtų 
Prieš Kalėdas, kaip manai?

Ūkininkas:
Jau rytoj čia atvažiuoja 
Keletas, kaip sukalbėjau...
Kirst pradės jie apačioje,(rodo į slėnį) 
Ten, kur griovį kast turėjau...

Žmona: žiūrėdama į vyrų:
Pinigus kada naudosim, 
Kai vaikai pabaigs mokyklų?... 
O ar greit mes jau žinosim, 
Kiek verta bus ši "kasykla”?

Ūkininkas: dairydamasis į visas puses:
Visa tai aš sugalvojau... 
Dejavai, kada sulauksim? 
Daug naktų aš nemiegojau.... 
Pagaliau, gerai čia gausim.

Žmona: gerindamas! vyrui:
Naujus baldus mums nupirki, 
Ant grindų kilimų storų... 
Ir sietynų pakabinki...
Tu...išpildyk ...mano norų....

Ūkininkas: modamas ranka žmonai:
Apsisuko tau galvelė, 
Jei man giedi šių giesmelę.. 
Tiek daug metų gyvenai, 
Viskas buvo juk gerai...

Žmona: vis neatleidžia, maldaudama vyrų: 
Keičias juk laikai visi, 
Daug naujienų rast gali... 
Maikro krosnį jau naudoja, 
Indus popieriaus vartoja...

Ūkininkas: tarsi pašiepdamas žmonų:
Gal dar minko panorėtum... 
Ir kepurės su plunksnele? 
Ar manai, kad pajaunėtum, 
TūpČiodama, lyg avelė?...

Žmona:
O vaikai, kai sužinos... 
Dievaži, kų sugalvos...? 
Aparatų pirkt prašys, 
Kiek tie triukšmo pridarys....

Ūkininkas: tarsi darydamas sprendimų:
Pinigus išleist- suspėsim, 
Juos į bankų pasidėsim. 
Jei koks sunkmetis užgriūtų, 
Mums tada pagalba būtų...

Žmona: atidžiai įsižiūrėjusi į tolį:
Tėvai, tėvai...nematyti...
Kažkas štai iš ten artėja.(rodo ranka). 
Lyg ne žmonės, kas daryti? 
Jų ten daug...jau išryškėjo...

Ūkininkas: ramina žmonų:
Ko tau taip tuoj išsigųsti? 
Tai - šio miško tvarinėliai... 
Tik nesiimu išspręsti 
Nori ko šie padarėliai?....

II Scena
Būrys įvairių miško gyventojų priartėja, sustoja

ir tyli. Visi nešasi kažkų, bet slepia. Žmona glaudžiasi
už vyro.

Būrys įvairių miško gyventojų priartėja, sustoja
ir tyli. Visi nešasi kažkų ir slepia.

Ūkininkas: pirmasis prašneka į atėjusius:
Ot, seniai jau nemačiau
Tokio būrio, kaip šiandienų...

kiek nustebęs:
Kas jus privertė tačiau
Būt draugais...tai man naujiena.

(Vienas iš būrio - senyvas Lapinas išeina kiek pirmyn 
Duoda visam būriui kažkokį ženklų, o pats sako) 
Lapinas:

Eglių kirsti nebandykit,
Šis, eglynas - mūs namai.
Mums žalos daryt nedrįskit....
Norim, būt čia amžinai.
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Visi: vienu balsu:
Protestuojam prieš visus,
Kas tik skriaudžia vargšus mus...

Ūkininkas su žmona labai nustemba, žiūri atidžiai 
į juos; nusispjauna ir matomai supykęs sako:
Ūkininkas:

Miškų šį aš sodinau,
Nieks negal man įsakyt.
Savo žemę aš tvarkau, 
Jūs pamirštat tai, matyt.

Visi miško gyventojai šnibždasi tarpusavy. Vedini La
pino, ima artėti prie ūkininko. Ūkininkas su žmona kiek 
pasitraukia.
Lapinas:

Mums gyvent tikrai sunku...
Turim teisę reikalauti.
Tarp žmonių - mažai draugų, 
Reikia kiekvienam vergauti...

Visi:
Mes miške - visi draugai.
Nuo dabar vieningi būsim...
Mūsų sutarta tikrai,
Kai kartu - tai nepražūsim...

Ūkininkas:
Šis pasaulis taip pakito, 
Kad nerasti tokio kito... 
Dirbti niekas nebenori, 
Vos pajuteų savo svorį.

Po valandėlės ryžtingai sako:
Ūkininkas:

Bet aš jūsų nebijau.
Savininkas aš esu ( rodo į krūtinę)
Nuosavybę įgijau -
Palikimų iš tėvų...

Visi miško gyventojai dar labiau sujuda. Visi iškelia 
protesto plakatėlius: kas kų turi. Lapinui diriguojant, 
garsiai šaukia:
Visi: Protestuoti susirinkom,

Žinom, tau tas nepatinka.
Lapinas:

Jei tu mūs neišklausysi,
Tai žinok, kų tau darysim...

Visi: Protestuojam prieš visus,
Kas tik skriaudžia vargšus mus.

Lapinas išveda kiškį į priekį.
Kiškis:

Nors lauke ir nesaugu,
Dėl daugybės tų šunų,
Tavo sodų sunaikinsim,
Griaužt medelius mes tuoj imsim.

Žmona kraipo galvų. Lapinas duoda ženklų Lapei.
Lapė:

Tu kiaušinius pirkt turėsi -
Savo vištų neregėsi.
Man patinka jos labai, 
Jas ragaunu gan dažnai...

Žmona žiūri į savo vyrų. Išeina vilkas į priekį.
Vilkas:

Riebūs tavo tie ėriukai,
Skanūs...(linguoja galva) nors ir nedidukai.
Prieš Kalėdas net paršiukas
Dings, nors yra dar mažiukas...

Žmona susiima už galvos. Ūkininkas - spjaudosi.
Šeškas:

Ginklų baisų juk turiu, 
Baust dažnai aš juo galiu. 
Bėga nuo manęs visi, 
Dideli ir net maži...

Žmona susiima nosį.
Meškutė:

Bičių nemažai turi...
Midų iš medaus geri.
Išvartysiu jas visas, 
Nežinosi, kur besųs ..

Greitai išbėga į priekį dvi pelytės. Jos abi kalba 
kartu.
Pelytės:

Daug gėrybių svirnas turi...
O į jas pelytės žiūri.
Skyles ten maišuos darysim, 
Grūdelius visur barstysim.

Lašinių, skilandžių, sūrį - 
Jų tiek daug kamaroj guli.
Mes į skutus sukaposim,
Paragauti net neduosim....

Visi: Protestuoti susirinkom, 
Žinom, tau tas nepatinka.

Žmona tūpčioja apie vyrų, trauko jo rankovę.
Žmona:

Tėvai, tėvai, imk stabdyti, 
Reik karštuolius sulaikyti... 
Pamėgink, gal susitarsi...
Juk dėl to manęs nębarsi.

Paukštė nori dar grąsinti ūkininkui, bet Lapinas jų 
sulaiko.
Žmona: tęsia savo patarimus vyrui:

Tėvai, jie piktai galvoja, 
Mano protas nesumoja...
Susitart reikės vistiek, 
Kad laimėtumėm nors kiek.

Visi: pertraukia jos kalbų:
Protestuojam prieš visus, 
Kas tik skriaudžia vargšus mus...

Žmona: tęsia:
Nors ir ginklų tu turėtum, 
Nuramint jų negalėtum...
Reiks gyvent jau kiek kitaip, 
Gudrumu nukreipt savaip...

Ūkininkas: atsikrenkši, pakelia rankų, kad visi nurimtų, 
išeina į priekį ir sako:

r..- -
Paklausykit, kų sakysiu, 
Sųlygų jums pastatysiu:
Būkime visi draugai, 
Sugyvenkime gražiai. .

Jau Kalėdos priartėja, 
Skriaudos, pyktis temažėja. 
Ten, kur tankūs tie medeliai 
Miškas tas - tai jums, broleliai...

Visi miško gyventojai ima šnabždėtas tarpusavy. Po 
trumpos valandėlės išeina Lapinas prieš ūkininkų ir sako: 

• JAV LB KULTŪROS TARYBA, vadovaujama Ingridos 
BUBLIENĖS, s.rn. spalio 31 d., šeštadienį, 10 vai, ryto, 
JAUNIMO CENTRE saukia režisierių, teatro darbuotojų 
ir scenos mėgėjų pasitarimų. Pasitarimą globoja ir tech
niškus ruošos darbus vykdo VII-jo Teatro Festivalio ren
gimo komitetas, kuriam pirmininkauja Petras PETRUTIS. 
JAV LB Krašto valdyba aplinkraščiu paragino LB viene
tus pasirūpinti kolonijų atstovavimu šiame svarbiame 
pasitarime.

VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIU 
ŠVENTĖ

Gerbiamieji Vadovai, kaip anksčiau jau buvome minė
ję, susitikimų su vadovais ir jiems kursus ruošiame Ha
miltone š.m. LAPKRIČIO mėn. 26-29 dienomis. Kaip ga
lima greičiau praneškite apie savo dalyvavimą, nes svar
bu žinoti žmonių skaičių dėl nakvynių ir maisto. Kursai 
vyks JAUNIMO CENTRĖ, Hamiltone. Numatytas apsisto
jimui viešbutis randasi tik vienas blokas nuo Jaunimo 
Centro. Vienam asmeniui iš grupės maistas ir viešbutis 
bus apmokėtas. Kiti asmenys turės patys savo išlaidas 
padengti. Nuo to, kiek kursuose dalyvaus žmonių, prklau- 
sys viešbučio ir maisto kainos. Labai svarbu kuo grei
čiau žinoti dalyvaujančių skaičių, nes iš anksto reikia 
užsakyti vietas viešbutyje.

