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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
ŠVEDIJA SIŪLO
10 MILIJONŲ DOLERIŲ

Švedijos policija beveik 
du metu dėjo pastangas 
surasti buv.min.p-ko Olof 
Palme žudikus. Dabar vy
riausybė pakėlė premijų 
iki 10 mil.dobtiems, kurie 
galėtų suteikti atitinkamų 
informacijų apie žudikus. 
Nesvarbu, kokioje valstybė
je gyventų informatoriai, 
garantuojamas totalus ano
nimiškumas. Ši žinia pa
skelbta viso pasaulio spau
doje.

PERES PRIVALĖS LIUDY
TI TEISIANT VANUNU

Iš Jeruzalės pranešama, 
kad Izraelio užsienio reika
lų ministeris Shimon Peres 
turės liudyti Mordechai Va- 
nunu teisme, kuris yra bu
vęs branduolinės srities 
technikas, apkaltintas Šni
pinėjimu už viešų praneši
mų Izraelio branduolinių 
paslapčių. (M.Vanunu buvo 
išvykęs iš Izraelio ir apsigy
venęs Romoje. Iš čia pa
grobtas atgabentas Izraelin 
ir uždarytas į kalėjimą). 
Kaip žinoma, Izraelio vy
riausybė visų laikų tvirtino, 
kad jokių branduolinių gink
lų negaminanti. Pagal M.Va
nunu informacijas Londono 
"Sunday Times" korespon
dentui, spėjama, jog šiuo 
metu Izraelio valstybe yra 
sukaupus 6-tų didumu pa
saulyje branduolinių ginklų 
arsenalų ir yra pajėgi pasi
gaminti neutrono ir hydro- 
genines bombas. Sh.Peres 
buvo min.pirmininku, kai 
M.Vanunu viešai paskelbė 
savo žinias 1986 m.

YPATINGA SUTARTIS
Š.m gruodžio 8-toji is

torijos puslapiuose bus. 
trumpai sakant, apibūdinta 
šiuo sakiniu: "Prezidentas 
Ronald Reagan'as ir Krem
liaus vadas Michail Gorba- 
Čiov'as pasirašė sutartį pa
naikinti visas JAV ir So
vietų Sąjungos vidutinio 
nuotolio branduolines rake
tas".

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
ATSIŠAUKIMAS į LIETUVIŠKĄJĄ VISUOMENĘ

Jau artėja 6-tasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kong
resas Australijoje. Baigiame aukų rinkimo vajų, nes lai
kas pasiųsti Pietų Amerikos lietuvių jaunimui numatytų 
dalį. Pinigų dar trūksta, nors visi mums buvo dosnūs, 
o mes patys dirbome, kiek galėjome.

Taigi, kreipiamės į tuos, kuriems mes jau ir laiš
kus parašėme, ypač į ankstesnių kongresų dalyvius, mus 
dosniai prisiminti.

Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenė, 
1011 College St..Toronto, Ont. M6H 1A8. Už sumas virš 
15,- bus atsiųsti "income tax" kvitai. KLJS

PRANEŠA KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

BALTIEČIŲ KONSULAI IR JŲ ^TRAUKIMAS SĄRAŠAN
Jau pradėtas Kanados Baltiečių Federacijos orga

nizuojamas laiškų ir telegramų vajus. Vajaus tiks
las - raginti Kanados Ministerį Pirmininkę, kad nedel
siant baltiečių konsulai butų įtraukti į oficialų diplo
matų sęrašę. Tai jau seniai buvo pažadėta, bet iki šiol 
Kanados valdžia to pažado neištesėjo.

Kai kuriose vietovėse vajus jau pradėtas. Netru
kus kitoms KLB apylinkėms bus siunčiami laiškų pavyz
džiai ir nurodymai dėl pravedimo.

• BALTIEČIŲ KONSULŲ klausimu laiškų vajus, neseniai 
pradėtas lietuvių tarpe, jau susilaukė 130 laiškų pasiunti
mui min.pirm-kui B.Mulroney ir Užsienio Reikalų min. 
Joe Clark.

So- 
to- 

ir 
ra-

Prof. Vytautas SKUODIS ir Irena SKUODIENE CBC Internanional studijoje Ottawoje 1987.XI. 17 d. interview 
metu. Pasikalbėjimai trumpomis bangomis buvo siunčiami i Sov. Sąjungos sritis; jie vyko rusų, kalba. 
Nuotr. J.V. Danio.

pasirašymo 
įvairios de- 
Washington'e.

■rJAV nepraneš
kur tos būsimos sunaikini
mui raketos randasi(apsisau- 
gojimui nuo teroristų), 
vietai skelbia, kad jie 
kios problemos neturi 
Maskvoje bus apie tai 
Soma.

Šios sutarties pasirašy
mo derybos truko daugiau 
kaip 7 metus.

Po pasirašymo prez.Rea- 
gan'as pasakė:"Mes atliko
me istorinį darbų".

Sutarties tekste yra nu
rodyta, kokiu būdu šimtai 
amerikiečių ir sovietų ins
pektorių užtikrins, kad po 
2,611 JAV ir Sovietų bran
duolinių raketų būtų iš
sprogdintos, sutrintos, su
daužytos, sudegintos ar ne
grįžtamai paleistos į erdvę. 
Taip bus sunaikinta visa 
laida tokios rūšies raketų.

Sutarties 
metu vyko 
monstracijos 
Pirmoji didelė minia buvo 
gerai susiorganizavusių žy
dų, kurie reikalavo išleisti 
iš Sov.Sųjungos visus norin
čius išvykti žydus. Kitų 
dienų didelė minia ukrainie
čių, afganų ir kitų su pla
katais ir šūkiais buvo už
plūdę Washington'u. De
monstracijos buvo rodomos 
per televizijų.

Kitų dienų po šios su
tarties pasirašymo M.Gor- 
bačiov'o laukia Afganistano 
problemų diskutavimas.

Šiuo klausimu Edmonton-Strathcona parlamento narys 
David Kilgour taip pat parašė laiškų Joe Clark š.m.lap
kričio mėn.23 d. Laiške jis primena min.Clark, kad jis 
(Kilgour) esęs rašęs jam 1986 m., raginant min.Clark 
turėti dręsos padaryti sprendimų, palankų pabaltiečiams; 
klausia, kodėl dar sprendimas nepadarytas ir dar kartų 
ragina toliau nedelsti.
• Š.m.lapkričio mėn. 26 d. Royal York viešbučio Toron
te koncertų salėje įvyko Pasaulio Ukrainiečių Moterų 
Federacijos suvažiavimas, kurio metu taip pat buvo pa
minėta Ukrainiečių krikščionybės mileniumo sukaktis. 
Svečių tarpe buvo Ministerio Pirmininko pavaduotojas 
D.Mazankowski ir Ontario prov.gubernatorius Lincoln A- 
1 exander.

Vienintelė iš kitų etninių grupių atstovų buvo KL 
Krašto Valdybos sekretorė dr. Marija Arštikaitytė-Ulec- 
kienė.
• KLB Švietimo Komisijos narys L.Tamošauskas praneša, 
kad VASARIO 16 GIMNAZIJAI aukų prisiuntė: po $50,- 
dr. J. Jasevičiūtė (Thunder Bay) ir V.Dargis (Toronto); 
$25,- J.Sakalauskas (Surrey, B.C.).

Dėkojame aukotojams ir laukiame jų daugiau šiai lie
tuvybės išlaikymo institucijai paremti.
• Š.m. lapkričio 11-14 d.d. Edmontone įvyko trečioji Ka
nados mastu konferencija, skirta temai DAUGIAKULTU- 
R1NIS IR TARPKULTŪRINIS ŠVIETIMAS. Lietuvius joje 
atstovavo Rima Gustainytė ir Nijolė Karosaitė iš Toron
to.

PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS
U2 DALYVAVIMĄ RY11QS DEMONSTRACIJOJ - 
MOBILIZUOJA l KARIUOMENĘ

Karinis komisariatas ima 29 m. amžiaus lietuvį į 
karinius apmokymus už dalyvavimą lapkričio 18 d. Rygos 
demonstracijoj, minint Latvijos nepriklausomybės šventę. 
Toks pat likimas gręsia ir jo 35 m. broliui kunigui.

Pranešama, kad š.m. lapkričio 18 d. į Marijampolės, 
dabartinį Kapsuko, karinį komisariatą buvo kviečiamas 
atvykti Petras GRAŽULIS, 1958 gimimo metų. Jis dirba 
Sasnavoj, bažnyčios pagalbiniu darbininku. Tą pačią dieną 
į Alytaus karinį komisariatą kvietė atvykti Alytaus vika
rą kun. Antaną GRAŽULĘ gimusį 1952 m. Matyt, neatsi
tiktinai pasirinko lapkričio 18-tąją, Latvijos nepriklauso
mybės dieną, kad broliams sutrukdyti nuvažiuoti į Rygą. 
Tačiau Petras Gražulis su Garliavos vikaru Vytautu PRA- 
JARA lapkričio lapkričio 18 d. apie 11 vai. ryto Rygoje 
prie Laisvės statulos padėjo gėlių puokštę, o į karinį 
komisariatą nuėjo lapkričio 20 d. Jam liepė rašyti pasi
aiškinimą, kodėl jis neatvyko lapkričio 18, bet Gražulis 
Petras atsisakė. Tada jam pranešė, kad nuo lapkričio 27 
dienos jį ima į karinius apmokymus, o kun. Antanui Gra
žuliui kariniame komisariate Alytuje liepė pasitikrinti 
sveikatą. Po patikrinimo pranešė, kad jis yra tinkamas 
karo tarnybai ir bet kuriuo metu gali būti paimtas ka
riniams apmokymams. Sasnavos klebonas, pas kurį dirba 
Petras, kun. Albinas DELTUVA parašė į karinį komisa
riatą raštą, kad jis Petro Gražulio karinio apmokymo 
metu jam algos nemokės - temoka jie patys. O Petras 
Gražulis parašė TSRS Gynybos ministrui YAZOVUI ir 
nuorašą Kapsuko miesto karinio apmokymo komisariato 
viršininkui, atvirą laišką.

Gražulio Petro Antano, gyv. Kapsuko rajone, Sasnavos 
kaime Atviras laiškas

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės septyniasdšimt- 
meeiui, aš Gražulis Petras, Antano sūnus, protestuoju 
prieš Lietuvos okupavimą, kurį dviejų grobikiškių valsty
bių - Rusijos ir Vokietijos atstovai, Molotovas ir Ribbent- 
ropas slaptai pasirašė 1939 m., o 1940 m. okupavo Pabal
tijį. Šis protestas yra plačiai išdėstytas 1987 m. rugsėjo 
8 dienos pareiškime, parašytame ir adresuotame šių dvie
jų valstybių valdovams ir SNO pirmininkui, kurį pasira
šiau ir aš. Protestuodmas prieš okupaciją, atšaukiu ir 
prašau laikyti negaliojančia priesaiką, kurią daviau tar
naudamas sovietinėje armijoje. Apmokymams, į kuriuos 
esu šukiamas 1987 m. lapkričio 27 d., vykstu kaip vergas 
pavergtos tautos sūnus, kuris neturi teisės į laisvą apsi
sprendimą. Kategoriškai atsisakau :

1). Vykti į Afganistaną, nes šį karą laikau grobikišku.
2). Tarnauti Černobilyje, kadangi į ten įstatymiškai 

vyksta tik savanoriai.
Esu tikintis, todėl apmokymo metu reikalauju sudary

ti sąlygas, kurių nebuvo tarnaujant privalomoje 2 metų 
karinėje tarnyboje.

1. Sekmadieniais ir šventadieniais išklausyti šv. Mišias 
ir neversti dirbti.

2. Skirti laiko vakaro maldoms.
3. Nedrausti naudotis religine literatūra.
Tai yra Bažnyčios įstatymai, kurių privalau laikytis. 

Kviečiu visus geros valios žmones solidarizuotis su manim 
ir prašau paremti malda.
Petras Gražulis, 1987 m. lapkričio 23 d., Sasnava.
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Ui Lietuvos iilaisvinimą! Ui illikimybį Kanadai ! 
Pour la liberation de la Litnanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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leidykla neatsako. Nuotr. St. Dabkaus.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO 69 METU SUKAKTIS 
TORONTE, 1987.11.22 d.

Lietuvos,
Kanados ir šaulių vėliavos 
scenoje su palydovais, 

giedant Lietuvos Himną.

Persitvarkymų Makalynėje
M. D.

Gorbačiov'ui perėmus valdžių - teisingiau, jų per
imant, nes galas dar toli,- Vakarų spaudoje pasklido įvai
riausių fantastiškų gandų apie prasidėjusių Sovietijoje 
"taikiųjų revoliucijų"? "PERESTROIKĄ". Kol kas narsiau
siu pasireiškimu yra tik tai, kad ėmė rodytis ne kokie 
atsiliepimai apie Staliną . Bet juk tas žvėris pasišalino, 
ar buvo pašalintas nuo scenos prieš veik 35 metus! Kai 
dėl pačios visuomenės demokratizavimo ir tikrai svarbių 
permainų krašto gyvenime, Gorbačiov'as primena tuos 
Maksim Gorkio personažus "revoliucionierius", kurių vi
sos reformos pasibaigia, pasak rašytojo, baldų perstaty
mu kambaryje.

Nežiūrint to, jau dabar yra pasirodę rinkoje eilė 
leidinių apie permainas Sovietijoje ir patį Gorbačiov'ų. 
Vienos plonos (Roy Medvedev'o), kitos storos (Dev Mu- 
rarkos, Duskos Doder'io), nupasakojančios genseko (gene
ralinio sekretoriaus; sutrumpintas terminas prigijo kasdie
ninėje kalboje) karjerų ir jo asmenybę. Pažymėtina ta 
proga, kad jau kuriami nauji mitai. Vieni jų nekalti, 
vaizduojantys Gorbačiov'o žmonų Raišų ne kaip bukagal- 
vę aparačikę, bet inteligentiškų moterį. Kitas mitas yra 
kur kas pavojingesnis, nes juo bandoma įtikinti žmones, 
kad Dzeržinskio -Jagodos- Ježovo, Berijos- Serovo įpėdi
nis Andropov'as - Budapešto sukilėlių žudikas, karelų- 
suomių naikintojas, buvęs tauriu idealistu, netgi poetu 
liuoslaikiais, ir kad KGB esanti kuone aukštojo mokslo 
institucija. Vakariečiai žurnalistai čia aiškiai manipuliuo
jami. Gal todėl , kad pats Gorbačiov'as yra buvęs to 
krokodilo frake globotiniu.