Būtų gerai, jei atvažiuodami j kursus, būtumėte jau 
susipažinę su aprašytais šokiais ir turėtumėte pasižymėję 
savo neaiškumus. Jei turite video aparatus, atsivežkite, 
bus proga pasidaryti video juostas.

Registracija prasidės lapkričio_26 d. 6 vai, v. Jauni
mo Centre, 58 Dundurn St. N. Intensyvus darbas vyks 
27 ir 28 d.d. Užbaigimas - lapkričio 29 d. Apie dalyva
vimų pranešti: R.J. Karasiejams iki š.m. spalio 15 d. 
Adresas: 2364 Adena Cr. Mississauga, Ont. L5A IRI, 
tek: (416)-27'9-9079. Atskrendantieji į Toronto L. Pear
son aerodromų, preneškite mums laikų ir skrydžio nu
merį. Jums bus parūpinta transportacija į viešbutį.

Lauksime greito jūsų atsakymo -
VIII Tautinių Šokių Šventės meninės dalies vadovai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
"Lietuvių Dienų" žurnalo rugsėjo mėnesio numeris jau 

išsiuntinėtas visiems prenumeratoriams ir platintojams.
"Lietuvių Dienų" žurnalo lietuviškoje dalyje randama: 

Lietuvos krikšto datos. Pr. Visvydo - Pagaliau parūpo 
tiesa. A.B. Mažeikos - Kad daugiau nebūtų aukų. A.Juod
valkio - Lietuvių Fondo 25 metų veiklos apžvalga. A. 
Kairio - Ateina kryžius (poezija). Nelės Mazalaitės - 
Pasaka apie kareivį Jonų. J. Br. - Legendų ir romanti
nės tikrovės kūrėja. X.X. - Su džiugia malda ant lūpų. 
Dr. V. Dambrava apdovnotas Šv. Grigaliaus Didždiuoju 
ordinu. Demonstracija Vilniuje. Solistas Antanas Pavasa
ris.

Anglų kalbos dalyje randama: Seselės Virginijos M. 
Vyteli, CJC, - Mintys apie Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejų. Henriko L. Gaidžio - Baltimorės lietuvių meti
nė šventė. Linno byla, ar sovietų "kaltės įrodymais" ga
lima tikėti?

Viršelyje Lietuvių Fondo pirm. M. Remienės ir Tary
bos pirm. Povilo Kiliaus nuotrauka. Žurnalas gausiai 
iliustruotas nuotraukomis. n j:;•

Prenumerata 20 dol. metams, Kanadoje - 30 dol.(can). 
Prenumeratas siųsti: LIETUVIŲ DIENOS, 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, CA 90029.

"Lietuvių Dienų" leidėjas - A. F. Skirius.
*************************************************** 

Lapinas: palinguoja galva į šonus:
Vietos tos gal ir mažai
Pasitenkint reiks tiktai...
Bet už tai tu pažadėk,
Nors per šalčius mums padėk.

Ūkininkas tariasi su žmona. Pagaliau sako: 
Ūkininkas:

Jums pašiūrę sulipdysiu, 
Maisto ten aš pristatysiu...

Kreipiasi į Lapinų, jį įpareigodamas: 
Tu- visus juos prižiūrėsi... 
Sutartį dabot turėsi.

VISI kartu:
Sutartis čia sudaryta
Žodžiu, nors ir nerašyta...
Kūčių vakaras žavus, 
Tepradžiugins mus visus...

Žmona: pakelia rankų ir miško gyventojams sako: 
Kai Dievulis atkeliauja, 
Gėris žemėj viešpatauja...
Kas klausyt Jo panorės, 
Tam pasaulis pagerės.

Ūkininkas: taria paskutinį žodį:
Nors triukšmingai čia pradėjom, 
Pagaliau susikalbėjom...
Štai dabar sveiki keliaukit
Ir žiemos ramiai sau laukit...

Kiškienė išveda kiškiukus ir kitus mažuosius žvėrelius 
įpriekį ir šoka ratelį. Kiškienė ir visi dainuoja.
VISI:

Džiaugias kiškiai, kad eglynas
Pasilieka jiems namais;
Ir atželdintas pušynas 
Priklausys mums amžinai...

Čir -vir-bum, čir-vir-bam,
Tai daug džiaugsmo bus draugam...

Dzingu -lingu, o kokiems, 
Ir mažiems ir dideliems... 
Dzingu - lingu, o kokiems, 
Ir mažiems ir dideliems...

Mažieji išeina pirmieji, o visi žvėreliai išeidami dai
nuoja:
VISI: Eglutės žaliuoja, 

Žvėreliai žygiuoja...
(Antrųjį posmų dainuoja kitu tempu) 

Viens, du trys - viens , du, trys 
Vargo jie jau nematys.
Viens, du, trys - viens, du, trys, 
Vargo jie jau nematys.
Medeliai linguoja, 
žvėreliai dainuoja.

Viens, du trys - viens, du trys
Vargo jie jau nematys...
Viens, du trys - viens, du trys,
Vargo jie jau nematys...

Uždanga
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PADANGES MIELOS
fli SKAUDOS OKVFOorO/f UKTWO/f m licnriioje)

• KAUNO Medicinos Insti
tute įkurta nauja žmogaus 
ekologijos laboratorija. Čia 
mokslininkai tyrinės, kaip 
aplinka veikia įvairių Lietu-' 
vos miestų ir regionų gy
ventojų sveikatų.

• Ministrui Kaziui Plecha
vičiui išėjus pensijon, nau
juoju Buitinio Gyventojų 
Aptarnavimo ministru pa
skirtas Levas Molotokas.

• KAUNE planuojamas nau
jas pastatas dramos teat
rui ir rūmai filharmonijai.

Filharmonijai rūmai bus 
statomi vietoje iškeliamo 
metalo fabriko "Neris", o 
dramos teatras prie Vitra
žo aikštės/buv.įgulos bažny
čios/, priešais Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę.

NAUJAS GREITKELIS
Tarp Kauno ir Klaipė-

KALSĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIEKĄ 

GRt Zl AUSIU, IRSENI'AUJHį 5*^®£j_H£™VIMCAI.L_

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

Dr. Gv. Valančius

dos atidarytas naujas greit
kelis, 212 km.ilgio, keturių 
važiavimo juostų, pralen
kiantis gyvenvietes. Kelių 
atidarė rugsėjo 4 d., projek
tų paruošė Lietuvos Vals
tybinio Autokelių Tyrinėji
mo ir Projektavimo Institu
tas.

Tas puikus kelias nusi
pelno bent minimaliai higie
niškos sustojimo stotelės, 
kuri atrodo tarpe didžiųjų 
projektų - užmiršta aprū
pinti...

PIRMOJI ŠIRDIES 
PERSODINIMO OPERACIJA

Š.m. rugsėjo mėn. 2 
d., Maskvai leidus, 
Vilniaus ligoninėje buvo 
padaryta pirmoji širdies 
persodinimo operacija. Jų 
atliko kardiochirurgų grupė, 
vadovaujant Vilniaus Uni
versiteto medicinos fakulte
to profesoriui Algimantui 
Marcinkevičiui. Jam asista
vo padėjėjai prof.V.Sirvydis, 
docentas A.Baublys, gydy
tojai G.Uždavinys, S.Mi- 
niauskas ir kiti.

Naujųjų širdį gavo 46 
m.muzikos mokytojas iš 
Ukmergės, Albinas Penkaus- 
kas, jau seniai sirgęs sun
kia širdies liga. Po trijų 
dienų po operacijos pacien
tas pasakė, kad jaučiasi 
puikiai ir esųs laimingas. 
Gydytojai sėkmingai išlaikė 
didelį egzaminų, o pacien
tas, su pasitikėjimu ir di

Velnio Tuzinas Vyksta Į Romą
/tęsinys/ iš brangiųjų meno kūrinių,
žymiausias yra Pala D' oro altorius su šv. Morkaus palai
kais. Sako, kad tai yra vienas vertingiausių pasaulyje 
auksakalystės kūrinių. Girdėjau pasakojant, kad Napoleo
nas, nukariavęs Italiją ir lankydamas Veneciją, susižavė
jo tuo kūriniu. Jis liko nepaliestas tik dėka Venecijos 
aukštų pareigūnų tvirtinimo (beveik po priesaika), kad 
tas kūrinys nėra iš gryno aukso, tik paauksuotas.

Anksčiau prie šv. Morkaus bazilikos durų, lauko pusė
je, stovėjo 4 žalvariniai žirgai. Tai dar romėnų skulptūra 
iš I-jo šimtmečio pr. Kr. Ji vadinama kvadriga. Tas 
arklių "kvartetes" nors ir žalvarinis, bet yra keliavęs iš 
vienos vietos į kitą. Taigi, viduramžių metu atsidūrė 
Konstantinopoly. 1204 metais dodžo Donaldo buvo atga
benti į Veneciją. Napoleonas 1797 metais jiems įsakė 
vykti i Paryžių, bet 1815 metais jie vėl atsirado Veneci
joje. Anksčiau, lankydamas Veneciją, dar mačiau juos 
prie bazilikos durų. Šiemet jų neteko matyti, nes jie 
"nukeliavo" kažkur į muziejų.