Kaip bebūtų visi tie svarstymai, spėliojimai lei
džia žurnalistams, pažinusiems Sovietiją, skubiai sureda
guoti knygas apie tariamų "milžino pabudimų" iš snūdu- 
rio, apie permainas. Tokia yra, sakysim, buv. "Guardian" 
korespondento Maskvoje Martin W a 1 k e r'io knyga 
THE WAKING GIANT, pasirodžiusi 1986 metais.

Bundančio milžino metaforų bene pirmasis panau
dojo Napoleonas, kalbėdamas apie Kinijų. Vienu metu ji 
buvo labai populiari, kada buvo mėgstama kalbėti apie 
"geltonojo pavojaus" grėsmę. Dabar ja pasinaudojo Martin 
Walker. Gana vykusiai. Tenka pripažinti, kad visumoje 
jo knyga įtikinamai aprašo tiek Gorbačiov'o prasimuši- 
mų į valdžių, tiek Sovietijos ekonomines problemas, nors 
nesunku įsiskaičius pastebėti, kur link jisai suka, pasisa
kydamas apie "realiuosius Vakarų pasaulio interesus" kny
gos pabaigoje. Pasitaiko ir kitų "paauksavimų", nors dėl 
to sunku jam priekaištauti. Kaip bebūtų, jis vien tik už
sienio korespondentas, visaip manipuliuojamas KGB, ir 
kaip jis pats prisipažįsta knygos pradžioje, gyvenęs už
sieniečiams skirtame žardyje -ghette- kurį saugojo die
nų naktį sargybiniai, nors pasitaikydavę visvien įsilauži
mų ir dažnų vandalizmo reiškinių automobiliuose.

Knyga mums įdomi kitu atžvilgiu. Palyginus su 
kitų užsienio žurnalistų knygomis, Walker'io veikale esa
ma nemažai atsiliepimų apie Lietuvę ir Pa
baltijo valstybes. Su jais ir mėginsime supažindin
ti "NL" skaitytojų.

Aptardamas bolševikinę netvarkų, Martin Walker 
negali praleisti negirdomis išsikerojusios milžiniškos biu
rokratijos, kuri, tarp kitko, buvo ir bus priešiška bet 
kokioms reformoms. Ta proga jis pamini, kad net visuo
tinės stagnacijos laikais,' Brežniov'vo laikotarpyje, nesti
go bandymų pakeisti tvarkų pramonėje, ieškant būdų, 
kaip paskatinti, pakelti darbo našumų. Taip, sakysim, 
1970 m. buvo pravestas vienas eksperimentas elektroni
kos pramonėje Gruzijoje, leidžiant įmonei pasilaikyti kuo
ne 40% pelno ir išdalinti jį darbininkams kaipo darbo 
premijų. Faktinai buvo suteiktos kelios galimybės. Arba 
pasidalinti tų sumų kaipo priedus, arba pervesti pelnų 
į fabriko socialinį fondų ir tuo pačiu padauginti apmo
kamų švenčių, atostogų dienų skaičių. Tas pelnas galėjo 
būti panaudotas taip pat investavimui į naujas moderniš
kas mašinas, idant būtų galima dar labiau pakelti ir iš
laikyti produktingumų ateityje. Priešingai lūkesčiams, 
iš to sumanymo nieko neišėjo.

Elektroninių įmonių Lietuvoje ir La t- 
vijoje (kur "ekonominio eksperimento" projektas 
buvo pasitiktas entuziastingai) direktoriai buvo visiškai 
atviri užsienio žurnalistams, kai jiems teko aiškinti, ko
dėl standartiniai produktingumo skatinimai buvo ir liks 
bereikšmiais. "Kad darbininkai užsivarys daugiau pinigo, 
be abejo, fain! Bet kų jam su tuo pinigu daryti?",- pa
klausė Aris Kokers iš Straume fabriko. "Jei jis užsigeis 
mašinos ar naujo buto, jam iš to pinigo jokios naudos. 
Mums reikia gauti specialų leidimų ar tai iš miesto butų 
valdybos, ar iš darbo unijos, o tai reiškia gauti sutikimą 
iš partijos, kuri ne visada žiūri į tuos dalykus taip, kaip 
mums norėtųsi".

M. Walker nepraleidžia progos nekomentavęs kito
je vietoje visiems žinomo^ fakto apie mėnesio gale visur 
siaučiančių "šturmovkų"(šturmavimų). Kadangi šlubuoja 
2 psl.

LIETUVIŲ POLITINĖS KONFERENCIJOS, ĮVYKUSIOS 

WASHINGTON’e, JAV, 1987 m. spalio 23-25 dienomis, 
IŠVADOS

1. Lietuvių tautos nekintamas tikslas yra Lietuvos lais
vės atgavimas ir jos valstybinės nepriklausomybės atsta
tymas, nes tik valstybinė nepriklausomybė užtikrina lie
tuvių tautos ateitį ir jos pilnutinį išsivystymų. Pagrindi
nė kova už laisvę vyksta Lietuvoje. Išeivijos pareiga jai 
toje kovoje talkinti.

2. Lietuvos suverenumų atstatė 1941 birželio 23 d. suki
limas, kuris sudarė LAIKINĄJĄ VYRIAUSYBĘ. Tai buvo 
kertinis įvykis Lietuvos laisvės kovoje ir jos nuolatinėje 
rezistencijoje siekiant Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo.

3. Siūlome mūsų veikloje kreipti didesnį dėmesį į Vakarų 
Europų kaip augančios reikšmės veiksnį, kuris turi įtakos 
į išsivystymus Sovietų Sųjungoje ir tuo pačiu į Lietuvos 
padėtį.

4. Konferencija siūlo raginti Vakarų valstybių vyriausy
bes, parlamentus bei visuomenę reikalauti, kad Sovietų 
Sųjunga pripažintų MOLOTOVO-R1BBENTROPO PAKTO 
SLAPTŲJŲ DOKUMENTU NETEISĖTUMĄ, jų atsisakytų 
ir PANAIKINTŲ JU PADARINIUS - LIETUVOS,LATVI
JOS IR ESTIJOS OKUPACIJĄ BEI ANEKSIJA.

5. Konferencija 
visuomenės opinijų 
laisvių pažeidimų Lietuvoje ir reikalauti,, kad Sęyietų. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VI-jame SEIME ABIŠALĖS 
Sųjunga išlaisvintų visų tautybių sųžines kalinius, bei 
tremtinius ir rehabilituotų neteisingai nubaustus bei iš
tremtus asmenis.

siūlo veikti valstybines institucijas ir 
dėl žmogaus teisių ir pagrindinių

6. Konferencijos nuomone, mums svarbu suprasti informa
cijos kitataučiams reikšmę ir jų paversti reikalinga poli
tine akcija. Norint turėti tvirtų informacinį pagrindų, 
reikia ugdyti lietuvius žurnalistus bei publicistus ir skir
ti didesnį dėmesį žinioms iš Lietuvos.

7. Okupacinio režimo vykdomas Lietuvos žmonių bendra
vimo su kitais kraštais varžymas ir iš to kilusi Lietuvos 
izoliacija yra lietuvių tautai kenksminga. Svarbus išeivi
jos uždavinys prisidėti prie Lietuvos izoliacijos pralauži
mo, pilnai išnaudojant visas esamas ir naujai iškylančias 
galimybes bei progas plėsti ryšiams su tėvynėje gyvenan
čiais tautiečiais.

8. Kovos už laisvę paveikumų sustiprintų sovietų paverg
tų bei jų kontroliuojamų tautų pastovus ir artimas bend- 

atsarginių dalių bei žaliavos pristatymas, daug įmonių 
dirba mėnesio pradžioje visai lėtu tempu, o į galų mėne
sio pasiunta plėšti viršvalandžius idant, paspartinę ga
mybų, įgyvendintų mėnesio planų.

■' Atsuktuvas mums joks draugas", - aiškino man 
vienas Lietuvos televizijos fabriko darbininkas mėnesio 
gale. "Šriubelius mes kaukšt, kaukšt, suvarom plaktuku. 
Sujungimus sušvitinam. Mes išsilupinėjam dalis iš kitų 
TV aparatų, kai mums pritrūksta gerųjų. Klijuojam ar 
pritvirtinam, sukaldami jungiklius, kurie visai nebuvo pra
matyti tam modeliui. O viršininkai visų laikų spaudžia 
mus dirbti sparčiau, kad išpildytume planų ir kad visi 
gautumėm savo premijas."

Kaip kiekvienam kanadiečiui žinoma, joks kraštas 
pasaulyje negali nūn žengti priekin, nemodernizavęs savo 
pramonės, nes šiandien jie įvedami kasdieninian gyveni- 
man nuo pat mokyklos, suolo. Aptardamas , kaip vyksta 
vadinamoji technologinė revoliucija Sovietijoje, autorius 
pripažįsta, kad ginklų pramonė pilnai sumoderninta ir 
kad rusai pažymėtinai joje stiprūs ir sumanūs.

Automatiniai šautuvai - Kalašnikovai - ištisų tris
dešimt metų laikomi geriausiais pasaulyje. Mi-"4 Hed 
malūnsparniai esu taip pat geriausi, nes Vakarų žinovai 
pripažįsta, kad jų titanijaus liedinys rodo puikių sovietų 
nuovokų metalurgijos srityje. Rečiau girdima nuomonė 
skamba M.Walker'io pasisakymuose, kad sovietų karinės 
įmonės ėmusios gaminti kai kuriuos kasdieninio pareikala
vimo gaminius, kurie esu geriausiais rinkoje, kaip pav. 
šaldytuvai "Birioza", dulksiurbliai "Raketa" ir 1.1 Šios 
permainos, autoriaus nuomone, verčiančios suabejoti kai 
kurių amerikiečių strategų prielaidomis, kad, įkinkyta 
lenktyvniauti ginklų gamyboje, Rusija neatlaikysianti 
spaudimo.

Nežiūrint to, knygos autorius pripažįsta, kad sovie
tinė kompiuterių pramonė esanti, kur bepažvelgtum, at
silikusi ir kad įstaigos yra priverstos verstis užsienio 
gamybos aparatūra. "Viename iš pažangiausių krašte 
smegenų treste (think-tank") Organinės Chemijos Institu
te Rygoje, kompiuterių salė kimšte prikimšta Hewlet- 

radarbiavimas. Mes raginame plėsti ryšius ir bendradar
biavimų su ukrainiečiais, su kuriais mūsų tautiniai bei 
valstybiniai interesai itin gerai sutampa. Šia proga mes 
sveikiname keturių Lenkijos pogrindžio organizacijų pasiū
lymų dėl Lenkijos-Ukrainos, Lenkijos-Gudijos ir Lenkijos- 
Lietuvos sienų. Mes pritariame Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės atsakymui ir ten nurodytoms lietuvių santykių 
su lenkais išlyginimo sųlygoms.

9. Mes raginame Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir kraš
tų Bendruomenes dėkoti popiežiui Jonui Pauliui II už 
jo didelį palankumų lietuvių tautai ir jo prašyti, išlai
kant Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sųjungos nepripaži
nimų, sujungti Vilnių su Lietuvos bažnytine provincija. 
Mes prašome Šventųjį Sostų nepriimti vyskupo Julijono 
Steponavičiaus atsistatydinimo ir, skiriant Lietuvoje vys
kupus, atsižvelgti į kovotojų už Bažnyčios ir tikinčiųjų 
teises pageidavimus.

10. Mes prašome išeivijos politinius veiksnius, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę ir kraštų Bendruomenes, kitas po
litines ir Žmogaus Teisių organizacijas savo raštuose, 
memorandumuose, informaciniuose leidiniuose ir vado
vėliuose priminti sovietų DIRBTINIU BŪDU ir TRĖMI
MAIS (VYKDYTĄ ŠIAURINIŲ RYTPRŪSIŲ MAŽOSIOS 
LIETUVOS SUNAIKINIMĄ ir dabar vykdomų lietuvių tau
tinį bei religinį persekiojimų ir prievartinį rusinimų KA
RALIAUČIAUS srityje ir Gudijai priskirtoje Rytų Lie
tuvoje.

VLIK'ui ir PASAULIO LIETUVIŲ BEND-11. Mes siūlome 
RUOMENEI pagal jų susitarimų 1983 metais PASAULIO

LYGYBES PAGRINDU sudaryti BENDRĄ KOMISIJĄ DIA
LOGUI su lenkų pogrindžio ir išeivijos organizacijomis 
ir su tuo surištiems klausimams, siekiant santykių su 
lenkais išlyginimo ir ieškant bendradarbiavimo pagrindų.

12. Vertiname ad hoc grupių ir privačių iniciatyvų, gi
nant visuotinius teisės principus kaltinamųjų karo nusi
kaltimais bylose. Pritariame bendro centro sudarymui 
šios srities veiklų koordinuoti. Raginame išeivijos visuo
menę šių svarbių veiklų remti savo darbu ir lėšomis.

13. Konferencija reiškia pagarbų VYTAUTUI SKUODŽIUI
ir visiems sųžinės kaliniams, buvusiems ir esantiems so- | 
vietų kalėjimuose ir ištrėmime.

/Pabr.RED./ Išvadų Komisija:

Dr.Kazys Ambrozaitis
Juozas Danys
Algimantas Gureckas

Packard mašinų".
Sovietų kompiuterių pramone nesanti pajėgi pasiga

minti savo nuosavo modelio. Pirmuoju prototipu čia bu
vęs Agato modelis, suvarytas pagal dešimties metų se
numo Apple One modelį. Jo tačiau nebuvę galima ga
minti masiniai, kadangi reikėję pasikliauti importuotais, 
pusiau sukiužusiais skridiniais disks), o ir tų pačių rei
kiama atsarga nebuvo įmanoma apsirūpinti iš Rytų Vokie
tijos ir Bulgarijos, dviejų šalių, įeinančių į sovietinį CO- 
MECON'o paktų. Pats Agatas kainuoja apie 4.000 rublių 
arba $5200 oficialiu dolerio kursu, atsieit dešimt kartų 
tiek, kiek panašus aparatukas kainuotų Vakaruose.

Kadangi sovietų pramonė nevaliojo pagaminti savo 
gamybos kompiuterių mokyklų programoms, sovietų val
džia buvo priversta importuoti iš Japonijos 1985 metais 
100.000 Yamaha aparatukų. / bus daugiau /

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA ! b »-

Iki šiol šis fondas išleido per 350,0(10 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, Švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

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

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

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

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

. lietuvybei išeivijoje!"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 

REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą I ai svaine pasaulyje. Šešiom! s kalbami s ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 
[vairiuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją 
skatina.

REMKIME TAUTOS FONDA 
aukomis, • darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas ar palikimus siųskime Tautos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH Rd. STON E Y C R E EK, Ont. L8E 1Z6

LIETUVA
50 100 150 km

SIENŲDĖL LIET
ŽYMĖJIMO

Lietuvos sovietinei okupacijai ilgai užsitęsus,

Lietuvos
1921 m.
1920 m.

1.
2.

3. tarpe nuo

valstybinės sienos yra šios: 
arbitražo siena su LATVIJA, 
MASKVOS TAIKOS SUTARTIMI su SOVIE
TŲ RUSIJA nustatytoji siena,

1920 m.Maskvos Taikos Sutarties sienos iki 
buvusių RYTPRŪSIŲ

LENKIJA, galiojusi IKI
Lenkijos padalinimo, ir
4. 1928 m. sutarties su

itin 
svarbu visomis tinkamomis progomis pabrėžti jos valsty
bingumo apraiškas ir iš jų plaukiančias pasekmes. Viena 
svarbių LIETUVOS VALSTYBINGUMO APRAIŠKŲ YRA 
LAISVAI SUDARYTOMIS TARPTAUTINĖMIS SUTARTI
MIS AR TOLYGIOS REIKŠMĖS TEISINIAIS AKTAIS NU
STATYTOS JOS VALSTYBINĖS SIENOS.

Todėl Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
ragina visuose lietuvių išeivijos leidžiamuose bendrinio 
pobūd ž i o žemėlapiuose ir informaciniuose leidiniuose žy
mėti Lietuvos valstybines sienas, šalia jų, jei vieta lei
džia, parodant ir dabartines faktines ribas.

istorinė siena su
1759 m.paskutiniojo Lietuvos ir

VOKIETIJA siena.

KARALIAUČIAUS 
politinis vienetas. Nors 
Lietuvos valstybei, VISA MAŽOJI LIETUVA yra lietuvių 
TAUTOS ŽEME, taigi Lietuvos dalis istorine etnine pras
me. Todėl Lietuvos žemėlapiai turėtų taip pat apimti 
ir tų kraštų, ten įrašant, jei tik vieta leidžia, istorinį 
MAŽOSIOS LIETUVOS VARDĄ.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

SRITIS žymėtina kaip atskiras 
Karaliaučiaus sritis nepriklauso

neliečiąs užsienyje gyvenančių tarnautojų. Tuo tarpu 
Ježovas 1936 m. sudarė atskirą vienetą, vadinamą Ypa
tingiems Reikalams Administraciją, jo paties asmeniškai 
vadcvaujanią. Ji turėjo vykdyti svetimose šalyse paskirtis 
kurios negalėjo būti pavedamos seniesiems NKVD parei
gūnams. Šita administracija turėjo savo "judomąsias gru
pes", kurios rūpinosi pasiųsti teroristus į įvairias salis 
užsienio Trockistų partijų lyderiams nužudyti ir atsisa
kantiems grįžti į Sovietų Sąjungą NKVD tarnautojams 
sunaikinti.

19.37 metais pradėjo atšaukti tarnautojus iš užsienio. 
Visų pirma buvo pakviesti grįžti namo tie, kurių šeimos 
gyveno Sovietų Sąjungoje, nes žmonos ir vaikai buvo laiko 
mi pakankamai geru laidu. Tokie tarnautojai, i 
Maskvą, 
duodavo 
ninkams 
leisdami 
laiškų užsienyje esantiems savo kolegoms 
nuramindavo šių pastarųjų nervus, 
kurorto, jiems pasakydavo, kad jie yra siunčiami į kitą 
užsienio kraštą nelegaliam darbui. Jiems buvo išduodami 
svetimo krašto užsienio pasai ir nurodytą dieną jie turė
davo sėsti į traukinį ir vykti savo misijai. Jų draugai 
juos palydėdavo. Bet jie toli nuo Maskvos nenuvažiuodavo. 
Kelionėje jie būdavo suimami ir uždaromi į slaptą kalėji
mą.

1937 metų vasarą, del įvairių pretekstų, apie 40 val
dininkų buvo atšaukti iš užsienio, iš jų tik penki atsisakė 
grįžti.

sugrįžę į 
paprastai prisistatydavo Slutskiui, kuris jiems 
visą mėnesį atostogų praleisti aukštiems valdi- 
rezervuotuosc pietų kurortuose. Šitaip. gražiai 
atsotogas, jie paprastai parašydavo linksmų 

;; tokie laiškai 
Kai jie sugrįždavo iš

Stalino Valdžios Paslaptys
Aleksandr Orlov

(tęsinys)

Keletą mėnesių Jezovas, lyg nieke dėtas, darniai 
dirbo su senaisiais Jagodos tarnautojais. Jie jam dar 
buvo reikalingi antrąjai Maskvos bylai paruošti ir nau
jiems pareigūnams apmokyti, kaip reikia komunistinės 
inkvizicijos meną vartoti. Tačiau antrąjai bylai pasibai
gus, Ježovas pajudėjo prieš tuos asmenis, kurie buvo 
žinomi, kaip Stalino bendrininkai, organizavę teismo keliu 
žmonių Skerdynes. Ir štai, 1937 m. kovo mėn. jis juos 
pasikvietė pas save ir jiems pranešė, kad jie yra parink
ti vykti į įvairias Sovietų Sąjungos dalis vietinių tarnauto
jų politinei ištikimybei patikrinti. Ježovas jiems davė 
smulkių instrukcijų dėl jų naujų pareigų ir Centralinio 
partijos komiteto oficialiame popieriuje surašytus įgalio
jimus. Tik keturi departamento viršininkai buvo palikti 
savo vietose: Slutskis, Užsienio departameto direktorius; 
Frinovskis, Pasienio kariuomenės viršininkas; Paukeris, 
Stalino asmens apsaugos šefas ir Rudens, Maskvos įstai
gos viršininkas ir Stalino žmonos svainis.

Kitą dieną buvusieji Jagodos padėjėjai ir departa
mentų galvos išvyko į jiems pavestos tarnybos vietas. 
Tačiau jie niekad jų nepasiekė. Pirmutinėje nuo Maskvos 
traukinio sustojimo vietoje kiekvienas buvo suimtas ir 
nugabentas į kalėjimą prie Maskvos. Po dviejų dienų 
Ježovas pakartojo tą pačią apgaulę anų tarnautojų padėjė
jams sulikviduoti.

Savaitės praėjo, kol pagaliau pagrobtųjų tarnybos 
draugai sužinojo apie tuos dingimus. Tuo tarpu Ježovas 
pakeitė sargybinius ir Maskvos NKVD kariuomenės koman- 
dierius. Tuo metu jis tiek saugojos! keršto, kad užsibari
kadavo vienoj NKVD namų dalyje nepaprastai didele sar
gybinių įgula. Jis įsakė masiškai suimti tardytojus, kurie 
dalyvavo Maskvos bylų paruošime, o taip pat ir kitus 
tarnautojus, ką nors žinančius apie tų bylų paslaptis. Jie 
buvo vienas po kito suimti dienos metu savo tarnybų 
vietoje, arba naktį butuose.

Daugelis apsisprendė nelaukti suėmimo dienos ir 
nusižudė patys. Vieną ankstų rytą enkavedistai atėjo pas 
Čertoką, t.y. pas tardytoją, kuris patsai pasižymėjo savo 
žiaurumu su Kamenevu. Čertokas sušuko: "Jūs manęs 
nesuimsite!" - ir iš dvylikto aukšto balkono nušoko mi- 
riop į gatvę. Kitas, Feliksas Gurskis, iššoko pro langą iš 
savo įstaigos devinto aukšto. Slaptojo Departamento du 
tarnautojai irgi tuo pat būdu nusižudė. Užsienio departa
mento tarnautojai, kuriuos aš sutikau jiems atvykus tarny
bos reikalais į Ispaniją ir Prancūziją, papasakojo šiurpių 
dalykų apie ginkluotų patrulių lankymąsi enkavedistų bu
tuose: dažnai po pabeldimo į vieno buvo duris - pasigirs
davo nusižudančio šūvis kitame kaimyniniame bute.

Kadangi NKVD įstaigos namai pačiame Maskvos cent
re, tad daugelis žmonių gatvėse pastebėdavo iš sukštuti- 
niųjų jos langų šokančius į žemę tarnautojus. Tuoj žinios 
apie šiuos nusižudymus plačiai pasklido po miestą. Žmo
nės buvo apimti panikos, nes negalėjo suprasti, kas čia 
negero dėjosi. Ilgainiui suėmimai pasiekė ir NKVD provin
cinius skyrius. Vien 1937 metais buvo sušaudyta 3000 
tarnautojų. Šiose skerdynėse buvo sušaudytas ir Molcano- 
vas, vadovavęs pirmutinių dviejų Maskvos bylų tardymo 
stadijai, Jagodos padėjėjai Agranovas ir Prokofjevas ir 
departamentų direktoriai provincijoje ir Maskvoje. Patsai 
Jagoda buvo sušaudytas 1938 metų pradžioje, kaip Mask
vos trečios bylos auka.

NKVD pareigūnai, besilanką Ispanijoje ir Prancūzijoje, 
man papasakojo baisių istorijų apie sušaudytų tėvų vaikų 
likimą. Našlaičiai vaikai atsidūrė gatvėje. Jų artimieji ir 
giminės^ nedrįso juos priglausti, bijodami užsitanauti bėdą 
iš valdžios pusės. Nei mokyklos, nei "pionierių" organi
zacijos nereiškė šiems vaikamas jokios moralines paspir
ties. Jų klasės draugai juos persekiodavo ir mušdavo kaip 
išdavikų ir šnipų palikuonius.

Desėtkai graudžių laiškų, prašančių pagalbos, atėjo į 
Stalino sekretoriatą, iš nelaimingų vaikų, kuriuos jų tė
vai mokė, kad dosniausias dėdė Sovietų Sąjungoje buvo 
Stalinas. Šie laiškai iš Kremliaus persiųsti į NKVD su 
įsakymu išvežti iš Maskvos šiuos mažuosius malonės 
ieškovus. Juk ašaros neturi būti pastebimos sovietų sosti
nėje. Užsienio žurnalistams negalima leisti patirti vaikų 
našlaičių prieauglį, ar leisti jiems kalbėti su jais.

Daug sunkesnėje padėtyje atsidūrė našlaitės mergaitės 
negu berniukai. Apie vieną tokią našlaitę man papasakojo 
savo lankymosi metu Ispanijoje Spigelglasas, NKVD Užsie
nio departamento vicedirektorius. 1937 metais pavasarį 
staiga buvo suimtas ir sušaudytas Raudonosios armijos 
žalgybos skyriaus viršininko padėjėjas Aleksandras Kari
nas ir jo žmona. Karinai buvo artimiausi Spigelglasų 
draugai. Jų vienintelė 13-kos metų duktė buvo geriausia 
Spigelglasų duktės draugė. Po Karinu egzekucijos, jų butą 
užėmę Ježovo žmonės ir ta našlaitė duktė buvo išmesta 
į gatvę. Drebėdama iš baimės, ji atėjo pas savo tėvo 
geriausią draugą, Spigelglasą.

- Vaizduokitės mano padėtį, - sako man Spigelglasas, 
- Aš mylėjau tą mergaitę, kaip savo tikrą dukrą. Ji 
kreipėsi su skausmo kupina širdele į mane, lygiai kaip ji 
būtų kreipusis į savo tėvą. Ar aš galėjau jai duoti prie
glaudą? Aš neturėjau jėgos jai pasakyti mus apleisti. 
Mano žmona ir aš stengėmės ją nuraminti ir mes ją 
paguldėme į lovą, iš ryto aš nuėjau pas Ježovo sekreto
rių Šapiro ir jam išdėsčiau padėtį. "Taip, iš tikrųjų, reika
las labai dalikatus", pasakė Šapiro. Reikia rasti išeitį. 
Bet kaip bebūtų, jums netinka ją laikyti savo namuose. 
AŠ jums patarčiau ja atsikratyti."

- Šapiro patarimas, - pasakojo Spigelglasas, - iš 
esmės reiškė, - nelaimingąją mergaitę išvaryti į gatvę. 
Mano žmona atsiminė, kad Karinai turėjo giminių Sarato
ve. Daviau mergaitei pinigų, nupirkau jai geležinkelio 
bilietą ir išsiunčiau ją į Saratovą. Aš negalėjau žiūrėti į 
savo dukters akis. Mano žmona nesiliovė verkusi. Aš 
stengiausi nebūti namie.

- Dviem mėnesiams praslinkus, - pasakojo toliau Spi
gelglasas, - Karinu duktė sugrįžo į Maskvą ir užėjo pas 
mus. Aš buvau stačiai pritrenktas išvydęs, kaip ji buvo 
pasikeitusi: išblyškusi ir sudžiūvusi, akys kupinos skausmo- 
Nieko vaikiško joje neliko. "Aš padaviau prokuratoriaus 
įstaigai prašymą, kad žmonės, kurie gyvena mūsų bute, 
grąžintų man memo drabužius",- pasakojo ji. Ji tai pada
riusi pagal patarimą to asmens, kuris jai davė prieglaudą 
"Aš nuėjau į Jaunųjų pionierių bazę ir gavau liudijimą, 
kaa aš buvau pionierė dvejus metus. Bet už tai grupės 
vedėjas pareikalavo, kad aš kalbėčiau pionierių mitinge 
ir pasakyčiau, kad aš pritariu, jog mano tėvą ir motiną 
reikėjo sušaudyti. Tai aš ir padariau. Aš pasakiau, jei jie 
buvo šnipai, tai gerai kad juos sušaudė. Tačiau, jie man 
įsake pasakyti, kad jie iš tikrųjų buvo šnipai. Tada aš ir 
tai pasakiau, bet aš žinau, kad tai yra melas; jie buvo 
teisingi žmones. Tie kurie juos sušaudė, yra šnipai!"

Ji atsisakė valgyti, nepriėmė iš manęs pinigų ir išėjo.

Užsienyje gyvenančių likvidacija

Sulikviduoti senuosius NKVD tarnautojus Sov. Sąjungos 
viduje buvo kur kas lengviau, negu esančius užsienyje. 
Kad šiuos pastaruosius sunaikinus, reikėjo visų pirma juos 
privilioti grįžti į Sovietų Sąjungą. Tai buvo labai jautri 
bei daug gero takto reikalaujanti operacija. Masinė jų 
kolegų egzekucija šalies viduj jiems sukėlė didelės bai
mės dėl savo likimo ir todėl galima buvo laukti, kad jie 
įsakymo grįžti namo gali nevykdyti. O jeigu taip atsitik
tų, būtų iškeltas viešumon faktas, kad slaptos NKVD 
operacijos buvo vykdomos svetimoje žemėje.