Venecija yra garsi savo stiklo išdirbiniais. Vadovas 
mus nuvedė į Vieną dirbtuvėlę, kur mums pademonstravo 
vienas meistras, kaip "gimsta" visokie stikliniai išdirbi
niai. Po to, nuvedė į salę, kuri buvo pripildyta visokių 
stiklo išdirbinių, visokių spalvų: stiklinių taurelių, grafinų 
ir 1.1. Vienas žmogelis mums rodė, aiškino ir gyrė, na ir 
gundė pirkti. Atrodo, kad veltui tas žmogelis kalbėjo - 
- neteko pastebėti, kad kurį nors iš mūsų būtų sugundęs.

Tuo ir baigėsi vadovo vedama miesto apžiūra. Buvom 
paleisti į laisvę. Čia ir vėl mūsų ekskursija pasidalino į 
2 partijas. Viena partija norėjo plaukti į viešbutį pietų, o 
po pietų vėl atplaukti į miestą laisvam, be vadovo, pasi
vaikščiojimui. Antra partija panoro paskirti daugiau laiko 
miesto apžiūrai ir neplaukti į viešbutį. Už antrąją partiją 
ir aš balsavau. Kažkodėl šios partros eilėse būti panoro 
dauguma montrealiečių. Dalis jų panoro, kad aš jiems 
pavadovaučiau, nes jau esu lankęs šį miestą 1978 ar 
1979 melais. Sutikau, nors iš manęs buvo kibsi prastas 
vadovas.

Miestas labai klaidus. Gatves atstoja kanalai. Šių kanalų 
Venecija turi 150. Namai pastatyti ant 123 dumblo sale
lių ir turi 400 tiltų. Ant tų salelių yra išvedžiota siau
ros gatvelės, kai kur atrodo lyg takai. Taigi, tom gat
velėm beeinant, labai lengva nuklysti. Pirmiausia aš 
nutaikiau (plane) į tiltą per didįjį kanalą (Canal Grande). 
Šis kanalas (30-70 metrų pločio) skiria miestą į dvi dalis.

i

A A CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

London: 438-1122
Windsor: 252-3842
Calgary: 287-2712
Winnipeg: 233-35U1
Sudbury: 674-6217

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

5 psl.

Ateik į lietuvių A A (Alkoholie 
grupės susirinkimą. Susirenkame 
trečiadienį, 7722 George St. La 

8 vai. vakare.

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.

ARBA SKAMBINK MUMS r

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

deliu optimizmu pergyveno 
neeilinį įvykį. Jo prognozė 
labai gera. Problema - or
ganizmo prisitaikymas prie 
naujo organo. Vakaruose 
po eilės tokių operacijų, 
nuolat buvo susiduriama 
su naujų audinių atmetimu. 
DAUG SVARSTOMA, 
BET NEDAROMA

Ekologinė būklė Lietu
voje jau nekartų buvo ap
tariama ir išreikštas nuola
tinis rūpestis dėl jos. Ypač 
kai kuriuose miestuose ir 
pramonės centruose dar 
vis nesiimama atatinka
mų priemonių aplinkos tar
šai sumažinti. Ypatingai 
upės ir kiti vandens basei
nai yra neprižiūrimi. Dar 
vis nepastatyti miestų nu
tekamojo vandens valymo 
įrengimai Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, ki
tuose miestuose. Ypač tar
ša pasižymi Klaipėdos naf
tos produktų eksporto įmo
nė, Klaipėdos celiuliozės 
ir kartono fabrikas.

Neseniai vėl tuos reika
lus svarstė ministrų taryba, 
bet nutarimai ar bent jų 
vykdymo planai kol kas 
dar mums nežinomi. Tik
riausiai vėl reikia laukti 
Maskvos aprobacijos, kuri 
į tokius "antraeilius" reika
lus mažai kreipia dėmesio. 
Ir Vilniuje, ir Kaune yra 
pakankamai susipratusių 
specialistų, kuriems "apro- 
batai" nebūtų reikalingi...

/ JUSTINO KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI /

* . a, Vakar vakare mačiau tave su kažkokia moteri
mi. Zinai, tavo skonis ne per geriausias...

- 3’^. tu nePrąsitark apie tai mano žmonai!
Gali pasitikėti, žinoma tylėsiu! O kas gi buvo 

ta moteris?
- Tai mano žmona...

• Vaikas grįžta po pirmos dienos mokykloje.
lai kų jūs ten darėte? - paklausė motina.

- Visa klase dainavom.

Ant jo krantų stovi 2UU marmurinių namų-rūmų, Lengva 
"nutaikyti", bet sunkoka "pataikyti". Teko paklaidžioti 
tomis siauromis gatvelėmis, kol pamatėm tiltą. Ant jo 
viršaus (tiltas iš marmuro) yra 13-kos arkų pastatas si: 
dviem eilėm krautuvių. Čia mūsų moterys ne tik „šaudė 
akutėmis" į visokias "cackutes", bet ir pirko kai ką. 
Venecijoj, kaip man atrodė, bemaž kiekviename name 
gali rasti krautuvėlių, kur. pilna visokių prekių. Vėliau 
man buvo paaiškinta, kad ir vienas kitas vyras neapsilei- 
do moterims ir uoliai pirko menkniekėlius. Vienas iš jų, 
sako, nupirkę: apie 2G moteriškų karoliukų, tačiau jis jais 
nepasipuošė.

Kadangi Venecijoje negalima važinėtis automobiliais 
bei motociklais, tai ten nepaprastai tylu. Ilgesnė tyla yra 
žmogui nepakenčiama. Todėl čia žmogui užeina noras 
dainuoti ar tik šiaip sau šūkauti. Todėl, sako, kad čia ir 
buvo pastatyta pirmoji pasaulyje opera. Tuos operos 
rūmus užsimanėm pamatyti. Rūmus surasti jau lengviau 
pavyko. į vidų neteko įsiveržti, nes buvo uždaryti. Rūmų 
išorė atrodė gana kukliai. Pamažu žingsniavome prieplau
kos kryptimi. Pakely panorom šv. Morkaus aikštėj atsi
gaivinti alučiu ar kava. Čia mes buvom lyg ir apiplėšti. 
Argi ne apiplėšimas, jeigu už bokaliuką alaus arba kavos 
puodelį teko mokėti po 10 dolerių?

Besėdant į keltą, mūsų energingąjam dainininkui pavy
ko nučiupti už rankų kišenvagį. Vagis jau buvo ištraukęs 
piniginę, bet mūsų "pupų dėdė" atėmė iš jo piniginę ir 
kitų vyrų pagalba, įsitraukė į keltą. Vagį vėliau paleido 
policijos globai. įrodymas, kad Italijoj reikia labai saugo
tis vagių.

Birželio 25 dieną turėjom pasiekti Florenciją, pakeliui 
užsukant į Bologna miestą, garsų žemės ūkio produktų 
gaminiais. Mums žinoma dešra "balione" yra gavus vardą 
iš to miesto. To miesto, dėl laiko stokos, neteko pamaty
ti. Kurį laiką pavažitivę lygumomis, suradom kalnuotų 
vietovių. Čia vėl sutikau mano numylėtus "geltonukus" ir 
jie mane lydėjo bemaž visą likusią kelionę Italijoj. Pralin- 
dę 30 tunelių (suskaičiau!), kurie turi ne mažiau 100 
metrų ilgio, įvažiavom į Florencijos miestą-senamiestį. 
Autobusas sustojo šiek tiek platesnėj gatvėj. Teko gabalą 
kelio pažygiuoti, kol priėjom restoraną jau siaurutėj gat
vėj. Pavalgę pietus, ilgą laiką turėjom laukti, iki pasiro
dė mums vietinai vadovai. Kalbos kursavo, kad šiuo laiku 
yra poilsio valandos (siesta), o italai laike siestos net 
piršto nepajudina. Galų gale atsiranda vadovai ir veda 
mus ilgą kelią gatvelėmis garsiosios katedros (Santa 
Maria del Flore) kryptimi.

Nedrįstu rašyti apie Florenciją savo įspūdžių, nes apie 
ją esu rašęs 1984 metais, kada teko lankytis. Be to, 
šiemet viskas daug prasčiau atrodė. Katedra, statyta 3 
spalvų marmuro gabalais, šiemet labai murzina-prašosi 
nuplovimo. Garsiosios Mykolo Angelo ir kitų skulptorių 
nekurie darbai aikštėse remontuojami, nes nuo oro taršos 
trūkinėja. Švento Kryžiaus didoka aikštė dabar paversta 
kažkokių žaidimų aikšte ir užgriozdinta kelių aukštų 
publikai sėdėti suolais. Ta Šv. Kryžiaus bažnyčia yra 
garsi tuo, kad ten palaidoti palaikai visų garsiųjų meni
ninkų, rašytojų, politikų ir 1.1. Tik Dantės palaikų nėra, 
nes jis buvo įsivėlęs į politiką ir susipykęs su popiežium,

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

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

liai".