Kad nesukėlus tarp užsienyje esančių enkavedistų 
panikos, Ježovas ir Stalinas paliko ilgėliau Užsienio de
partamentą ramybėje. Po to, kai visų kitų NKVD depar
tamentų viršininkai buvo sulikviduoti, Slutskis, Užsienio 
departamento direktorius, oar visus metus liko nepalies
tas. Tuo norėta sudaryti apgaulingą įspūdį, kad valymas

Ignacas Reissas primutinis atsisakė. 1937 metais lie - 
pos viduryje jis pasiuntė Sovietų Ambasadai Prancūzijoje 
laišką, pranešdamas Centriniam Partijos Komitetui, kad 
jis nutraukia ryšius su Stalino priešrevoliucija ir "grįžta 
į laisvę, prie Lenino, prie jo mokslo ir siekių". Reis- 
so atsimetimas sudarė labai pavojingą precedentą. Jį 
galėjo pasekti kiti NKVD tarnautojai, esantieji užsienyje. 
Tai sužinojęs, Stalinas įsakė Ježovui Reissą ir jo žmoną 
nužudyti. Tuo nužudymu Stalinas norėjo įbauginti visus 
kitus nesekti Reisso pavyzdžiu.

Viena ypatingiems reikalams administracijos "jodomojo 
grupė" tučtuojau išvyko iš Maskvos į Šveicariją, kur 
Reissas slaptai gyveno. Ten Ježovas agentams patalkinin
kavo tokia Gertruda Sčhildbach',' kuria Reissas pasitikėjo. 
Ji padėjo užspęsti kilpas ir rugsėjo 4 d. anksti iš ryto 
Reisso kūnas, kulkų pervertas, buvo rastas ant plento, 
netoli Lozanos.

Gertruda Schildbach ir padėjėjai tokiais galvotrūkčiais 
išsinešdino, kad net paliko savo bagažą viešbutyje. Tarp 
tų paliktų daiktų šveicarų policija rado strichninu užnuo
dyto šokolado dėžutę. Spėjama, jis buvo skirtas Reisso 
vaikui.

Apie du mėnesius po Reisso sulikvidavimo, kitas NKV 
D tarnautojas, Walter Krivickis, atsisakė grįžti į Maskvą. 
Jis metė savo tarnybą Hagoje, Olandijoje, ir išvyko kartu 
su savo žmona ir mažu vaiku į Prancūziją. Ježovas pa
siuntė savo "judamąją grupę" jį sulikviduoti. Be abejonės, 
Krivickis būtų nė mėnesio nepragyvenęs, jei sovietų agen
tai nebūtų buvę tada, visai neseniai pagrobę dienos metu 
Paryžiaus pačiame centre generolą Millerį, karinės buvu
sios caro kariuomenės karininkų sąjungos pirmininką. 
Prancūzų visuomenė tuo buvo pasipiktinusi, o vyriausybė 
įteikė Maskvai griežtą protestą. Kol Krivickis gyveno 
Prancūzijoje, jį saugojo prancūzų valdžios detektyvas. Vis 
dėlto jis neišvenge Stalino kulkos. 1941 metais jis buvo 
rastas vieno viešbučio kambaryje, Washingtone, mirtinai 
nušautas.

Apie 1938 m. pradžią dauguma NKVD tarnautojų su
grįžo į Sovietų Sąjungą ir tada Slutskis Stalinui nebebuvo 
reikalingas. Vasario 17-tą darbo metu Slutskis buvo pa
kviestas į savo seno draugo M. Frinofskio darbo kambarį. 
(Ježovas buvo paskyręs Frinofskį savo padėjėju). Apie 
pusei valandos praėjus, Frinofskis pasišaukė Slutskio padė
jėją Špigelską ir kai šisai įėjo į erdvų Frinofskio kamba
rį, jis išvydo Slutskį sudribusį fotelyje. Ant stalo stovėjo 
arbatiniai stiklai ir pyragaičiai. Slutskis buvo miręs. 
Spigelglasas tučtuojau įtarė, kad Slutskis buvo nužudytas. 
Kiek: galėdamas ramiau jis sugestionavo pakviesti gydyto
ją. į tai Frinofskis atsakė, kad esą gydytojas jau buvo ir 
viskas baigta. "Jį ištiko širdies smūgis", - nedvejojančiai, 
lyg ekspertas, paaiškino jis.

Ježovas įsakė Slutskio kūną pašarvoti didžiojoje NKVD 
klubo salėje ir išstatyti prie karsto bendradarbių garbės 
sargybą.

Tas maskaradas sukėlė kalbų. Tarp enkavedistų buvo 
ir tokių, kurie nusimanė medicinoje ir tuoj pastebėjo 
Slutskio veide būdingų nuodų sukeltų atspalvių. Tai suda
rė įrodymą kalboms, kad Slutskis buvo nunuodytas.

Sekanti auka: kariuomenė.

1937 metais birželio 11-tąją sovietų laikraščiai paskel
bė trumpą vyriausybės pranešimą, kad maršalas Tucha- 
čevskis ir septyni kiti aukštieji Raudonosios armijos va
dai buvo suimti. Jie bus, sakė tas pranešimas, teisiami 
už šnipinėjimą svetimos valstybės, Hitlerio Vokietijos, nau
dai ir už pasiruošimą Raudonąja! armijai nugalėti per ka
rą kuris rengiamas prieš Sovietų Sąjungą. Sekantį rytą 
laikraščiai pranešė, kad teismas visus aštuonis nuteisė ir 
bausmė jau įvykdyta: ypatingas teismas, sudarytas iš Rau
donosios armijos maršalų ir generolų, visus išdavikus nu
teisė mirties bausme. Nė mažiausio įrodymo nebuvo pa
skelbta tam kaltinimui pagrįsti. Nė vieno iš Centrinio 
Partijos Komiteto ar bent keletas Politbiuro narių negalė
jo vaizduotis, kad Stalinas buvo pasiryžęs sunaikinti žy
miuosius Raudonosios armijos vadus.
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STANLEY BALZEKAS, JR 
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Stanley Balzekasjr., Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muziejaus steigėjas, buvo išrink
tas ir pagerbas kaipo METŲ PILIETIS - 
Citizen of the Year.

The Southwest Community Congress 
organizacija įteikė jam žymenį su įrašu , 
atsidėkodami jam "už veiklų vadovavimų 
versle ir kaip įvairių meno šakų globėjų, 
mecenatų, taip pat humanistų".

Pagerbimo kalboje buvo pabrėžta , 
kad S.Balzekas,jr.,daug pasidarbavo bend
ruomenės gerovei, prisidėdamas savo kul
tūriniu, etniniu ir visuomeniniu įnašu.

Viduryje Valstybės Departamento sekretorius Dean RUSK

LIETUVĖ ŽURNALISTĖ VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
/Žiupsnis atsiminimų/

Gražina Krivickienė
/ tęsinys /

{domu buvo klausytis kalbančio jauno prezidento; 
atrodė, kad ir jam buvo malonu, kalbėti šiai, jo įtemptai 
besiklausančiai, miniai. Daug rankų pakildavo, norinčiųjų 
patiekti Prezidentui savo paklausimų. Jis, pasirinkęs vie
nų iš tos grupės, net palinkdavo tiesdamas į tų asmenį 
rankų, tarsi smeigdamas savo smaguriu pirštu.

Pasibaigus konferencijai, 8-tame aukšte, puošnioje 
įvairiems iškilmingiems priėmimams skirtoje salėje, įvy
ko priėmimas konferencijos dalyviams. Ten prie manęs 
priėjo "France Press" korespondentas, apgailestaudamas, 
kad gal mane įžeidė tada korespondentų sųjungos susi
rinkime. "Aš jums atleidžiu ir asmeniškai aš to nepai
sau, bet jūs įžeidėte mano tėvynę Lietuvę, sovietų 
smurtu okupuotų. Kaip jūs jaustumėtės, jeigu tada, kai 
vokiečiai užėmė Paryžių būtų okupavę Prancūzijų ir kas 
nors būtų pasakęs, kad ji tapo tiktai simboliniu kraštu?"

- Tai kaip aš Jums galėčiau už tai atsilyginti? 
- paklausė.

- Paveikite per spaudų savo vyriausybę, kad ji 
užimtų griežtesnę pozicijų prieš Sovietų Sųjungų, reika
laujant, kad jie pasitrauktų iš Lietuvos.

Teko artimiau susipažinti su J.Reap šeima ir išsi- 
kalbėjom, kad jis yra kilęs iš Pennsyl vanijos ir žinojo 
apie ten nuo senų laikų įsikūrusius lietuvius. Be to, nune
šiau jam porų savo į anglų kalbų išverstų straipsnių ir 
padėkojau už jo mielų tarpininkavimų, suteikiant man 
galimybę pakliūti į Valstybės Departamentų ir visur da
lyvauti.

Kai Washington'e įvyko, berods ALT'os suvažiavi
mas ir ruošiama spaudos konferencija, pakviečiau ponų 
Reap su Ponia ir dar porų korespondentų iš Valstybes 
Departamento, kurie su malonumu ten atsilankė.

Sužinojus, kad prezidentienė Jacqueline Kennedy 
domisi ir remia menų ir atsiekimus jame, kilo mintis, 
gal gi būtų galimybė man pakliūti į Baltuosius Rūmus. 
Juėjau pas J.Reap ir tiesiai pasakiau, kad aš noriu tap

ti lietuvių korespondente Baltuose Rūmuose.
- Kų? - jis nustebęs paklausė. -Kokiu tikslu, ko

dėl?
- Todėl, kad lietuviai turi ir ligi šiol yra išlaikę 

nuostabiai tyrų, puikų, įvairių sričių liaudies menų: dai
nas, papročius, medžio dirbinius, audinius ir kt., o ponia_ 
Kennedy gal būtų galima tuo sudominti, gal kaip nors 
pabandyti?...

Jisai pakraipė galvų ir pasakė: "You are full of

Matas Mataitis

PONAS DEŠRAUSKAS

Humoreska

Ponas Dešrauskas turėjo pavardinę problemų. Lie
tuviuose rasi įvairių pavardžių: pagoniškų, krikščioniškų, 
nelietuviškų, sugudintų, sulenkintų, sulietuvintų, atlietu
vintų, perlietuvintų. Didžiuma žmonių savo pavardėmis 
gyvena netrukdomai, apie jas net negalvodami, bet ne 
ponas Dešrauskas. Nuo pat vaikystės iš jo buvo tiek šai
pomasi, kad jis dėl to savotišku ligoniu patapo.

Visi žinojo jo pavardinį jautrumų ir, progai pasi
taikius, būtinai vis kaip nors bandydavo jam įgelti.

Girdėjau iš pažįstamų, kad pono Dešrausko tėvas 
kadaise rašėsi Dešrevičiumi. Po nepriklausomybės kovų 
nusikirto pavardės gudiškų galūnę, nepagalvojęs, kad len
kiškoji liko. Mūsiškis Dešrauskas tik gimnazijoje tai su
prato.

Savo pavardės genealogijų jis puikiai žinojo. Karta 
sutikęs mane gatvėje, pakvietė užeiti stikliukui į lietu
viškų smuklę, vardu "Pergalė". Smuklėje mudu užsibuvo- 
va. Ponas Dešrauskas išklojo man visų savo pavardės 
istorijų. Jo senelis pradžioje buvęs Dešrevskis, vėliau 
pasidaręs Dešrevičiumi, ar atvirkščiai. O senelio brolis 
vargonininkas kažkodėl vadinosi Padešrevskiu. Mano bičių 

kairėje G. KRIVICKIENE ir kiti korespondentai.

surprises" (Jūs pilna visokių netikėtumų). Nežinau, ar 
galėtų pavykti, bet pasistengsiu pabandyti. Tačiau, kad 
patektum į Baltuosius Rūmus, pirmiausiai reikia tapti 
"Press Gallery" (Kongreso-Senato/ korespondente, paskui, 
gavus jų ir mūsų /Valstybės Departamento/ spaudos sky
riaus rekomendacijas, galėsite paduoti prašymų, kad no
rite tapti Baltųjų Rūmų korespondente.

Dėka jo pažinčių, tarpininkavimo, mano "derybų" 
su Press Gallery spaudos skyriumi, nunešus jiems paro
dyti porų savo į anglų kalbų išverstų straipsnių, buvau 
priimta ten korespondente. Pagaliau mano noras išsipildė 
nuo 1964 metų įėjau į Baltųjų Rūmų korespondentų tar
pų ir į jų sųjungų, kaip "Draugo" korespondentė.

Darbo buvo labai daug. Kiek įstengiau, buvojau 
visų trijų institucijų spaudos konferencijose, apklausinėji
muose, posėdžiuose, iškilmėse. Kaip sugebėjau, stengiau
si aprašyti kų ten esu patyrusi.

Metai bėgo. Mirė teisininkas J.Reap,man tiek ge
ro padaręs. Vis rečiau užeidavau į Valstybės Departa
mentų, tačiau kas metai atnaujindavau savo koresponden
tės pasų. Maloniai nustebau, kai po kurio laiko ten nuė
jusi, sutikau p.p.Reap sūnų Joseph William Reap,jr. Ta
sai mielas jaunuolis, spaudos skyriuje eina tėvo pėdomis 
ir kartais praveda spaudos konferencijas, skirtas Valsty
bės departamento korespondentams. Smagu buvo prisi
minti pirmąsias pažinties dienas su jų šeima.

Po automobilio katastrofos /1980 m./ pasitraukiau 
iš labiausiai įtempto spaudos darbo. Baltuose Rūmuose 
ir Valstybės Departamente atnaujinau savo koresponden
tės pasų tiktai ligi 1987 m.birželio mėnesio.

Tačiau tų pačių metų spalio mėn. 15 dienų Valsty
bės Departamente, privačių organizacijų buvo ruošiama 
konferencija, kurioje kitų problemų tarpe, buvo nagrinė
jama Europos saugumo problemos ir padėtis Baltijos vals
tybėse. Kita įdomi tema - tai pasaulyje beplintųs tero
rizmas ir priemonės, kaip su juo kovoti. Šios grupės pra
nešimų moderatorius buvo jau einųs atsakingas pareigas 
Antiterorizmo skyriuje Joseph W.ReapJr. Norėjosi patek
ti į šias konferencijas.

Šį kartų, kaip prieš 25 metus man buvo padėjęs 
Joseph Reap sj., taip šį kartų jo sūnaus Joe Reap jr.dė
ka, patekau į minėtas konferencijas ir priėmimų Valsty
bės Departamente.