- Kę jūs dainavot?
- Nežinau, ką kiti vaikai, bet aš tai "Du gaide-

IŠSIAIŠKINO
Sraigė lipa į vyšnios medį. Pamato boružę:

Ko tu čia lipi? Dar nėra vyšnių!
Kol prilipsiu, jau bus,- ramiai pasiaiškina sraigė.

turėjo bėgti is Florencijos ib’ po blaškymosi įvairiuose 
miestuose, pasimirė Ravcnoj ir ten palaidotas. Jo palaikų 
Ravena^ negrąžino į Florenciją. Dėl aukščiau išvardintų 
priežasčių, Florencijos apžiūra su vietine vadove buvo 
gana trumpa. Esu tik patenkintas, kad laike ankstyvesnių 
2 vizitų Florenciją teko daug geriau apžiūrėti.

Čia vėl mūsų ekskursantai pasiskirstė į 2 dalis. Vieni 
norėjo iki vakaro pasilikti Florencijoj, kiti užsimanė 
nuvažiuoti į neto’i esantį Piza miestą. Aš pasirinkau 
Pizą. Nustatytu laiku sulipom į autobusą. Bet kas čia 
atsitiko? Sulipo tiek daug žmonių, kad jau autobusas 
negali jų sutalpinti. Reiškiat, atsirado tokių, kurie pake’tė 
savo^ nuomonę. Ret kurie tie žmonės? Nebuvo padaryta 
sąrašo visų norinčių vykti. Tik gražiai prašant kun. Si
manavičiui, dalis žmonių apleido autobusą ir tada galėjom 
pajudėti Pizos kryptimi. Kelionė apie 80 km. buvo sukar
ta gana greitai ir autobusas sustojo netoli garsiojo Pizos 
pasvirusio bokšto. ,( bus daugiau )

NAMŲ REMONTO

_$ 15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000
MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir ję

atgal atsiusti "NL" adresu:
7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q.1.000 H8P 1C4, CANADA

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

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

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



toronto
• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS KREDITO KOOPERA
TYVAS iškilmingai paminė
jo savo banko 25-mečio 
veiklą.

Ta proga meninę dalį 
atliko SUTARTINĖ. Vaka
rienę paruošė J. B u b u- 
I i e n ė su padėjėjomis.
• SPALIO 25 d., 2 val.p.p. 
Prisikėlimo Parapijos salėje 
vyks vaikę kaukių balius 
ir specialus koncertas su 
dainomis ir žaidimais. Prog
ramą atliks Toronto SU
TARTINĖ. Renginį ruošia 
Prisikėlimo Parapijos Tary
bos Jaunę Šeimę Sekcija.

Mišios vaikams bus 12: 
30 val.p.p., po to pietūs 
ir koncertas-kaukię balius.

• CHICAGOS Lietuvię Te
atras ANTRAS KAIMAS gas 
traliuoja Toronte sekmadie
nį, lapkričio mėn. 8 d. 
Spektaklį užsakė Toronto 
Jaunęję Šeimę sekcija, ku
ri parengimo pelnę naudos 
stovyklavietės pagerinimui. 
Vaidina Vida Gilvydienė, 
Romas Stakauskas,Ėugeni- 
jus Butėnas, Indrė Toliušy- 
tė, Edvardas Tuskenis ir 
Alida Vitaitė. Teatro direk
torius ir 'režisorius, save 
pavadinęs prievaizda, yra 
Algirdas Titus Antanaitis.

ANTRO KAIMO spektak
liai visada sutraukia pilnas 
sales publikos, reikia ma
nyti, taip pat ir Toronto 
Prisikėlimo Parapijos salė 
bus pilna žiūrovę.

• Š.m.lapkričio mėn. 7 d., 
šeštadienį, Toronto LIETU
VIŲ NAMAI rengia 35-me- 
čio minėjimo iskilmingę 
BALIŲ-KONCERTĄ.

Bilietai platinami darbo 
valadnomis LN, tel:532-3311 
sekmadieniais - Prisikėlimo 
Parapijoje per Br. Gen- 
č i ę

Bet kuriuo laiku bilie
tus platina V.Kulnys, tel: 
769-1266, A. Juciene- tel: 
766-5996, A.Sukauskas tel: 
244-2790.

Rengia LN ir Visuome
ninės Veiklos komitetas 
VISI kviečiami dalyvauti.
• ŽIDINIO neakivaizdinė
mokykla pradeda mokslo 
metus. Korespondenciniu 
būdu bus dėstoma LB Švie
timo Tarybos nustatyta
programa nuo I-ojo iki Kil
tojo skyriaus. Kviečiami
lietuviškai kalbantys vaikai 
bei kitokio amžiaus asme
nys, norintys rimtai tobulin
tis lietuvię kalboje ir išei
ti pilnę minėtę programę. 
Informacijas teikia Mokyk
los administratorius Arūnas 
Udrys, tel. I- 517- 784- 
7834.

1987 ni. lapkričio rnėn. 7 d. šeštadienį ruošiamas

Toronto Lietuvių Namų 35 metų sukaktuvinis

KONCERTAS -BALIUS
Programą atliks: Los Angeles Vyrų Kvartetas, Salė atidaroma 6 vai.v.

Akomp. - muz. Raimonda Apeikytė; Koncertas - 6:30 val.v.
Šokiams gros "Les & Music Masters".

Vakarienę ruošia B.S. Stanulienė ir V. Birštonas. Veiks baras.
Bilietas, įskaitant vakarienę su vynu - $ 15.- asmeniui.VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI ! RENGĖJA/; “LN”

Lietuvių Namų 
Žinios

• VACLOVAS SKREBUTĖ- 
NAS staiga mirė š.m.spalio 
mėn.9 d. LN Valdyba ir 
nariai išreiškia gilią užuo
jautą jo žmonai JULIJAI 
bei giminėms Kanadoje ir 
Lietuvoje.

Jis buvo LN Revizijos 
Komisijos narys ir ilgame
tis LN rėmėjas.

• Š.m. rugsėjo 30 d. 
Toronto savivaldybė sušau
kė viešą susirinkimą dėl

TTTT_ A LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS
MOKA

už 90 dienų term, ind 
mėn. term. indėL 
m. term indei.
m 
m

už 6 
už 1 
už 2 term indėlius

term, indėlius
in v. paž
in v, paž.

6% % 
7: % 
7% %

7% %
8%%r;ir- 1 m. gar 
9’. % GIC 2 m. gar
IVffc už pensijų, pi anų (v.r.) 
816% už 1 m. term pensijų planą. 
7$fž% už pensijų fondą RRIF (v.r.', 
6 % už taupymo s—tas 
5%% —6%%kasd. pal. s—tų

— 5%% už kasd. pal. čekių sąsk

IMA:
už asmenines

paskolas nuo ......... 10*6%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................  10 %
2 metų .................. 10‘^%
3 metų ...................  10%%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .......
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 62 MILIJONŲ DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgiČius iki 75%įkai- 
noto turto. Visu nariu, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000, Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamas čekitį ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės Čekiai (American Expres^). Kitos pasko
los: (Line of credit) ir antrieji mortgiČiai,

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
jiuo 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

T E L E FONAS: 5 3 2- 1 1 4 9
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU

KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

'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 UŽ:
90-179 d. term, ind........... 63/4%

180-364 d. term. Ind........... 7 %
1 metų term, indėlius....... 774%
2 metų term. Indėlius....... 772%
3 metų term, indėlius....... 73A%
1 metų GlC-met. palūk...... 83A%
2 metų GlC-met. palūk...... 9 %
3 metų GlC-met. palūk 97s%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 73/«% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 77z% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 87?% 
Specialią taup. s-tą .......... 674%
Taupomąją sąskaitą    6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 63/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA,UŽ:
Asmenines paskolas

nuo........................ 1072%
Sutarties paskolas

nuo........................ 1072%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 93/4%
2 metų..................  1074%
3 metų..................  1072%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 974%

Draudžiame asmenines ir su
tarties p askol as iki $l5 000_ 
ir narių gyvybe iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kiu i r taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertėj. P arduodame pinigines peri aidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler s cheques). Neimame mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

/■A7TK4/ VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psl.

BERSĖNAS JUOZAS

• KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO atstovai renka 
aukas kelionei į Australiją, 
kur 1988m. pradžioje vyks 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Jie rinks aukas 
lapkričio 1 
gruodžio 13 
niai prašomi

ir 22 d.d. ir 
d. Visi malo- 
prisidėti.

SOLISTĖ• OPEROS 
rija Bizinkauskaitė 
dienė, gimusi ir
JAV, bakalaurės ir magist
rės laipsniais baigusi aukš
tąsias dainavimo mokyklas, 
koncertavusi visoje Š.Ame- 
rikoje, dainavusi įvairiose 
operose dabar apsigyveno 
Burlingtone, Ontario, neto
li Anapilio. Ji duoda priva
čias dainavimo pamokas.

Ma-
Bil-

augusi

SKAUTAI VEIKIA
Pirmoji vilkiuką sueiga 

vyko Toronto Prisikėlimo 1 
Parapijos patalpose, Muzi
kos Studijoje, 3-iame aukš- 1 
te, spalio mėn. 17

Toje pačioje 
vyks reguliarios 
kas dvi savaitės.

Į vilkiukus
nuo

d.
vietoje
sueigos

priimami 
berniukai nuo 6-10 metę 
amžiaus. Daugiau informa- 
ciję teikia draugininkas 
Kastytis Batura tel: 239- 
8986.

• KREPŠINIO TRENIRUO
TĖS JAUNUČIAMS iki 12 
m.amžiaus prasidės spalio 
26 d., 6 v.v.,pirmadieniais, 
o jaunučiams nuo 12-16 
m. (jauniams B) treniruo
tės prasidės spalio 28 d., 
trečiadieniais, 7:30 v.v.