Prisiminė maloni praeitis, taip pat 25 metams 
praėjus, nuvykus į Montrealyje suruoštų VLIK'o Seimų, 
matyti prie spaudos stalo sėdint "Nepriklausomos Lietu
vos" atstovus atidžiai sekant Seimo eigų. Taip pat sma
gu buvo, bent telefonu pasikalbėti su buv.Lietuvos Ope
ros soliste Elzbieta Kardeliene ir prisiminti savo pir
muosius žingsnius, kaip korespondentės Amerikoje, nuo 
1962 metų rašant ir siunčiant žinias į "Nepriklausomų 
Lietuvų". Tai lyg tam tikra prasme- grįžti trumpam ap
lankyti lyg savo tėviškę.

•••••••••••••••••••
lis buvo šventai įsitikinęs, kad vargonininkas nešiojosi 
teisingiausių savo senos, todėl ir garbingos pavardės mo
delio variantą.

Padešrevskiai kažkaip kreivai giminiavosi su Pade- 
revskiais. Gi vienas Paderevskių buvo ne tik garsus len
kų pianistas, bet, palaimintais Pilsudskio laikais, net mi- 
nisteriu pirmininku ar dar kažkuo.

Aiškino ponas Dešrauskas, kad jei ne visiškai be
reikalinga raide "š", kuri tikriausiai įsibrovė per metrikų 
surašytojo neapdairumų ar menkų išsimokslinimų, jo pa
dermės pavardė dabar būtų buvusi Paderevskis. Dar tiks
liau tarus, butų rašoma su dviguba lenkiška "w" , lygiai 
kaip ano pianisto.

Mudviem jau gerokai nugėrus, ponas Dešrauskas 
palaipsniui ėmė painiotis žodžiuose, kaip tai pasitaiko 
ne vienam, maišant skaidriųjų su alumi, bet jis tebekal
bėjo ganėtinai aiškia sintakse. Esu, jo giminė be mažiau
sios abejonės buvusi bajorų kilmės, nors kilmę įrodantie- 
ji popieriai supleškėjo per prancūzmetį Zapyškyje, kur 
senelio senelio turėta savo nuosava dešrinė. Kaip buvę 
bajorai smuko ligi dešrininkystės, ponas Dešrauskas paža
dėjo atskleisti per mudviejų sekančių iškilų į "Pergalę".

Bet kas čia. Staiga jis be aiškaus reikalo kelis 
kartus smarkokai žagtelėjo, užsiėmė burnų nosine, net 
pašoko nuo stalo. Laukiau krizės, bet viskas susitvarkė 
nosinėje. Jis vėl susmuko į kėdę ir, žvelgdamas į tuščią, 
bokalų, kurį laikų tylėjo. Taip pasitaikė proga ir man 
su savo trigrašiu įsiterpti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo lietuviškame skyriuje randama: 
VLIKO Seimo pareiškimas tautai. J. Janušaičio - kun. 
dr. E. Gerulis - žurnalistas, psichologas, sportininkas, 
veikėjas. Su tekančia saule vilties - Maironio eilėraščiai 
(eilėraščiai iš "Pavasario balsų" sovietinės cenzūros iš
kirpti). Kun. St. Ylos - Maironis jo mokinių atsiminimuo
se. J.B. - Maironis "tikras" ir "netikras". Tas ne lietuvis. 
J. Gliaudos - Alė Rūta, Vilnius, Orfėjas.

Anglų kalba skyriuje randama: dr. kun. E. Gerulis. 
Charles V. Spalio - Trumpa Lietuvos istorija. Margio 
Matulionio knygos "Agonija" recenzija. Albert Čizausko - 
Pasakojimai apie senąją bažnyčią - Gimtoji nuodėmė. 
Valerijos Baltušienės - Lietuvių Dienos - L.A."87.
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- O kodėl gi jums nepakeitus savo pavardės pa
vyzdžiui į Dešrinį arba net Dešrutį? Būtų ir lietuviška, 
ir skambu.

Bet kur tau. Jis tik mostelėjo ranka ir prabilo:
- Žagt. Aš Jau viskų pergalvojau, žagt. Seniai ap

sisprendžiau nuo tikrovės nebebėgti. Esmi lenkas. O len
kai irgi žmonės, nors lietuviškai nekalba. Žiūrėk, kaip 
narsiai jie visais laikais kovodavo su savo pavergėjais. 
Jei tik kas, tuoj už kardų, dalgių ir į miškų. Tiesa, Vil
nių mums atėmė,tai yra - jums atėmė, bet kiekvienam 
pasitaiko gyvenime padaryti klaidų. Tam ir esame nuo
dėmingi.

Ponas Dešrauskas pabandė pakilti nuo kėdės, bet 
jam kažkaip nebesisekė pajudėti. Kone šnibždėdamas, 
jis tęsė. Per smuklės ūžesį vos įstengiau jį suprasti.

- Negalite įsivaizduoti, kiek man teko dėl tos 
mano pavardės prikentėti, jau nuo kaži kada. Ir dabar 
galvoje šmėkščioja kvailos pastabos: "Ponas Dešrauskai, 
gal jums dešrų su kopūstais?" Tiesa, aš dešras su kopūs
tais iš tikro mėgstu, kaip ir visi normalūs žmonės. Ne 
apie tai kalbu. Noriu pasakyti, jei man dešra siūloma, 
tai būtinai su pašaipa balse, su begėdiškai saldžia šypse
na. Tiesiog koktu pagalvoti.

Jo balsas vėl sutvirtėjo:
- Jau nuo pačios jaunystės mane visi negudriai 

pravardžiuodavo tai Dešra, tai Dešrininku, Dešručiu-Pupu- 
čiu, kad juos kur velniai. O pas lenkus nėra dešrų, o 
paprasčiausia kielbasa, su kirčiu ant antro skiemens. 
Ar ne gražu: kiel-ba-sa. Nors, žinant lietuvius, kai su 
jais jau jokių reikalų neturėsiu, sutikę mane vis tiek iš 
tolo sveikins: "Labutis, pone Kilbasauskai."- ar kaip 
nors panašiai. O aš praeisiu, jų neatpažinęs, proše pana. 
Tegu žino, kad su išdidžiu lenku nevalia berniškai juo
kauti.

Ponas Dešrauskas atsiduso ir vėl kalbėjo:
- Tik su lenkų kalba, bent dabar, kiek liūdniau. 

Tiesa, lenkų žodyną jau turiu. Kas dienų mokausi skaityti. 
Pamatysit, vyručiai, kaip imsiu švariai ta gražia kalba 
kapoti, net jums ausys links.

įkvėpęs visų statinę oro, ponas Dešrauskas pirštu 
grūmodamas ėmė pilnu balsu Šaukti, kad mus, ko gero, 
būtų išprašę lauk, jei ne bendras smuklės triukšmas, pri
slopinęs jo balsų:

- Atsiras pas mus ir kitas Želigovskis, Vil
nių jums atims. Tada pažiūrėsim kas iš ko juoksis.

Po ano susitikimo pono Dešrausko nesu matęs, 
nors jis ir buvo žadėjęs apie savo giminę plačiau papa
sakoti.

Aš pats kartais dingstu iš žmonos akiračio, išėjęs 
neva laikraščio pirktis, o iš tikro pasėdžiu "Pergalėje" 
ir ieškau pašnekovų be pavardinių problemų. Kaip nuos
tolinga, kad per dešrų praradome dorų tautietį...

Tiesa, kažkas lyg ir minėjo, kad ponas Dešrauskas 
bus ir vėl pakeitęs savo tautinę nuomonę. Dabar jis įsi
tikinęs esųs italų kilmės, save vadina Signore Salami 
ir skaito itališkų žodynų, bet aš manau, kad tai tik 
gandai.
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Iš ciklo „Devynbalse

MOTERYS DUONOS 
KOOPERATYVE

Kirsnos kolchozo mote
rys kooperatyviniu būdu 
kasdien iškepa po 700 kg 
kaimiškos duonos. Kepa 
6 moterys. Jos susimala 
grūdus, parūpina malkų, 
minko tešlų ir kepa. Du 
vyrai pripjauna ajerų,išve
žioja kepalus į pardavimo

e VILNIAUS JAUNIMO 
TEATRAS šį sezonų pradė
jo premjera. Pastatyta S. 
Šaltenio pjesė "Duokiškis". 
Režisavo teatro aktorius 
A.Latėnas. Scenografija
- J.Paulekaitės, kompozito
rius- F.Latėnas.

kReM
VE/pRoOž/M

Paukštelio giesmė

Dudučiai

LIAUDIES KARPINIAI
Karpinių menę atgaivino 

Julija Daniliauskienė. Ji 
su savo vyru pradėjo studi
juoti ir rinkti liaudies me
ną 1956 m. Tuomet ji buvo 
suradusi negausias liaudies 
karpinių liekanas. 1976 m. 
istorijos mokslų kandidatas 
A.Daniliauskas parašė stu
dijų "Lietuvių liaudies po
pieriaus karpiniai XIX-XX 
a.”

Šios rūšies menas atsira
do kartu su popieriumi. 
VII a.Kinijoje, Tano dinas
tijos valdymo metu jau jie 
buvo žinomi. XVI a. karpi
niai buvo mėgiami Irane, 
Turkijoje, o Europoje- Vo
kietijoje XVII a. pagarsėjo 
karpiniais dailininkas R.V. 
Huss. XVIII-
XIXa. Prancūzijoje, Danijo
je, Švedijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, Portugalijoje, Len
kijoje, Rusijoje, Ukrainoje 
ir Baltarusijoje.

Yra užsilikusių žinių, 
kad etnografinėje Lietuvoje 
dekoratyvinis popieriaus 
karpymas buvo žinomas 
nuo XVI a. Tuomet jie dar 
nebuvo liaudyje prigiję, bet 
naudojami kaip antspaudai,

Visi karpiniai
Julijos DANILIAUSKIENĖS 

karpyti dvaru,valdžios įstai
gų, vienuolynų raštininkų.

XIX a.pabaigoje lietuvio 
troboje meniškas karpinys 
jau buvo dažnai kur užtin
kamas kaip papuošalas ir 
taikomos dailės daiktas: 
lentynų užtiesalams, langų 
užuolaidėlėms, lempų gaub
tai ir kt.

Pradėjusi karpinių darbą 
laisvalaikiais, Julija Dani
liauskienė taip į jį įsigilino 
kad išvystė savo stilių, 
trokšdama pratęsti, kaip 
ji pati sako,"vienų liaudies 
meno tradicijų-karpinius, 
kad jie visiškai neišnyktų. 
Dabar karpiniai praradę 
savo ankstesnį naudingumų, 
kai būdavo išsikerpamos 
staltiesės, lentynų užliesi
mai, lempų gaubtai, langų 
užuolaidėlės. Šiuo metu 
jie įgauna daugiau dekora
tyvinę reikšmę- tai paveiks- 
lėliai-atvirukai. Karpiniai 
lyg iš naujo atrandami".

Kita savitai dirbanti 
liaudies meistrė yra karpy
toja Nijolė Jurėnienė, dir
banti šioje srityje nuo 1967 
m. Abi karpytojos yra vil
nietės,net ir kaimynės, bet 
skirtingos asmenybės ir sa
vitos kūrėjos.

Jų abiejų yra išleista 
knyga "Karpiniai".

kioskų, Lazdijų-Alytaus ke
lio pakraštyje.

MIRĖ A.PENKAUSKAS
Mokytojas Albinas Pen- 

kauskas po sėkmingos šir
dies persodinimo operacijos 
Vilniuje -pirmasis toks Lie
tuvoje pacientas -mirė nuo 
kraujo išsiliejimo į smege
nis . Buvo praėjusios 54 
dienos po operacijos.

• Panevėžio EKRANO ga
mykla 1985 m., kaip rašo
ma vietinėje spaudoje, pa
gamino blogos kokybės ki - 
neskopų. Su defektu išsiun
tinėti j Šiaulių miesto ga
myklas ir į Sovietų Sųjun- 
gos gamyklas apie 18.000, 
kurių vertė būtų apie lį 
milijono rublių. 1986 m.to
kių apgadintų gaminių dar 
padaugėjo, o šiais metais 
per 8 mėnesius buvo paga
minta 69.000 netinkamų 
kineskopų, kurių vertė- 6,4 
milijonų rublių.

ATŽYMĖTA VILNIAUS 
MIESTO SAVIVALDOS 600

METŲ SUKAKTIS
VILNIUJE, Mokslininkų 

Rūmuose buvo surengtas 
minėjimas-konferencija pa
minėti 600 metų sukaktį, 
kai 1387 metais Vilniaus 
miestui buvo suteiktos Mag
deburgo teisės, t.y. savival
da.

Konferencijoje buvo 
padaryta eilė pranešimų: 
"Vilniaus miesto savivaldos 
pradžia"- dr.L.Mulevičius, 
"Vilniaus miesto herbas"- 
E.Rimša, "Vilniaus, kaip 
LDK sostinės, funkcijos 
po Liublino unijos" -A.Tyla,

sonatą, bet negirdi baltiečiiį protesto polkos.
"Vilniaus 
cechai"- 
"Vilniaus 
siena" -I.Jučienė, 
burgo teisės ir pilies juris
dikcija Vilniuje" - A.Baliu-

miesto amatininką 
S.Samalavičius, 

miesto gynybinė 
"Magde-

lis, "Vilniaus miesto iždas 
XVIII a."- D.Blažytė.

Šiuos straipsnius planuo
jama išleisti atskiru leidi - 
niu.

• CENTRINIAME Lietuvos 
Archyve Vilniuje eksponuo
jama dokumentų fotokopiją 
paroda, skirta Maironio gi
mimo 125-tųjų metų sukak
ties proga.

O. L A Š A S

AUKSAAMŽIAI IR MANKŠTA
Normalu,nors to ir netrokštama, kad su amžiumi 

širdis, venos ir arterijos rodo kai kuriuos simptomus, 
įspėjančius apie šių organų silpnėjimų. Gali įvykti 
širdies atakos ar atakėlės, aukštas kraujo spaudimas ar 
kartais apopleksija(čia vad."strokas"). Širdies kraujagyslių 
problemos nebūtinai reiškia senėjimų. Auskinio Amžiaus 
asmenys gali sumenkinti tokių ligų galimybes pasitikrin
dami bent du kartu per metus arterinį kraujo spaudimų. 
Jeigu tyrimai rodo, kad spaudimas yra pakeltas, laikan
tis gydytojo nurodymų, galima ir toliau tęsti normalų 
gyvenimų. Sulaukus 65 m. amžiaus, daugiau kaip 40% 
žmonių Kanadoje išvysto aukštų kraujo spaudimų, kuris 
vis dėlto, yra sukontroliuojamas arba sumažinamas. Tam 
yra įvairūs metodai. Dieta: reikia sumažinti arba visai 
nutraukti druskos vartojimų, valgyti išbalansuotų, įvairų 
maistų ir nenutukti. Mankšta: saikinga mankšta, kaip 
pav.reguliarus vaikščiojimas, prisideda prie normalaus

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

svorio palaikymo ir taip pat arterinio kraujo spaudimo 
sumažinimo. Tačiau stipresnė mankšta gali būti ir kenks
minga kai kuriems asmenims su stipriai pakeltu kraujo 
spaudimu. Tad, prieš pradedant mankštos programų, rei
kia apie tai pasitarti su savo gydytoju. Taip pat reikia 
vengti didesnės nervų įtampos.

Turintiems aukštų kraujo spaudimų, vaistų pagalba 
reikia naudotis pastoviai, ir reguliariai juos imti pagal gy
dytojų nurodymų.

Vaistai gali kartais sukelti kai kuriuos nemalonu
mus - mieguistumų, arba polinkį į depresijų, arba me
džiagų apykaitos - virškinimo sutrikimų. Apie visa tai 
reikia pasisakyti gydytojui. Tuomet, esant dabartiniais 
laikais šiame kontinente įvairių vaistų ir jų kombinacijų 
pasirinkimui, galima tuos nemalonumus sumažinti arba 
ir pašalinti.

Svarbu - likti aktyviems tiek fiziniai, tiek proti
niai ir nesinervinti dėl trivialių įvykių ar bėdelių.

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: 233-3501
Sudbury: 674-6217

Prieinamos kainos.
Žuvavimas jūroje ir nuo tilto, 
Arti geri restoranai, 
Žavingi saulėlydžiai

JOHN’S PASS BEACH MOTEL 
ir butai buv. Sea Ranch

Spalvotos TV 
Vėsinamas oras
K ilim ai
Šildomas baseinas

t

MUSŲ!

ARBA SKAMBINK MUMS*

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.

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

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

8 vai. vakare.

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

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.
126 0 0 Gulf Boulevard ALGIS BOBELIS
Treasure Island, Florida 33706 vedėjas

Tel.: (813)—360—1139, Vakarais: (8131-867-1650

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

1053 Albane! Cr. Duvernay, -Lavai, P.Q. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

1987. XII. 10

Ar skaitei mano knygų apie nemigę?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

Puiki knyga: perskaičiau du puslapius ir užmigau

BE PINIGŲ NENAUDINGAS
Kaip čia yra, kad jūs negalite gauti advokato? - 

klausė teisėjas.
Matote, kai jie sužinojo, kad aš pinigų nepavogiau, 

nenorėjo su manim prasidėti, - aiškinosi kaltinamasis.

DOVANA

- Mano _ mergina mėgsta gėlės, 
seklų pakietėlį, - gyrėsi vaikinas.

tai aš jai nusiunčiau

Albinas Blynas
NAUJOSIOS POEZIJOS GALIMYBĖS

Skambūs žodžiai - tai skirtinga, 
Jei įvairūs, tad reikšminga.
O minties čia lyg nebūna, 
Rimas, ritmas - tepražūna...

Ne visiems suprast juk menų, 
Kuo poezija gyvena...
Jei seniau daboti rimai, 
Tai dabar tikri arimai...

Turim daug šiandien "poetų", 
Gal jų dar daugiau reikėtų... 
Praeity ne per dažnokai 
Išgarsėdavo naujokai...

Skaičius jų jei dar didėtų, 
Konkurencija padėtų... 
Dėl kokybės negalvokit, 
Menui - viskų paaukokit.

Kam eilėdarų žinoti, 
Įkvėpimo bėriu joti? 
Jeigu norų tik turėsi,- 
Daug "sukurti" tu galėsi...

NAMŲ REMONTO
_$ 15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJ AI,- 

Prašome pasinaudoti žemiau
5.000 esančią atkarpą ir jų 

atgal atsiųsti "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.

5 psl.



toronto LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO 69 m.SUKAKTIES MINĖJIME TORONTE 
š m. lapkričio mėn. 22 d.

Dešinėje -

Minėjimo 
programos 
dalyviai:

prie piano-
D.Rotkienė ir
sol.Algis
Simanavičius

Toliau-
'Atžalyno" 
Tautinių Šokių 
Grupė

Nuotr. S.Dabkaus

įĮiį

-SS

TAS NEVERTAS LAISVĖS KAS NEGINA JOS KAS NEGINA JOSTAS NEVERTAS LAISVĖS
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• LIETUVIŲ TAUTODAI
LĖS INSTITUTAS naujai 
pasiskirstė pareigomis, mi
rus buv. pirmininkui inž. 
Leopoldui Balsiui.

Dabar Valdybos pirmi
ninkė yra Aldona Vaitonie- 
nė, vicep.- L.Nakrošienė, 

. ižd. V. Matulaitis, sekr.
O.Taseckienė ir narys spe
cialiems reikalams- P.Regi
na.

Naujausios Instituto lei- 
'■■■' džiamos knygos LITHUANI

AN SACHES spausdinimas 
jau įpusėjęs ir primenama, 
kad jų iš anksto užsisakan
tiems,kainuos $40 dolerių. 
Knyga bus tokio pat for- 

'^mato, kaip anksčiau išleis
tos LTI knygos, 316 psl.

Lietuvių Tautodailės 
< Vš Instituto skyriai veikia To

ronte, Bostone, Chicagoje, 
New Yorke, Philadelphijoje.

• Evangelikas kunigas Al - 
gis Žilinskas yra pakviestas 
dirbti Queensway ligoninės 
Etobicoke sielovados depar
tamento direktorium nuo 
ateinančių metų sausio 4 
dienos. Institucinės sielova
dos specialybės stažų jis 
atliko Western ligoninėje 
ir Queen Street Mental 
Health Centre. Paskutiniai- 
sius 4 metus jis dirbo 
Queen Elizabeth ligoninėje. 
Yra parašęs dvi studijas:

, "Muzika sielovados konteks-
te" ir "Institucinės sielova
dos teologija bei jos prakti
ka daugiatikybinėje tikrovė
je".

• Toronto LIETUVIŲ PEN-

• TORONTO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBAS ruo
šia NAUJŲ METŲ SUTIKI
MĄ "Vilniaus" Rūmuose, 
III aukšto salėje, gruodžio 
31 d., 8 vai.vakaro.

Bus šilta vakarienė su 
vynu, kava ir pyragais. Bi
lietai gaunami pas p.Dervi- 
nienę tel:767-5518 ir J.Gus
tainį, tel: 769-1599.

• VARGONŲ VAJUI iki 
dabar yra suaukota $19,363 
Reikalinga suma- $29, 765. 
Vargonai jau yra naudoja
mi.
• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS KREDITO KOOPERA
TYVAS jau išleido sieninį 
1988m. kalendorių.

Šio Kooperatyvo nariai 
jau gali atsiimti šį kalendo
rių Kooperatyvo patalpose.
• Minint Lietuvos Kariuo
menės Šventę, Dr.Jonas
Žmuidzinas, Lietuvos Ge
neralinis Konsulas savo 
sveikinime rašė:

"Gerbiami tautiečiai,-
Juk ne kas kitas o karys 
pirmutinis pasirodė Lietu
vos istorijos scenoje, pasiro 
dė kaip mūsų valstybės pir
mapradis kūrėjas ir nepa
keičiamasis josios sargas.

Štai kodėl kariuomenės 
atkūrimo sukakties minėji
mas tapo prasminga tradi
cija. Tad šia gražia proga 
ir norėčiau pasigėrėti tuo, 
kad šauliai bei Vlado Pūt- 
vio Kuopa tylomis nepra
leidžia Lietuvos kariuome
nės atkūrimo sukakties, 
gerbia įsigyvenusių tradici-

Lietuviu Namų Žinios
• A.a. ALFONSO BAJORO, 
mirusio 1982 m.gegužės 
mėn., kuris buvo palaido
tas Šv.Jono Kapinėse, Mis
sissauga, seserys Lietuvoje, 
kurioms velionis paliko pa
likimų, norėtų sužinoti apie 
jo gyvenimų Kanadoje.

Velionio paskutinis žino
mas adresas: 311 Mutual 
St.,apt.4, Toronto. Asme
nys, kurie gali suteikti bet 
kokių žinių, prašomi skam
binti Teodorui Stanuliui 
-LN vedėjui tel:532-3311.

• Dar yra likę tik 5 iš 
33-jų stalų į NAUJŲ ME
TŲ SUTIKIMA.

į KŪČIŲ VAKARIENĘ 
yra likę tik 3 stalai ir ke
lios vietos.

Į abu parengimus dėl 
bilietų skambinti į LN 
532-3311, vakarais Teodo
rui Stanuliui tel:231-4937.

PASISKUBINKITE, visos 
vietos rezervuotos ir ribo
tos.

• LIETUVIŲ NAMŲ SOCIA
LINIŲ REIKALŲ SEKCIJOS 
talkininkai lapkričio mėne
syje aplankė 42 sergančius 
tautiečius. Lankė: L.BalsieT 
nė, J.Dalindienė, J.Damba- 
ras, Alb.Gačionis, E.Jaškie-

nė, O. Juodišienė , A.Kulnie- 
nė, B.Mackevičius, J.Paške
vičius, A.Petryla, T.Ren- 
kauskienė, S.Rudienė, O.Tu
naitienė, R.Žiogarys ir kt. 
Jiems nuoširdus ačiū.

LN Socialinių Reikalų 
Sekcija rūpinasi išgauti tau
tiečiams pensijas, atstovau
ja valdžios įstaigose, parū
pina papigintus butus, rei
kalingiems suranda slaugos 
priežiūrų, patalpas ir 1.1. 
Šių reikalų srityje nuo š.m. 
lapkričio mėn.30 d. darbuo
jasi Rima Gustainytė.

Norintieji Socialinių 
Reikalų Komisijos pagalbos 
arba žinantieji apie sergan
čius tautiečius, prašomi pra
nešti darbo valandomis LN 
tel: 532-3311, kitu laiku 
J. Dambarui tel: 769-4891 
arba V.Kulniui, tel: 769- 
1266.

Ligonių lankytojai ren
kasi bent 1 kartų mėnesyje 
pasitarimui. Sekantis susi
rinkimas bus LN gruodžio 
mėn.14 d., pirmadiėhį, 8 
vai. vakaro.

Galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo ar kitu 
būdu talkininkauti Sociali
nių Reikalų Komisijos dar
buose, kviečiami dalyvauti.

SIN1NKŲ KLUBO Valdyba, 
įvertindama "Nepriklauso
mos Lietuvos" įnašų išeivi
jos spaudai, paskyrė šiam 
„savaitraščiui $50 aukų.

Nuoširdžiai dėkojame. "N

Nuoširdžiai sveikinu 
mūsų savanorius, šaulius 
ir visus karius, dalyvavusius 
Lietuvos nepriklausomybės 
karuose."

_ -' ' . LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

|chicago| 
PAMINĖTAS TILŽĖS 
AKTAS

Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sųjūdžio Vidurio 
Vakarų Apygarda tradici
niai ir šiemet suruošė Til
žės Akto minėjimų sekma
dienį } lapkričio 15 d. Į šių 
popietę Šaulių Namuose 
susirinko artipilnė salė daly
vių.

Minėjimų pravedė maž-

lietuvių veikėjas Algis Re
gis. Savo žodyje išryškino 
svetimųjų šimtmečiais vyk
dytų Mažosios Lietuvos ho
lokaustu, apie kurį nutyli 
jį vykdžiusios , ir kitos lais
vojo pasaulio valstybės. 
Kalbėdamas apie 1918 m. 
lapkričio mėn.30 d.Tilžėje 
deklaruotą Mažosios Lietu
vos Aktų,kuris skelbė to 
krašto gyventojų norą susi
jungti su Didžiąja Lietuva 
į vienų nepriklausomų vals
tybę, priminė, kad dėl to 
Akto pasirašymo signatarai

MOKA:
už 90 dienų term, indėlius 
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius 
už 2 metų term, indėlius 
už 3 metų term, indėlius 
už GIC 1 m. garant. inv. paž 
už GI C 2 m. garant. inv. paž. 
už pensijų planų (var. rate)

7J0? 
7'/^ 
7'/% 
7U%
8 %
9 % 
9%% 
8 % 
8%% už 1 m. )erm. pensijų plano 
8 % už pensijų fondų RRIF(v.r.) 
6 % už taupymo s—tas
5%%—7% už kasd. palūk. ;s—tą. 

*4%%—5%% už kasd. pal. čekių s-tq

S

g
£3

£3
K3K3
£3g
K3
£3

IMA:
už asmenines

paskolas nuo ___ _ 10Uj%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ....
2 metų ....
3 metų ....
(fixed rate)

... 10^% 
. . 1 1 %

....

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 9&%
(variable rate}

AKTYVAI VIRŠ 64 MILIJONU DOLERIU

Asmenines paskolas duodame iki $65 1)0(1 ir mortgi/ius iki 75%įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000, Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas rėkiu ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini
ginės Perlaidos, kelionės čekiai (American Express. Kitos pasko
los. (Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais- 
nuo 10 vai. ryto iki 8 va!, 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 F O N A S : 5 3 2- 1 1 4 9
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

ERATYVE PARAMA

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H IAS 
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............

180-364 d. term. Ind...........
1 metų term, indėlius .......
2 metų term. Indėlius.......
3 metų term, indėlius .......
1 metų GlC-met. palūk......
2 metų GlC-met. palūk......
3 metų GlC-met. palūk
1 metųGIC-mėn. palūk. ... 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
Specialią taup. s-tą ...........
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymosąsk . 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki ..

7’/«% 
7’/4% 
71/2% 
73/«%
8 %
9 % 
9’/«% 
9Y4% 
8W% 
7'/2% 
872% 
7 %
6 %
7 % 
53/4%

IMAUŽ:
Asmenines paskolas

nuo........................  11 %
Sutarties paskolas

nuo........................ 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 101/4%
2 metų...................
3 metų................... n %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų........ 93/4%

Draudžiame asmenines 'r su
tarties paskolas iki $ 15.000_ 
i r nariu gyvybe iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių i r taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI VIRS 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas’ bet sąžiningas patarnavimas

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
KANADOS KARIUOMENĖJE

Majonas Laisvydas K. 
BARŠAUSKAS buvo išrink
tas Kanados Gynybos 
vyriausiojo štabo išeiti 
kursą JAV National Defen
ce Universitete kolegiją, 
skirtą JAV kariuomenės 
tarnautojams Norfolk, 
Virginia.

Ateinančių metų sausio 
mėnesį baigęs studijas, 
sugrįš į Kanadą.

Majoras L. Baršauskas 
dirba jau 20 metų "Royal 
Canadian Armour Corps". 
Jis yra kvalifikuotas para- 
šiutistas Kanados ir Vokie
tijos kariuomenėse, dirbo 
įvairiose komandos postuo- 

buvo nacių persekioti, o 
kiti ir gyvybę prarado .