Treneris - Rimas Mie- 
čius,AUŠROS KLUBO spor
to vadovas. Visais reikalais 
prašoma kreiptis į jį.

st.catharines
• Š.m. rugsėjo 27 d. 
sekmadienį, tuoj po pamal
dų Apylinkės Bendruome
nės pirmininkas A. šetikas 
sušaukė trumpą susirinkimą 
einamaisiais reikalais, 
kurių svarbiausias buvo 
pranešimas apie naujus 
valdybos rinkimus, nes da
bartinės valdybos kadencija 
jau baigiasi. Laiku išrinkti 
naują valdybą reikalinga 
tam, kad ji turėtų pakanka
mai laiko pasiruošti dides
niems darbams, tokiems 
kaip Vasario 16-tos paminė
jimas. Ta proga tenka 
pasakyti, kad šių metų 
valdyba dirbo ypatingai 
gražiai ir sėkmingai. Gali 
būti įdomu ir tai, kad 
mūsų bendruomenės beveik 
visi nariai mielu noru ne 
tik užsimoka nario mokes
čius, bet dar nepagaili 
sudėti gerų aukų dauge
liui svarbių dalykų.

• Sugedus centrinei šil
dymo sistemai mūsų pran
ciškonų misijoje, tuoj pat 
subruzdo keletas tautiečių 
ir greit viską sutvarkė.

Alfonsas Nakas
PRIEŠ METUS MIRUSI JUOZĄ BERSĖNĄ PRISIMENANT

Daugelį (gal apie trisaešimtį) metų jį pažinojau. Jau
čiausi beveik jo draugas ir beveik bendramintis. O ap
linkybės taip susidėjo, kad nei dalyvavau laidotuvėse, 
nei nekrologo parašyti negalėjau. Jis mirė, kai kraustėme 
savo turtą į sunkvežimį, keldamiesi į Floridą. Kada, jau 
iš Floridos, velionio šeimą prašiau nekrologui žinių, apie 
jį buvo kiti parašę, manęs nebereikėjo.

Štai po vienerių metų velionį prisiminė ir tiksliai api
būdino jo artimas draugas J. Mockaitis (žiūr. Tėv. Žibu
rių, 1987.IX.22 d. laidoj) str. "Vyturys nusileido, jo daina 
tebesigirdi". Pritardamas J. Mockaičiui liudiju, jog velio
nis Juozas buvo nuoširdus visuomenininkas, didelis toleran- 
tas kitaip manantiems ir tikintiems, lietuvis patriotas iki 
širdies gelmių. Dosnus lietuvių porganizacijoms, spaudai. 
Vienas iš Kanados Fondo steigėjų ir rėmėjų. Su žmona 
Elena visus tris vaikus - Eugenijų, Zitą ir Sigutę - iš
auklėjo pavyzdingais lietuviais, jaunimo organizacijų vado
vais.

Su Juozu susipažinau lankydamasiss Mt. Brydges, Ont. 
pas Juzę ir Kazį Valaičius, mano draugus, Bersėnų kaimy
nus. Šios abi šeimos ir keletas kitų Mt. Brydges apylinkė
je, turėjo gražius tabako ūkius, o kad neištiktų bankrotas 
kai tabakas nušąla ar derlių kruša sunaikina, šalia tabako 
dar ir ką kita augino. Bersėnų tas "kas kitas" buvo obuo
lių sodai. Juozas su šeima tuos sodus taip išpuoselėjo, 
kad juose augo šimtai sveikiausių vaismedžių, kurie 
duodavo aukščiausios kokybės derlių ir nemažas pajamas.

Vasarų metu, kai tabakas tebežaliuodavo laukuose, o 
soduose tebenokdavo obuoliai, tuščiuose, švariuose Bersė
nų pastatuose vykdavo JAV ir Kanados valstiečių liudinin
kų, Juozo vienminčių, suvažiavimai. Vėliau, kai vaikai 
užaugo, ten klegėdavo būriai lietuviško jaunimo.

Visokiomis progomis su Juozu susitikdavau Valaičiuose, 
kartais Detroite, kur jis turėjo giminių, bet dažniausia jo 
paties ūkyje, užsukęs nusipirkti obuolių, kurių šaldytuvuo
se turėdavo kone apskritus metus. Kalba sukdavosi apie 
mūsų spaudą, Juozui dėstant, kas jam patinka, o kas ir 
kitaip turėtų būti rašoma. Apsilankius jo ūkyje, nepaisant 
kaip užsiėmęs bebūtų, visada vesdavo į didelį, vėsų valgo
mąjį, kuriame tebuvo tik kėdėmis apstatytas stalas ir 
bufetas. Čia, prie stiklelio karčiosios ir p. Elenos ska
niausio džiovinto sūrio, gerą pusvalandį, kartais ir valan
dą diskutuodavom. Juozas dažniausia sėdėdavo delnus į 
rankoves sukišęs, su pypke dantyse, kartais dešinę ranką 
ištraukdamas pypkei pataisyti ar stikleliui pakelti. Kai 
aš, savo pozicijas gindamas, užsidegdavau skeryčiotis ir 
šūkauti, Juozas kuriam laikui nutildavo ir tik su tokia 
jam būdinga šypsena, kažkur pro šalį žiūrėdavo. Jo ramy
bė kaip mat ir mane nuramindavo. Tokių diskusijų metu 
niekada nesusipykom ir niekada neišgirdau jo pakelto 
balso. Kadangi Bersėnų obuoliai, ypač tie raudonieji sal
diniai, būdavo patys skaniausi, veždavausi į Detroitą po 
tris ir keturis bušelius. Už pirmąjį pinigų neimdavo. Čia, 
sakydavo, tau už visuomeninę veiklą... Taigi, už rašinius. 
Bandžiau nuo tokio dosnumo jį atpratinti, imdamas tik 
po vieną bušelį, bet jis laikėsi savo ir tuomet išvažiuoda
vau nieko nemokėjęs...

Rašyoamas šias pastabėles, kaip gyvą tebematau besi- 
šypasantį, pypkutę bečiulpiantį Juozą. Teoeregiu tuos 
didelius, sultingus obuolius, tebejuntu jų skonį. O Juozo 
sodai ir tabako laukai buvo vėjais paleisti keletą metų 
prieš jo mirtį. Atėjo 402-ras greitkelis, Bersėnų žemėj 
prireikė įėjimo - išėjimo takų, ir iš bene arti šimto akrų 
beliko tik pakraštėliai, tik keturi kampeliai ožkoms gany
ti. Kanados valdžia, tiesa, jiems atsilygino, bet į Hamil
toną nuvarytas ūkininkas jau nebe ūkininkas...

Man į Floridą kraustantis, neskaityti nusimetė ir kai 
kurie apie Juozą rašyti rašiniai. Prieš akis tik L. Girinio 
trumpas nekrologas "Nepriklausomos Lietuvos" 1986.X.16 
dienos laidoj ir jau minėtas J. Mockaičio rašinys. Abiejuo
se pasigendu bent pačių pagrindinių tikslių biografinių 
datų. L. Girinis rašo, kad Juozas mirė 1986 m. rugsėjo 
22 d. ir daugiau rašiny nėra jokios kitos datos, net gimi
mo. Man gi telefonu pasakambinusi Juzė Valaitienė sakė, 
jog jis mirė rugsėjo 24 d. 
mirė "1986 rn. rugsėjo mėn 
gimimo tepamini tik metus, 
velionio našlė, o netoli jos, 
aukštuosius mokslus baigę 
velionio šeima išsiaiškinti ir 
pilnomis, tiksliomis gimimo 
to neužsipelnė?

J. Mockaitis tepamini, kad 
dienos nepaminėdamas, o 

1911-sius. Hamiltone gyvena 
Hamiltone ir Toronte - trys 
vaikai. Kas nors turėtų 
parašyti tikslią biografiją, 
ir mirties datomis. Argi

su 
su 
jis

Slaugos Namų planų peržiū
rėjimo. Dalyvavo 2U0 asme
nų, iš kurių 95% buvo 
lietuviai.

LN valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems atsilankiu
siems ir ypatingai esame 
dėkingi tiems, kurie kalbė
jo už jų reikalingumą.

T. Stanulis, 
vedėjas.

jo

• LIGONIŲ LANKYTOJAI 
rugsėjo mėnesį aplankė 38 
sergančius.

Žinantieji apie sergan
čius arba kitokius pagalbos 
reikalingus tautiečius, pra
šomi pranešti LN darbo 
valandomis tel: 532-331 1, 
bet kuriuo laiku - S.Rudie- 
nei tel: 762-1076, J.Damba- 
rui tel: 769-4891 arba V. 
Kulniui tel: 769-1266.

• Lietuvių Namai prenu
meruoja šiuos laikraščius- 
žurnalus: DARBININKAS,
DIRVA, DRAUGAS, LAIS
VOJI LIETUVA, TĖVYNĖ, 
SANDARA, NERPRIKLAU- 
SOMA LIETU V A,TĖV IŠKĘS 
ŽIBURIAI, AKIRAČIAI, 
AIDAI, LIETUVIU DIENOS, 
SPEAK-UP, 
KARYS, 
ELTOS ]
Skaitykla atidaryta nuo 9 
vai. r. iki 7 vai. v. (išsky
rus - 
v.v.). 
raginami 
skaityklos 
spauda.

, BRIDGES, 
LITUANUS IR 
INFORMACIJOS.

antradieniais-iki 5 
Nariai ir svečiai 

naudotis LN 
patalpomis ir

LIETUVIŠKI 
LIETUVIŲ
• spalio 17

RENGINIAI 
NAMUOSE!
"Nepriklau

somos Lietuvos" balius - 
rengia NL Rėmėjų Būre

lis.
• spalio 18 d. - Išganyto
jo parapijos "Padėkos pie
tūs" - rengia Išganytojo 
parapija.
• spalio 25 d. - Vyrų 
choro "Aras" koncertas -

rengia "Aras" & K. Liet.
Žurnalistų Sąjunga.
• spalio 31 d. - Tradicinis 
šokių vakaras - rengia 
TLSK "Jungtis";
• lapkričio 7 d. - Tradici
nis LN Balius, ruošia LN;
• lapkričio 7 d.- Kanados 
Jaunimo Sąjungos šokiai, 
ruošia KJ Sąjunga;
• lapkričio 7 d. - paroda;
• lapkričio 14 d. - K LB 
Tarybos susirinkimas-simpo- 
ziumas, ruošia KLB;
• lapkričio 15 d. - Šokiai 
ruošia "Atžalynas";
• lapkričio 22 d 
riuomenės šventės 
mas, ruošia Vlado 
šaulių kuopa;
• lapkričio 28 &_____ _
LN Kultūrinės komisijos 
paskaitos;

d.

- Ka- 
minėji- 
Pūtvio

29 d.d

Buvo pastatyta nauja 
nis, kad ir dar ne 
išmokėta. Tuo būdu 
dvasinės ir kultūrinės 
los židinys dabar jau 
atnaujintas ir malonu 
pabūti.

Klebonas
Butkus yra 
puoselėtojas 
jas gražių

kros- 
visai 
mūsų 
veik- 
visai 
jame

• Buvęs mokytojas Jonas 
Lianga, po neseniai įvyku
sios širdies operacijos, jau 
visiškai pasveiko ir prisi
laiko savo vasarinėje.

K or.

• Lrį SEKMADIENIO PO
PIETĖJE atsilankė daugiau 
kaip 250 asmenę. Svečią 
knygoje pasirašė: O.ir L. 
Seleniai(Ann Arbor,Mich.,), 
B.Ponarskis(Štetin,Lenkija), 
J.Sudeikis su šeima (Chica
go), A.Sakauskienė (Skuo
das), A.ir S.Grigaičiai (Lan
keliškiai).

kun. Kęstutis 
nemažas meno 
bei išlaikyto- 
bei vertingų 

meno dalykų ir net reteny
bių. Jo asmeniška biblio
teka turi retų mokslo ir 
informacijos leidinių. Jis 
pats yra išvertęs ir išlei
dęs keletą filosofinių veika 
lų, o dabar ruošia dar 
vieną. Mėgsta muziką, 
ypač gražų giedojimą pa
maldų metu.

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

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

ATE!# į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ 
IMAME UŽ: 
nekiln. turto potlc. 10.50% 
asmenines paskolas 12 % 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokoma nari»£ gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

MOKAME UŽ:

Indėlius (P.C.A.).......... .....  3%
santaupas.................... , 5 .25%
kasdienines palūkanas
už santaupas............... .4.75%
term, indėlius 1 m......... .9. %
term, indėlius 3 m......... , 9.50%
reg. pensijų fondo....... .6.50%
90 dienų indėlius......... 8. %
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m........... 8.75%

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 tnėn. šeštadieniais uždaryta.

VASARA PILNA ŽIEDŲ, SAULĖS IR GAIVINANČIŲ 
JŪROS BANGŲ

A. K e b 1 y s

Trumpas kelias iš Montrealio iki Amerikos sienos. 
Ją privažiavus, visi autobuso keleiviai turi išlipti su vi
sais savo "venzeliukais". Ir čia įvesta naujenybė: iškraus
tė visus čemodanus ir suneša į muitinės kambarį. Čia 
turi praeiti pro valdininkus, kurie apklausinėja. jei numato 
kad yra reikalas, liepia atidaryti čemodanus. Jie yra 
mandagūs, bet griežti pagal taisykles. Neleidžia įvežti 
kai kurią vaisią ir čia juos turi suvalgyti arba išmesti. 
Gal tuo nori apsaugoti savo vaismedžius nuo ligą. Pana
ši, ’bet griežtesnė kontrolė yra įvažiuojant Australijon. 
Australai išpurškia visą lėktuvą jame tebesėdint kelei
viams.

Sulaikė nemaža šio autobuso keleivią dėl įvairią 
priežasčią. Turėjo eiti aiškintis pas aukštesnius valdinin
kus. Dabar reikalauja, kad turėtum užtektinai pinigą ir 
grįžimo biilibtą bei galiojančius dokumentus. Tai pastebė
jau važiuojant autobusais ir skrendant lėktuvu tuos naujus 
reikalavimus.

Po tokio ilgoko užlaikymo muitinėje, pagaliau pa
judame pietą kryptimi.

Važiuojame per nuostabius Vermonto kalnynus.Prieš 
akis atsiskleidžia vienas už kitą gražesni ir žavingesni 
vaizdai. Skrisdamas lėktuvu to gamtos grožio žmogus 
nematai. Per langą stebi tik pūkinius debesėlius ir pre 
ją properšas pamatai žemės lopinėlį su mažytėm trobe- 
liukėm, nes juk iš aukštybią žvelgi.

Privažiavus puskelę, sustojame valandžiukei poil- 
ir pasistiprinimui (White River Junction). Čia auto- 
sustojimo vieta .
Nors kelionė iki Kennebunk trunka apie 9 valan- 
bet laikas prabėga nepastebimai, kada pro akis vi-

siui 
buso

das, 
same savo gražume ir žalume bėga pasipuošę medžiai 
ir laukai.

Vėlai vakare pasiekiu Kennebunk Ma. Tenka ieš
koti taksisto. Visame miestelyje tik vienas, ir tas išva
žiavęs. Pasisiūlo vienas studentas su mažu sunkvežimėliu
mane pavėžyti. Jis sakosi, kad važiuojąs ta pačia kryp
timi. Mielai pasinaudojau jo paslauga. Ir atvežė mane 
tiesiog prie didžiąją vasarvietės durą. Nors vėlyvas lai
kas, bet vasarotoją buvo prisėdusios pilnos verandos 
ir jie nustebo, kada aš išsirioglinau iš tokios karietos.

Prisistatau raštinėn ir joje dirbanti Juozefa Kaz
lauskienė laukė su kambario raktais. Pasisuko 
ir vasarvietės administratorius Tėvas Gabrielius. 
Jis padeda nudanginti į kambarį mano čemodaną.Juok
damasis sako,negi plytą esi prisikrovęs. Sakau, ne, tik 
"Kantatą", todėl taip sunku.

Visada yra malonu sugrįžti ir praleisti vasaros 
dalį šioje gražioje lietuvią pranciškoną vasarvietėje. Ji 
nėra tokia, kaip kitos. Čia- labai daug erdvės. Išėjęs

v
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SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS

• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE;
• ZONDAS

495*908 AVENUE, LaSalle
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Vide Emard
766-2667

1987.X. 21

bet gėlynais išpuošt 
įvairiaspalvės gėlės 
Čia pamatysi ir la 

gėlią, kurias sodina 
r d i n a s. Yra kui

iš kambario, neatsiduri ant bruko, 
takeliai tave pasitinka. Pasitinka 
žydinčios rožės ir įvairūs medeliai, 
bai retą ir sunkiai kultyvuojamą 
prižiūri ir globoja Tėvas Berną
akis paganyti ir pasidžiaugti ją puikumu.

Didimiesčią žmonės per skubėjimą, neturi laike 
žvelgti gamton. Atvažiavę čia ir atleidę įtampą, pradeda 
pamatyti tas gamtos teikiamas grožybes.

Kokie gražūs ir tie mažyčiai čiobrelią kilimai ši 
čia. Jie taip kukliai prisiglaudę arti žemės, skleidži; 
maloną kvapą. Čia ir oras toks švarutis, rodos lyg i 
skamba, kai atsikvepi pilnais plaučiais.

Kiek čia sukaupta lietuviško meno paminklą, 
be reikalo visose brošiūrose ši pranciškoną vietovė 
visada minima ir labai daug turistą čia apsilanko.

Dabar yra įrengti labai patogūs kambariai, 
kuris nenori atviros jūros, tai gali save lepinti prie 
seino, kuriame yra jūros vanduo ir patogios kėdės.

Maistą paruošia Bronė Chlamauski 
ne ir jos pagalbininkės, 
rus.

Ne

Je 
ba

e
Maistas visada geras ir įvai

Per visą sezoną čia vyksta įvairūs parengimai-kon 
certai. Kulminacinis punktas yra Tėvo Jurgio Gailiušio 
globojamas vasarotoją Choro koncertas. Anksčiau juos 
daugiausia ruošdavo a.a.muz.Izidorius Vasyliūnas. Nepa
stebimai prabėgo jau net 5 metai, kai jo nebėra mūsą 
tarpe. Šiais metais chorą paruošė dr. Vytenis Vasyliūnas. 
Choristus surinko ir sušaukė Elena Vasyliūnienė. Progra- 
mon įsijungė ir smuikininkas Julius Veblaitis ir keletas 
skirtingą duetą, kuriuos atliko atvykę iš tolimą ir arti
mą vietovią vasarotojai.