Aktų perskaitė jaunas 
studentas Linas Buntinas. 
Iš jį pasirašiusių nė vieno 
nebeliko gyvo.

Gerai paruoštos paskai
tos buvo su dideliu dėme
siu išklausytos: MLR~ Sųjū
džio pirm.Vinco Žiobrio 
"Kelias į Tilžės Akto Gi
mimų" ir Klaipėdos laisvi
nimo kovų dalyvio Jono

se Vokietijoje, instrukto
rium visoje Kanadoje, 
Federalinėje Vokietijoje ir 
Viduriniuose Rytuose.

Baigė Manitobos univer
sitete "Canadian Forces 
Staff School" ir "Cana- 
cian Land Forces Com- 
mana Staff" kolegiją.

Majoras L. Baršauskas 
yra vedęs montrealietę 
lietuvaitę Lindą GUDAITĘ, 
Alfonso ir Noros Gudų 
dukterį. Augina 3 dukre
les: Astą, Aną ir Viliją, 
gyvena Ottawoje.

Sveikiname Majorą L. 
Baršauską grįžtantį į 
Kanadą ir linkime viso 
geriausio.

Dainausko "Mažosios Lietu
vos istoriniai keliai".

Puikiai pasirodė Rasos 
Paskočimienės vadovaujami 
Lemonto "Spindulio" šokė
jai. Du eilėraščius paskaitė 
jų autorius Apolinaras Bag- 
donas:"Prūsų žemei" ir "Lie
tuvos Sachara".

Minėjimas baigtas "Lie
tuviais esame mes gimę" 
Mažosios Lietuvos himnu.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
Mrs.J.A.Barisa, Ig.Ramonas, M.Timukienė, A.Bendžius 

(3 m.), J.Riauba, P.Mališka, E.Senkuvienė, V.Jakonis, Pr. 
Barteška, V.Klučinskas (2m.), B.Botyrienė, E.Brikis, Mrs. 
J.Bebner, J.Šarapnickas, Ig.Petrauskas, A.Račinskas, P. 
Juodelis (2 m.), P.Korla, B.Saulėnas, V.Blažys, A.Klima
vičius , L.Grigelis;
RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKA:,

po $25,- A.ir A.Tamošaičiai, S.Dalius; $20,- A.Jurgu
tis;

$ 10,- P.Šukys(2 m.); po $5,- P.Alekna, Mrs.St.Vasi
liauskas, J.Nevardauskas, Č.Januškevičius;

AUKOS:
$ 50,- Toronto Lietuvių Pensininkų Klubas;

$ 25,- Žvejų-Medžiotojų Klubas GELEŽINIS VILKAS 
Sudbury;

$ 10,- A.Tamošiūnas. _
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ’. "NL"

[ JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
1 JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU >
I ATEIK l LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous)
i GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ
f PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
’ (Skersai gatves nuo pensininku rūmui 1610

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

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

Indėliu* (P.C.A.)...................3%
santaupas...................... 5.75%
kasdienines palūkanas 
ui santaupas................ 5.25%
term, indėlius 1 m.......... 9.25%
term. Indėlius 3 m.......... 9.75%
reg. pensijų fondo.........6.50%
90 dienų Indėlius.........  8- %
(minimum $5.000) 
Reg. pensijų 1 m............ 9.25%

IMAME UŽ: 

ne kiln, turto pa»k. 10.5% 
asmenines paskala* 12.50%
Nemokoma* pilna* ČekiiĮ 
patarnavimo*
Nemokoma narit^ gyvybė* 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $25.000

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

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĘ PRISIMENANT 
/IŠTRAUKOS IS ATS. MAJ. VAIDOTO PAUKŠTA I C IO KALBOS, 
PASAKYTOS MONTREALYcE Š. M .LAPKRIČIO MĖN. 22 D./

"Dėkoju rengėjams už pakvietimų prisidėti bent 
žodžiu prie šio minėjimo. Nors nesijaučiu vertas šitos 
man suteiktos garbės, neturiu užtenkamai kuklumo, kad 
galėčiau jos atsisakyti. Kariškai- žiūrint, gavau įsakymų,- 
man lieka tik jį išpildyti.

Istoriškai, daug žymesnis įsakymas buvo duotas 
prieš 69-rius metus. Su tuo įsakymu prasidėjo rimtas mo
dernios Lietuvos kariuomenės atkūrimas. Iš pradžios ne
buvo nei uniformų, nei užtenkamai ginklų, nei patyrimo. 
Užteko tiktai kariškų uždavinių. I-ojo Pasaulinio Karo 
pabaigoje Lietuvos šaly radosi tam tikra suirutė - vokie
čiai karų pralaimėję; rusai pilietinio karo neužbaigę; vo
kiečių ir rusų liekanos, susiformavusios į bermontininkų 
brigadas; plėšikavimas; lenkų pretenzijos į Vilniaus kraš
tų; bolševikų veržimasis į Lietuvų...Taip, uždavinių Lie
tuvos besikuriančiai kariuomenei netrūko...Išskyrus Vil
niaus praradimų, galima sakyti, kad mūsų kariuomenė 
spėjo užtenkamai greitai augti ir sustabdyti iš visų pusių 
vis didėjantį spaudimų prieš Lietuvos valstybę.

Turiu prisipažinti, kad mano atsiminimai apie Lie
tuvos kariuomenę yra tiktai iš žurnalų, kuriuose, būda
mas gal keturių metų, atidžiai sekdavau paveikslus. Ypa
tingai aiškiai ir šiandienų vaizduotėje turiu garbingai 
atrodančias kariuomenės gretas ir Generolo Raštikio pli
kų galvų. Gal rimtesnę įtakų tie patys žurnalai padarė 
truputį daugiau subrendusiam tuo laiku jaunuoliui Simui 
Kudirkai. Simas, eidamas iš kaimo pro mus į baž
nyčių, sustodavo pas mus apsiauti savo batais. Pasirodo, 
aš jam tuos žurnalus net skolindavau. Jis iki šios dienos 
yra likęs man už tai dėkingas.
...Iš mano tolimos praeities dar yra likęs tam tikras ry
šys su garbingu Lietuvos kariuomenės laikotarpiu ir šau
lių veikla mūsų apylinkėje, kadangi mano tėtis ir mama 
buvo labai aktyvūs šauliai.
... Paprastai kasiuomenės šventės minėjimas duoda ga
limybę prisiminti paaukojusius gyvybę kareivius, išreikšti 
pasididžiavimų savo kariuomene, padėkoti už valstybės 
apgynimų, duodant gyventi pagal priimtas vertybes ir, 
gal svarbiausiai, suteikia inspiracijų kariams ir ateities 
kartoms, kad ir jų įsipareigojimas šaliai irgi bus įvertin
tas. Lietuvių išeivių visuomenėje šitokia manifestacija 
su laiku dyla. Net ir tikintysis Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymu sunkiai gali surišti praeities nepriklauso
mybės kovų veiksmus su ateities karo vaizdais, susidedan
čiais iš tarp-kontinentinių raketų, branduolinių bombų, 
sprausminių lėktuvų, atominių povandeninių laivų, satelitų, 
kompiuterių ir kitokių technologinių priemonių. Bet svar 
blausias ateities karo .skirtumas bus tame, kad ateities 
kare laimėtojų nebus. Faktinai, gal ne nebus už kų to
liau kovoti; ir gal nebus kam... Tai pagaliau, kokia iš 
tikrųjų gali būti prasmė minėjimus ir toliau organizuoti?

Mano nuomone, Lietuvos kariuomenės formacijos

■MAMOJ
SPECIALYBES:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMfAS

495-908 AVENUE, LeSalle
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667
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epocha reprezentuoja keletu svarbių universalinių princi
pų, susijusių su lietuvių tautos praeitimi ir lietuvių cha
rakteriu. Gal svarbiausių savybę- tai tendenciją išlikti. 
Nei politiniai, nei religiniai pasikeitimai; nei visokiariopa 
priespauda; nei badas, nei maras negalėjo panaikinti gi
liai per amžius išugdytų lietuviškos sielos brėžinį. Aplin
kybėms susidarius, gale I-ojo Pasaulinio Karo atsirado 
inteligentai, tautiniai susipratę žmonės, kurie tas aplinky
bes išnaudojo, imdamiesi tokių žygių, kurie buvo tuo lai
ku reikalingi. Lietuvių tauta atsigavo kaip Arktikos gėlė 
po ilgos žiemos nakties. Lietuvos kariuomenė buvo tuo 
laiku būtinas instrumentas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatyme; jos kūrimas buvo galimas, nes tautinis ka
mienas buvo išlikęs sveikas. Kad ir panašios sųlygos ne
pasikartotų, kaip kad buvo prieš 69 metus, mes galim 
semtis iš praeities pasitikėjimų lietuvybės 
išlikimu.

Išlaikymui sveiko tautinio kamieno reikia ne tik
tai ištvermės ir uolumo, bet taip pat ir kuklumo. Mano 
tėtis, gyvas būdamas dažnai kalbėdavo apie reikalingumą 
balanso, kurį jis mėgino plačiau įgyvendinti... Jis bū
damas Montrealio Lietuvių Klubo p-ku ...vėliau "Nepri
klausomos Lietuvos" laikraščio redaktorium, aktyviai ieš
kojo pusiausvyros, leisdamas pasireikšti daugumos srovių 
nuomonėms. Kadangi jis nelengvai atsisakydavo savo įsi
tikinimų, jis suprato, kad ir kiti žmonės galėjo laikytis 
savo įsitikinimų taip pat stipriai, kaip ir jis. Mano nuo
mone, šitoks tolerantiškumas mūsų visuomenėje turėtų 
būti giliau įgyvendintas.

Balanso kartais atrodo, trūksta ir tarp sentimenta
linio idealizmo ir realybės. Nėra klausimo apie tremti
niams (išeiviams) moraliniai priklausančių dalį Lietuvos 
ateities nustatyme. Bet, tuo pačiu kartu reikia nepamirš
ti, kad didžiuma lietuvių yra Lietuvoje. Jų vystymasis 
bus svarbiausias ateities politinėje ir kultūrinėje raidoje. 
Aš manau, mūsų pagrindinė rolė bus padėti, o ne dik
tuoti pagal praeities politinių partijų gaires, kaip tai 
kartais atrodo išsireiškiamą mūsų spaudoje. Man labai 
aišku, kad Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, keičiasi 
vertybių lagaminas ir su juo mums reikia susipažinti ir 
skaitytis. Nors ir bendradarbiavimo klausimas yra labai 
sudėtingas, išeivijos veikla gali pasilikti bergždžia be 
ryšio su tautos dauguma.

Aš nepetenduoju turįs aiškų ateities vaizdų. Daž
nai galimybės atsiranda netikėtai- kitaip negu galvota. 
Bent šiuo tarpu, mūsų viltys išgauti Lietuvai daugiau 
laisvės priklauso nuo kitų. Dėl to ir mūsų bent kokia 
įtaka gali būti tik per kitus. Žvelgiant iš pasaulinės poli
tikos plotmės, mūsų aimanavimas girdisi tiktai tada, kai 
jo melodija atitinka didžiųjų šalių gaidai. O jos šiomis 
dienomis užsiėmusios tarpusavo santykius spręsti ir tuo 
nustatyti bendrų pasaulinę eigų ir ateityje pražuvimo 
rizikos laipsnį. Pasaulio galo tiktai nesveiki žmonės nori. 
Dėl to, norim ar nenorim, turime derinti mūsų veiksmus 
prie aplinkybių taip, kad tolimesnėj ateityj jie užtikrintu 
taikų, vestų prie tobulesnių ryšių pasaulyje ir prie Žmo
gaus Teisių pripažinimo.

Šiuo tarpu ypatingai įdomūs įvykiai reiškiasi Sovie
tų Sųjungoje, kurie gali nustatyti ateities raidų ne tik 
sovietų, bet ir mūsų tautos atžvilgiu. Pav., Stalino lai
kai ir pats Stalinas yra smerkiamas už neišpasakytus 
žmogžudystės veiksmus. Nors ir mums iš seno žinomi fak 
tai tik dalinai yra atskleidžiami sovietų publikai, stebėti 
istorijos vadovėlių pataisymų įteisybės p u - 
s ę bus neįprastas įvykis. Dar svarbiau, negu šis patai
symas, yra prisipažinimas, kad praeities faktai yra kny
gose iškraipyti. Klausimas tuomet kyla apie kiekvienoje 
Sovietų Sųjungos knygoje teigiamų "tiesų".

Kitas mums, ir bendrai pasauliui, svarbus reiškinys 
tai leidimas, kartais net atrodo kvietimas, vystyti priva
tų verslų. Kad juodoji rinka nuo seniai veikia, tai vienas 
dalykas, bet kad dabar jau yra oficialiai leista reikštis 
kai kurioms kooperatyvinėms įmonėms, tai yra gana re
voliucinis prasimušimas pro beveik ligotų nusistatymų 
prieš kapitalizmą.Po 70 metų trukusio eksperimento daro
si aišku net ir komunistų viršūnėse, kad jų ekonominė 
sistema neveikia, nors ir visokiausiomis priemonėmis yra 
mėginta jų įvykdyti...Svarbus ženklas yra bent dalinas at
sitraukimas nuo komunistinio dogmatiškumo ir pasukimas 
į praktiškesnę pusę.
... Koks dabartinis Gorbačiov’o motyvas bebūtų, dabar 
vykstantis persitvarkymas Sovietų Sųjungoje krypsta į 
žmogaus gerovės pusę. Kaip toli šis pasisukimas nueis, 
žinoma, nėra aišku. Reakcija prieš Gorbačiov’o linijų, 
ypatingai iš konservatyvių elementų, tikriausiai daug di
desnė, negu atvirai reiškiasi. Jeigu naujoji linija pradės 
rodyti ekonominį ir socialinį pasisekimų, gal ir teks 
mums matyti rimtų pasikeitimų sovietų sistemoje.

Kita šio klausimo dimensija- spaudimas iš Vakarų. 
Reikia pripažinti, kad Sovietai yra atsiekę imponuojančią 
rezultatų erdvėje, karo instrumentų išdirbime ir bendrai 
sunkiosios industrijos plotmėje. Bet, išvystymas bet ko
kios technologinės persvaros yra tiktai dalinas reiškinys 
kariškos jėgos klausime - gal sunkesnis atsiekimas užtek
tinai jų įsigyti. Čia jau ir susiduriama su ekonominiu 
klausimu, nes dabartiniai ir ateities ginklai darosi labai 
sudėtingi ir jų kainos kyla tokiu spartumu, kad šitas 
lenktyviavimas veda į bankrotų.