Po koncerto vaišes suruošė Tėv. Jurgis Gailiušis. 
tai teko atlikti dainą pynę ir man.

buvo dr. V. Vasyliūnas.
Ta trumpa savaitė susitikimais ir 
gražioje sodyboje prabėgo nejučiomis.

Prieš 
rium

Akompaniato-

svečiavimais 
Pasiūlius p.p 
kuriame dar

šioje
Urbonams mane nudanginti į Cape Code, 
nebuvau buvęs, su malonumu sutikau. Taip penktadienio 
vakare, pavalgius paskutinę vakarienę ir atsisveikinus 
su pažįstamais ir tarnautojais, apleidžiu juos, nes J. Ur
bonienė jau laukė ir skubino, sakydama, kad ilga kelionė 
via Dorchester į Cape Code.

Jau saulutė vakarop paslinkus ir nebeilgai leido 
džiaugtis aplinka, kurią matau pirmą kartą. Atvykę į 
I.Urbonienės namus,įsisodiname jos vyrą ir leidžiamės 
tolimesnėn kelionėn jau paskendusioje nakties šyde. Kad 
ir nakties metu, nebuvo nuobodu, nes buvau supažindina
mas 
ja 1

su naujom vietovėm. Atrodo, kad jie dažnai keliau
tą pusę ir viskas jiems ten žinoma..

Štai atvykome ir į Cape Code. įsukame kieman 
Bronę ir Edvardą M a r t i š i u s. J te abu kilępas

iš Plungės parapijos.
Susipažįstu su tais maloniais žemaičiais, kurie mus 

priglaudžia po savo stogu. Ją vila tik prieš metus pa
statyta, labai patogioje vietoje. Aplinkui ąžuolyną miš
kelis, namas kalno atšlaitėje. Puikus reginys į jūrą. Pa
kalnėje prūdas gėlo vandens ir ten dažnai atskrenda ka
rališką gulbią pora, o už prūdo - kopos su baltučiu smė
liu ir šiltu jūros vandeniu. Iki marią tik pora minučią 
pėstutę nueiti. Pati vila dvieją aukštą, su didžiuliu rūsiu 
Viskas' gražiai ir modemišką) įrengta, su 5 miegamai
siais. Kambariai erdvūs ir patogūs. Visur pilna saulės, 
nes langai ne tik aplinkui, bet ir stoge, kur gražiai ap
šviečia katedralinj salioną.

Balkonai beveik per visą namą, jūros pusėn. Kie
me prisodinta gėlią ir medelią. Namuose ir apie na
mą pilna vazoninią gėlią. Visur matyti darbščią ranką 
triūsas. Pilna ir inkilėlią paukščiams. Taipogi ir lesykla, 
kurią šimininkas dažnai papildo lesalais ir lepina įvairia- 
plunksnius paukštelius. O jie atsidėkodami, čiulba ir gie
da. Ir jau ankstą rytą, kada miegi prie atidarą langą, 
savo giesme prikelia.

Vasaros metu šeimininkai žada priimti "kumpel- 
ninkus". Juokdamiesi pasakė, kad su viena sąlyga- nerū
kančius. Ir dar žada duoti psuryčius. Ją adresas: Mr.& 
Mrs. Martišius, P.O.Box 1114, West Falmouth,MA 02574.

Buvau nutaręs pabūti tik savaitgalį, betgi tiek 
patiko, kad išbuvau visą savaitę šią mielą žemaičią glo
bojamas. Tos savaitės bėgyje p.Bronė su savo mašina 
aprodė plačią apylinkę, vilas ir supažindino su kai kuriais 
kaimynais. Yra sakoma, kad visame Cape Code yra 600 
lietuvišką šeimą. Gyvena labai išsimėtę. Veikia ir Lietu-
vią Bendruomenės skyrius.

Susisiekimas su Bostonu (neturint mašinos) pato
gus, kursuoja autobusai.

Atėjo laikas skirtis su mielais šeimininkais. Jie 
abu nudangino mane autobuso stotin, kuri randasi nela
bai toli nuo ją namą. Tariame paskutinį sudie ir iki kitų 
metą pasimatymo.

Autobusas turėtą pasiekti Logan aerodromą per 
2 valandas, deja, čia užkliuvome ant Bostono greitkelią. 
Pilna visur mašiną, nes savaitgalis, o mieste karšta, tai 
visi, kas tik gali ištrūkti pajūrin ir atsipūsti nuo kaitros, 
ten bėga. Atvykus aerodroman- žmonią spūstis, nes vi
sas judėjimas - skridimas Chicagon- sustabdytas dėl te
nai siaučiančios audros ir tropinio lietaus. Atrodo, kad 
ir Chicaga pergyveno tą patį, ką ir Montrealis. Bet link 
Kanados nėra varžtą. Nusiperku lėktuvo bilietą ir po 
nepilnos valandos jau esu savame mieste.

• LAIKU ATSIUNTI PEENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVES IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. ”NL’

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ' 522-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-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 
btt kur pasaulyje skambinti:

Tai. 533-3531

Ls kairės: Antanas KEBLYS, dr. Vytenis VASYLIŪNAS, Tev. 
GABRIELIUS ir E, V ASYLIŪN I EN Ė.

"ILGIAUSIŲ METŲ" 
JAUNAVEDŽIAMS

Gražią, saulėtą, bet ne 
per šiltą spalio 10 d. susi
rinko Aušros Vartą Parapi
joje, Montrealyje išsipuošę 
žmonės paliudyti naujos 
lietuviškos šeimos sukūrimą. 
Aras Piečaitis ir Gintarė 
Jurkutė, lydimi sušąlusią, 
bet labai gražią pamergią 
ir pabrolią, susimainė auk
so žiedus. Apeigas atliko 
kun. Viktoras D a b u - 
š i s (jaunojo senelio pus
brolis), atvykęs iš Floridos, 
kartu su AV klebonu kun. 
Juozu A r a n a u s k u, 
SJ. Mišią metu jautriai gie
dojo sol.Gina Čapkauskie- 
nė ir grojo muzikinis TRIO-

Vestuvinis pokylis vyko 
išouoštoje Buffet Lapierre 
stelėje. Ten svečiai, skaniai 
pavaišinti, laukė prie savo 
stalą tradicinią svitos sal- 
dainią. Vakaro pranešėjais 
buvo A s t a ir L i - 
nas Staškevi
čiai, kurie labai jdomiai 
ir su jumoru pristatė kalbė
tojus ir supažindino su jau
nąją palyda- vyriausiu pa
broliu Jaunojo broliu Rimu 
Piečaičiu, vyriausia pamer 
ge jaunosios seserimi Rima 
Piečaitiene, pamergėmis

Rasa Jurkute ir Rūta 
Jurkute- jaunosios pussese
rėmis, Karolina Ottaite 
ir Živile Jurkute, jaunosios 
seserimi. Pabroliai - Rai
mondas Augūnas, Kęstutis 
Skučas, Gytis Niedvaras 
ir Vytenis Jurkus, jaunosios 
brolis. Be to - rimtai ir 
iškilmingai nešęs žiedus 
buvo Juozukas Piečaitis- 
jaunojo brolis.

Svečius priėmė jauno
sios tėvas Rimantas Jur
kus ir kvietė vaišintis. 
Paprašė kleb. J. Aranauską 
SJ., palaiminti stalus.

Vyriausias pabrolys Ri
mas tarė šiltą žodį ir kar
tu visi sugiedojo ILGIAU
SIU METŲ jaunavedžiams. 
Pasirodė, kad Rimas buvo 
šio vakaro kaltininkas 
piršlys. Bet jaunoji išgelbė
jo jį nuo pakorimo ir pa
mainė virvę ant kaklo į 
juostą ant peties.

Jaunavedžius sveikino 
jaunosios senelis Domas 
Jurkus, kun. V.Dabušis, jau
nosios teta Regina Ayre, 
GINTARO Ansamblio vado
vė Silvija Staškevičienė, 
kuri įteikė ilgamečiams 
Ansamblio nariams lietuviš
ką lėlią porytę. Svočia bu
vo Aldona Knystautienė, 
kuri, lydima SADUTĖS me
lodijos, įėjo nešdama dide
lį išpuoštą karvojų . Jauno
jo tėvas Juozas Piečaitis 
su žmona Regina jaunuo
sius nuoširdžiai pasveikino. 
Po ją sveikino jaunosios 
tėvai Rimantas ir Marytė 
J'irkai.

Prieš pirmąjį valsą jau
navedys Aras padėkojo 
savo ir Gintarės tėvams, 
giminėms ir draugams, ir 
linkėjo visiems linksmai 
baliavoti ir džiaugtis.

Labai paklusnūs svečiai, 
suvažiavę iš Olandijos, Lie
tuvos, JAV, Kanados ir 
Quebec'o prov. taip ir darė,

Savo povestuvinėn ke
lionėn Gintarė ir Aras Pie- 
čaičiai išvyko į Portugaliją.

Da 1 yvė

GUY ®
RICHARD
ROOFER COU VREUR

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

7 psl.
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PADĖKA

Mano mylimas vyras
a.a. ČARLIS - KAZIMIERAS AMBRASAS

mirė 1987 m. rugsėjo 24 d. Bellechasse ligoni
nėje, Montrealyje.