Panaudojant kulkų ir šveisto palyginimų, kur kul
kos reprezentuoja karo įrankius, o sviestas žmonių porei
kius, Šitokiose lenktynėse Sovietai gali atsiekti tik tada, 
kai jie perka tiktai kulkas, bet ne sviestų. Dilema yra 
tame, kad amžinas sviesto trūkumas galų gale nuveda 
į vidinę revoliucijų.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ’ 977-6466
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

E Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W-, Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BAČENAS, Tel.: (416)-593-0600.

REG STACKHOUSE. MP 
SCARBOROUGH WEST

HOUSE OF COMMONS
CANADA

ROOM 539 C. CENTRE BLOCK 
HOUSE OF COMMONS 
O1 FAWA. ONTARIO 
KIA 0A6 
TELEPHONE <613) 992 2062

4B3 KENNEDY ROAD 
SCARBOROUGH. ONTARIO 
MIK 281
TELEPHONE (4)6) 261 8613

70 YEARS OF COMMUNIST RULE
The seventieth anniversary of the Russian Revoliution 

marks seventy years ot oppression in the Soviet union, - 
Reg Stockhouse, M.P., Scarborough West, told the House 
of Commons.

"The restructuring of the Soviet Union under Chair
man Gorbachev may be just a faęade hiding the old 
structure in which its people are confined."

Stackhouse referred specifically to the decades of 
occupation of Latvia, Estonia and Lithuania. He also 
called the House's attention to the use of the Red army 
to impose Communist governments in Eastern Europe.

All this, he said, was in spite of the Soviet Union's 
signing the Helsinki Human Rights Accord. According to 
THE WORLD HUMAN RIGHTS GUIDE, the Soviet Union 
is given a mark of only twenty percent.

Ottawa, November 2-nd, 1987.

PICTURES OF PARNU, ESTONIA: THE KREMLIN’S NEW 
TWIST TO ’GLASNOST' ?

WASHINGTON, D.C. - November 7-tn, in the Soviet 
occupied -Estonia's coastal city of Parnu, 2000-3000 
demonstrators gathered in the Cemetary for the Vete
ran's of the Independence (19'8-1922), demanding to 
know why the Soviets had destoyed the Monument of 
Freedom, erected there in 1922.

Since soviet-occupying forces destroyed the monu
ment in the early 194(j's, the- citizens of Parnu have laid 
flowers at the site where it cnce stood. Recently Par- 
nu's Cultural Club, headed by Tiit Madisscn, the now- 
expelled Estonian dissident, cleaned up the cemeta
ry and tried to restore dilapidated gravestones.

This was the first massive gathering expressing Par- 
nu's rage at the Soviet's destruction of the Monument 
of Freedcm. Oraganizers of the demonstration kept 
their names secret, fearing the fate of the previous 
demonstration-organizers in Estonia, who hed been pres
sed into military service for their activities.

Soviet authorities viewed the demonstration, but 
made no arrests. Instead, they flooded the cemetary 
with lights and took pictures ot the demonstrators.

In this period of 'glasnost', one has to ask the ques 
tion, "What were the pictures for?" - A surprise 1987 
yearbook for Estonia's city of Parnu? That's highly un
likely. Joined Baltic American National Committee

Mano nuomone, jeigu Gorbačiov’o linija išliks, a- 
teities pasaulinė kova bus ekonominių ir socialinių sričiiį 
lauke. Gal net daugiau negu ekonominė gerovė, sociali
nis vystymasis Vakaruose sustabdė galimybes "Vakarus 
užkasti", kaip kad Chruščiov'as gųzdino. Vakarų pasaulis 
parodė, jog jis gali spręsti sudėtingas socialines proble
mas, kaip pav.,rasių klausimų JAV-se ar Quebec'o nacio
nalizmo klausimų Kanadoje. Pasaulis seka mūsų karingu
mų, ar tai jis būtų nukreiptas prieš badų Etiopijoje, ar 
prieš rasizmų Pietų Afrikoje. Šitokiame, galima sakyti, 
"karo lauke" mes visi esame kareiviai. Sveiku protu ir 
sveikais gyvenimo principais mes visi galime prisidėti 
prie kovos rezultatų nustatymo. Kartais reikia vienaip 
ar kitaip pasiaukoti, ypatingai, kai situacija reikalauja 
pasisukti nuo priprastų kelių ir persiorientuoti «iandieni- 
nės realybės rėmuose.

Taikos keliais einant, lietuvių laisvė tikriausiai 
bus atsiekta kitaip negu praeityje. Kaina už tų laisvę 
šiandien dar neaiški; bet įsipareigojimas jų užmokėti at
rodo tyliai glūdi lietuvio sieloje, kaip jis glūdėjo prieš 
nepriklausomybės atgavimų ir pasireiškė kareivių savano
rių gretose kovojant, anų laikų reikalingais būdais , už 
valstybės atstatymų ir išlaikymų.

Prisimindami Lietuvos kariuomenę ir paklotas gy
vybės aukas, galim semtis moralinės jėgos ir pasididžia
vimo iš jos trumpo, bet garbingo epizodo."

7 psl.



montreal
MIRUSIEJI
• ČIČINSKIENĖ Stasė mirė 
po ilgos ligos.

Liko duktė Stefanija, 
sūnus Edvardas ir Alfredas 
su šeimomis. Iš viso 10 
vaikaičių ir 2 provaikaičiai, 
taip pat dvi seserys ir bro
lis bei giminės Lietuvoje.

Palaidota iš Šv.Kazi
miero bažnyčios Gėte dės 
Neiges kapinėse.

• MARTUSEVIČIUS Myko
las (Michael) mirė Montre
al General ligoninėje. Liko 
duktė Aleksandra ir sesers 
šeima.

Laidojamas iš Aušros 
Vartų bažnyčios Notre Da
me des Neiges Kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

************************ 
DĖMESIO

Jau priimami "NL" 
Redakcijoje KALĖDI
NIAI SVEIKINIMAI.

Prašome neuždelsti 
ir tuo palengvinti 
mums gerai atlikti 
darbų. Dėkojame. 
VĖLIAUSIA data įteikti 
sveikinimų tekstų-gruodžio 
15 d.prieš piet. "NL"
************************

• SPECIALI KALĖDINĖ 
RADIJO PROGRAMA, vado
vaujama L.Stankevičiaus, 
bus transliuojama Kalėdų 
Dienų, 11-12 vai.ryto.

• A.RATAVIČIENĖ iš Del
hi,Ont., dalyvavo Irenos 
ADAMONYTES ir Remigi
jaus SATKAUSKO vestuvė
se.

Taip pat domėjosi Kan
tata, įsigijo jos leidinių 
ir paliko aukų.

e SKRUIBIO Prano vaikai
tis Steven susituokė 
su Lori von Dusen Jav-se, 
Rochester, N.Y.

Vestuvėse dalyvavo gi
minės iš Montrealio - L.ir 
K. Š i m o n ė 1 i a i.

• Leonas BALAIŠIS ir Bro
nius ŽILINSKAS dalyvavo 
ARBOR ITE Bendrovės su
ruoštame prieškalėdiniame 
pobūvyje, kurį Bendrovė 
surengė, pagerbdama iškil
minga vakariene darbuoto
jus, išdirbusius joje po 25 
metus.

• Tėvai, kurie nori leisti 
vaikų prie pirmosios Komu
nijos kitais metais, prašo
mi pranešti Seselei Palmi
rai tel:766-5755 arba at
vežti vaikus pas Seseles 
sekmadienį, po 10 vai.pa
maldų.

Dr. Jonas MALISKA
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

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

Tel. Bus: 866—8235
Namy 761-4675

M. CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Sdle, 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. (c)

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

Tel.:, 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. ...

DĖMESIO:
VII-asis Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės Seimas įvyks 
1988 m.birželio 28-30 die
nomis Toronte. Kanados 
lietuviai bus atstovaujami 
penkiolikos atstovų, kurie 
renkami paštu.

Kas norėtų kandidatuoti 
ir atstovauti Kanados lietu
vius šiame seime, smulkes
nei informacijai iki š.m. 
gruodžio 27 d. turi kreiptis 
pas Vincų P i e č a i - 
t į tel: 767-4690.

• KANADOS LIETUVIŲ 
FONDE šiomis dienomis 
savo įnašus papildė: Pr. 
ir H.Bernotai- $500; Moni
ka Gaputytė- $100.

Kanados Lietuvių Fon
das jiems nuoširdžiai dė
koja!

PAGERBTA NUOŠIRDI 
TALKININKĖ

Lapkričio 5 d., šešta
dienį, AV Parapijos patal
pose A.Mylės ir J.Babraus- 
ko iniciatyva buvo surengta 
Kavutė, pagerbti ilgametę, 
įvairių parengimų rūpestin
gą talkininkę Moniką ŠIAU- 
CIULIENĘ jos Auksinio Am
žiaus gimtadienio proga.

Buvo atvykę apie 30 
svečių . Prie vaišių stalo 
A. M y 1 ė, pažindamas 
Solenizantę nuo 1948 m., 
apibūdino jos darbštumų. 
Žodį tarė ir kleb. J. A - 
ranauska s,SJ. Pa
sveikino Aid. Urba
navičienė.

Soienizantei Monikai 
Šiaučiulienei buvo įteiktas 
korsažas ir bendra dovana. 
Vaišes paruošė S.ir J.Ri- 
meikiai. Visus linksmino 
Ig.Petrauskas, grodamas 
akordeonu, nuo seno jo 
mėgstamu instrumentu. Ne 
tik pasišnekučiuota, bet 
ir pasišokta.

Geros sveikatos ir 
Ilgiausių Metų darbščiųjai 
mūsų parengimų talkininkei.

D .
• B.MOZURAS grįžo iš li
goninės ir dabar sveiksta 
namuose.

• GRUODŽIO MĖNUO- 
SPAUDOS MĖNUO, todėl 
nauji skaitytojai, užsiprenu
meravę mūsų savaitraštį 
gruodžio mėnesį, mokės 
tik $15,-metinės prenumera
tos. Pasinaudokite proga.

• PASKUTINIS šių metų 
"NL" numeris atiduodamas 
spaustuvei gruodžio 16 d.

Nuo tos datos iki 1988 
sausio mėn. 5 d. spaustuvė 
yra uždaroma.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364-4658

Dr. Gaetan BERARD, D.M.13.

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

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

sžf ‘ .........................................
1987 m. GRUODŽIO 17 d. KETVIRTADIENĮ 

7:00 vai. v.

gd RUOŠIAMOS

[litas MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

VISI BANKINIAI' PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 23,000,000 REZERVAS virs $ 750,000.

MOKA UŽ:

SKAUTŲ
KŪČIOS

Aušros Vartų parapijos salėje
Visi skautų ir skaučių tuntą nariai kviečiami dalyvauti.??

"LITO" DARBO VALANDOS ŠVENČIŲ 
LAIKOTARPYJE

Dėl papildomų žinių skambinti:
Silvijai Žurkevičiutei—Leckman , Tel.: 684-1052

Petrui DreŠeriui, Tel.: 363—9983
MONTREALIO SKAUT^-Cių TUNTAI

CERTIFIKATUS ... 9 % 
TERM. INDĖLIUS:

1 metų................... 8/4 %
180 d.- 364 d......... 714%
120 d. -179 d. ... 7 %
60d. - 119 d. ...,.6%%
30 d. - 59 d..........6'/2%

IMA

Dirbame: Gruodžio 24 ir 31 dienomis 
nuo 10 vai. r. iki 3-čios vai. v.

Uždaryta: penktadieniais gruodžio 25 ir sausio 1 d. d. 
sekmadieniais, gruodžio 27 ir sausio 3 a.d.

ir pirmadieniais, gruodžio 28 ir sausio 4 d.d. J

• ŠEŠTADIENINĖS LITUA
NISTINĖS MOKYKLOS mo
kytojai ir mokiniai stropiai 
ruošiasi KALĖDŲ EGLU
TĖS programai, kuri bus 
atlikta gruodžio mėn.20 
d., 3 val.p.p. Šv. Kazimie
ro Parapijos salėje.

Šiemet paruoštas Rasos 
Paskočimienės išverstas 
veikalas "Auksinė Žąsis". 
Taip pat bus pravesti žaidi
mai, šokiai ir dainos. Kalė
dų Senelis irgi krauna savo

DĖMESIO DEŠRŲ MĖGĖJAMS!
Šviežios ir rūkytos dešros. Norintieji prašomi 
skambinti iš anksto. B. Jazokas, Tel.: 365-9366 

ir A. Gudas, Tel.: 769-99U2.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 I CL. J00-.54S4

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COSTA , Tel.: 733—9878

WAWELLENKŲ CUKRAINE
• Giteaux • Biscuits
• Gateaux au from age
• Pain • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

2524. Oaterlo E.. Mti 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

* Dideli* »asįrtafciieesj^av<^eitjL 
e V m are s laike aaęaojfinas (KoraO)
* Talaae ir res»odelleaje
e Sieve ir parduoda

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 222-**4*

TONY 
P H OTO 
STUDIO 

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

dovanėlių maišų. Visi maži 
ir dideli nuoširdžiai kviečia
mi atvykti į šį Mokyklos 
renginį, pasidžiaugti mūsų 
atžalynu, palaikyti tradici
jas, pagerbti mokytojus ir 
palaikyti mūsų Mokyklų.

• KAS SUTIKTŲ IŠNUO
MOTI KAMBARĮ senesnio 
amžiaus lietuviui LaSalle, 
Verdun ar Rosemonto a- 
pylinkėse, prašomi tuojau 
pranešti "NL" Redakcijai.

• Įvairus pyragaičiai
• opurgos
• Sausainiai
• Aguonlnfal ir kitokia 

pyragai

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARI AGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
, AU ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI,

APKALIMAI ALIUMINI JUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

TAUPYMO - specialios 51% % 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO— kasdieninės.. 4%% 
EINAMOS...................... 4’/2%.
RRSP ir RRIF term..........9’%%
RRSP ir RRIF taup....... 6’4%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuolO/2% ASMENINĖS nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00
Ketvirtadieniais 12:00-8:00
Penktadieniais 10:00-6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30

Rosemont

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

Sv. Kazimiero

10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSCHS 
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

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

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

t

P.S. FINANCIAL SERVICES 8. INSURANCE 
PETER SODO ir JOHN POLCARY 

Profesiniai patarnavimai finansų reikalais:
* Annuites * R.R.S.P. * Life Insurance *
* Group Pension * Finansų ir mokesčių planavimas *

4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount H3Z 1T3
Tel.: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514)767 - 4690

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

JONAS A C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA


	1987-12-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1987-12-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1987-12-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1987-12-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1987-12-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1987-12-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1987-12-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1987-12-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