Reiškiu padėką klebonui St. Šileikai, SDB, už 
ligonio lankymą, paskutinio patepimo suteikimą, 
maldas prie karsto koplyčioje, Šv. Mišias, pa
mokslą, apeigas kapinėse.

Dėkoju sol. A. Kebliui už giedojimą per 
Mišias ir kapinėse. Padėka choristams iš abiejų 
parapijų ir solo giedojimą J. Skėriui.

Širdingai dėkoju Onutei Lukauskienei už nuo
latinį ligonio lankymą.

Esu dėkinga L. Bohemier ir Elzbietai Tanona 
už laidojimo administracinį tvarkymą.

Skausmo valandoje dėkoju už paaukotas Mišias, 
gėles, gausias užuojautas raštu, žodžiu, už mal
das, dalyvavimą laidotuvėse, palydėjimą į kapi
nes.

Nuoširdžiai dėkoju p. S. Kurilienei ir jos 
padėjėjom už laidotuvių pietų paruošimą, mielom 
ponioms už pyragų iškepimą.

Likau viena, tačiau jūsų visų čia paminėtų 
ir kitų gerų prietelių nuoširdumu ir atjautimu,

x

x 
X

X

jaučiuosi neuzm irsta. Is

MIRUSIEJI:

• MIKĖNAS Kostas mirė 
rugsėjo mėn.20 d. po trum
pos ligos.

Paliko liūdinčią žmoną 
Adelę Paulauskas.

• PETRAUSKIENĖ Elena 
81 m. amžiaus, mirė. Liko 
sūnus Donaldas su šeima, 
brolis Antanas ir kiti gimi
nės.

Laidojama Mount Royal 
Kapinėse.
Užuojauta mirusią artimie
siems.

• AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS PIETŪS ruošiami 
LAPKRIČIO mėn. 8 d., po 
11 val.pamaldą.

Skaniai paruoštą pietą 
metu bus trumpa programa 
loterija.

Maloniai kviečiami visi.
• Primenama, kad į Kon- 
certą-Vakarienę Toronte, 
minint krikščionybės jubilie- 
ją (bus atlikta ir Kantata 
"Kryžią ir Rūpintojėlią Lie
tuva") yra užsakytas auto
busas norintiems dalyvauti 
iš Montrealio.

Informacijas teikia sol.
A.Keblys tel:844-9254 ir 
Z.Urbonienė, tel: 672-3262. 
Kelionė ten ir atgal kai
nuos 3o dolerią.

Programa vyks lapkričio 
14 d., šeštadienį, Reyerso- 
no Instituto salėje.
AR TURITE NEBEREIKA
LINGŲ ŽAISLŲ ?
Kaip kasmet prieš Kalė

dų šventes, Montrealio ir 
priemiesčią gaisrininkai ir 
šįmet renka apgadintus ar
ba nebevartojamus žaislus.

Dr. Jonas MALISKA
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 
Namy 761-4675

širdies dėkoju visiems - 
Jūsų Izabelė Ambrasienė 
nim—nu..... ............ .... .
Jie juos išvalo, sutaiso ir 
padalina vaikams, kurie 
jokią žaislą negauna. Tai 
vaikai, neseniai išėję iš 
psichiatrinių ligoninią arba 
šiaip labai neturtingą šei
mą vaikai. Kai kurie tą 
vaiką yra našlaičiai arba 
teturi vieną iš tėvą. Jeigu 
turite tokią žaislą arba 
kitokią žaidmą (puzzles, 
society games, etc), arba 
nebenaudojamus apgedusius 
ratukus, dviratukusir 1.1, 
prašome skambinti telefonu 
765-7242.
Galima daiktus nugaben

ti į 1075 A Brown St., 
PARK WILSON, Que., arba 
Verdun'o gaisrininkams į 
ją patalpas. Kreiptis nuo 
ANTRADIENIO iki PENK
TADIENIO tarp 9 vai. ryto 
ir 2 vai. p.p.
TRADICINIS "RŪTOS" 
KLUBO BAZARAS

Bazare numatyta:
- 1000 laimikią loterija
- dovaną kampelis
- turgelis
- didžioji loterija
- kava ir pyragai
- sekmadienį- šilti pietus
- kitokią viliojančią laimi
kią.
Bazaras veiks: 
šeštadienį, spalio 24 d. nuo 
10 vai.r. iki 7 vai. v., 
sekmadienį, spalio 25 d., 
nuo 9 vai. iki 3 vai.p.p.

VISI amloniai kviečiami- 
Valdyba

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central©, kanopas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

Dr. Gaitan BĖRARD, 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 VAISTINE
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

DR. A. S. POPIERAITIS
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 1143, Sun Life Building 

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

8 psi.
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Montrealio auksinio
1987 m. SPALIO mėn.

amžiaus klubas "Rūta"
24 ir 25 dienomis ruošia

BAZARĄ
PARAPIJOS SALĖJE

d. nuo 10 vai. r. iki 7 v.v.

METINIv
AUŠROS VARTŲ

Bazaras veikia:
šeštadienį, spalio 24
Sekmadienį, spalio 25 d. nuo 9 val.r. iki 3 v p.p.

• Loterija • Turgelis • Kavinė
• Šilti pietūs sekmadienį.

LAUKIAME VISŲ ATSILANKANT! RENGĖJAI
mx xx xx ------xx: xx-----*k——

• Juozas ir Vera JOCAI 
svečiuojasi pas Jonę ir Ele
ną Bitnerius, LaSalle. Ap
silankė "NL" redakcijoje, 
apsimokėjo Rėmėjo prenu
meratą ir paliko $25,- au
ką mūsą laikraščiui. Nuo 
širdžiai dėkojame. "NL"

• LITAS nuo spalio 18 d. 
pradeda darbą sekmadie
niais, abiejose parapijose, 
nuo 10:30 - 12:30 vai.
e C.A.JANUŠKEVIČIUS pa
aukojo $100,- Tautos Fon
dui. Nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo Atstovybė 
Montrealyje

KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS PRANEŠIMAS
Garbingas Tautieti, 

kviečiame paremti mūsų Montrealio jaunimą, išvykstantį 
į Vl-jį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą Australijoje.

Vienam asmeniui iš viso kelionė kainuoja virš $3,000.- 
Tociėl Jūsų auka būtų rimtas ir prasmingas įnašas į mūsų 
lietuviŠKą veiklą ir lietuvybės išlaikymą išeivijoje.

Čekius rašykite Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos
vardu, ir siųskite 6470 Jalobert Avė., Montreal, Quebec, 
HIM 1K9 adresu. Sumos $15.- ir virš, gali būti nurašytos 
nuo taksų, jei pageidaujate (tax exemption), bet visos 
sumos, didelės ir mažos, bus priimtos su didžiausiu malo
numu!

Su dėkingumu, - Marytė Adamonyte, Vilija 
Lukoševiviūtė, Romas Staškevičius.

tXBWGV eXBMGV eXs»*3>p ■XSMtox,

I DĖMESIO DEŠRŲ MĖGĖJAMS! |

I Šviežios ir rūkytos dešros. Norintieji prašomi | 
skambinti iš anksto. B. Jazokas ir A. Gudas.

I Tel.: 365-9366. |
X2X» ‘XSWCSX’ 'HSJiKgy*’ cNįG)H<2X» «XS>W<2X»

HONEY FOR SALE •

Direct from the Beekeeper. $1.10 per pound. 
Delivery could be arranged too ! Please call :

Tel.: 627-1328.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

MAURICE ANTON1UK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

TEL: 366-54841O2A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIAUSTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus^ kreipiantis į COSTA, Tel,: 733—9878

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
Gateaux • Biscuits 
Gateaux au frontage 
Pain • Catė 
Meilleurs beignes 

(Ponchki)

įvairūs pyragaičiai 
"Spurgos 
Sausainiai 
Aguoniniai ir kitokį 
pyragai

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
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

b Didelis paairinkimas gatav&palt«L
• Vpsaroa laiku saugojimas (storage) 
e Taisau ir remodel tuoju
o Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 288-S648

TONY
PHOTO | MARIAGE -WEDDINGS 

studio!5 220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

X

x 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

x

X

VISI BANKINIAI7 PATARNAVIMAI 
AKTYVAI virs $ 23,000,000 REZERVAS virs $ 750,000 

MOKA UŽ:

TAUPYMO -special .. 
TAUPYMO - su Gyv, dr. 
TAUPYMO- kasdieninės 
EINAMOS .....................
RRSP ir RRIF term.........
RRSP ir RRIF taup.......

CERTIFIKATUS ... 9'4% 
TERM .NDEL.US-,

i metų.............
180 d.- 364 d........ 734%
120 d. -179 d. ... 7/2%
60d. - 119 d..........7'4%
30 d. - 59 d......... 634%

5/2% 
5'4 % 
5 % 
4/2 %
9’4% 
6'4%

UŽ:IMA
NEKILN. TURTO nuo 11% ASMENINĖS nuo 11%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

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

10:30 - 12:30

Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieni ai s 
Sekmadieni ai s

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 KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ - 

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. įVAIRŪS GĖRIMAI 

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
* Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye *

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ............. Namu: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T“ ^.: ”įX5 
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 11.7

STANDARD PETER SODO
LIFE

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansy ir mokesČiy planavimas.
4999 St. Catherine St. West, Suite 450 
Westmount, H3Z 1T3 Tel.: 481- 0311

MONTREAL ENTERPRISES Regd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM , 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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