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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(tun.)

bando badu išmarinti prieš 
ją pasipriešinusius Eritrė
jos ir kitų provincijų gy
ventojus.

SACHAROV’AS SUSITIKO 
SU GORBAČIOV’ U

Žinomas sovietų disiden
tas Andrėj Saeharov’ as 
susitiko š.m. sausio mėn. 
15 d. su dabartiniu Krem
liaus valdovu Michail Gor
bačiov' u ir įteikė jam 
sąrašą 200 sąžinės kalinių, 
tebekalinamų Sovietų Sąjun
gos koncentracijos lageriuo 
se ir kalėjimuose. Sacha- 
rov’ as šioje, pirmą kartą 
disidentams suteiktoje 
audiencppie, .dalyvavo kartu 
su kitais nariais neseniai 
įsteigtosios organizacijos, 
pavadintos INTERNATIO
NAL FUND FOR THE SUR
VIVAL OF HUMANITY. 
Organizacijos didžiausias 
fundatorius yra Amerikos 
milijonierius pramoninin
kas Armand Hammer, 
davęs šiai organizacijai 
vieno milijono dolerių 
auką. Sovietų žinių agen
tūra TASS pranešė, kad po 
pasimatymo Saeharov'as 
pavadinęs Gorbačiov' ą 
energingu vadu, bet įtaigo
jęs jį atitraukti kariuome
nę iš Afganistano ir paleis
ti laisvėn dar tebelaiko
mus disidentus. Nors prieš 
13 mėnesių iš Gorki mies
to naminio arešto išleistas 
Saeharov' as, grįžęs Mask
von ir pasidarė nebe tiek 
aktyvus kaip anksčiau, ta
čiau jis tebedrįsta viešai 
kritikuoti žmogaus teisių 
laužymą sovietijoje. Kadan
gi įteiktojo sąrašo pavar
dės nepaskelbtos, nežinia, 
ar ir kiek lietuvių disiden
tų jame įrašyta.

BALSAVO TIKTAI APIE 
15% HAITIEČIŲ

Pakartotini rinkimai šio
je Karibų valstybėje, įvykę 
š.m. sausio 17 d., stebė
tojų buvo pavadinti savotiš
ka komedija, nes balsavo 
tiktai vos apie 15% gyven
tojų ir opozicijos kandida
tų sąraše visai nebuvo, 
nes šie savo kandidatūras 
atsiėmė ir ragino haitie- 
čius protestuoti prieš to
kius surežisuotus rinkimus 
ir visai nebalsuoti. Dau
guma haitiečių šio ragini
mo paklausė ir nebalsavo, 
nes buvo įsitikinę, kad 
visi likę kandidatai į pre
zidentus yra karinės dikta
tūros pataikūnai. Rinkimų 
rezultatai kol kas dar ne
paskelbti. Per rinkimus
tačiau nebuvo jokių nera
mumų, nes gausūs kariuo
menės daliniai prižiūrėjo
balsavimo būstinėse ir 
gatvėse tvarką. Kaip žinia,
praeitų metų lapkričio
mėn. 29 d. buvo nužudyti 

LEIDO APLANKYTI 
BRANDUOLINIŲ 
BANDYMŲ VIETOVĘ

Amerikiečiui Robert 
Barker’ iui, vadovaujančiam 
JAV delegacijai Ženevos 
branduolinių ginklų pasita
rimuose su sovietais, buvo 
pirmą kartą suteikta pro
ga kartu su 20 kitų ame
rikiečių ekspertų apžiūrėti 
sovietiniame Kazachstane 
esančią branduolinių ginklų 
bazę. Inspekcija užtruko 5 
dienas ir, anot Baker’ io, 
jiems buvę leista pamatyti 
visa tai, ką prezidentas 
Reagan’ as buvo sutaręs su 
Gorbačiov’ u Washington’ e. 
Sovietų inspektoriai š.m. 
sausio 25-30 d.d. turės pro 
gos apžiūrėti panašią ame
rikiečių branduolinių ginklų 
bandymų bazę Nevadoje.

Tačiau Ženevoje JAV 
atmetė naujuosius sovietų 
pasiūlymus dėl strateginių 
ginklų, nes jie, amerikiečių 
delegacijos nuomone, yra 
nukreipti prieš JAV erdvių 
priešraketinės gynybos 
projektą. JAV delegacija 
pridūrė, kad tokie panašūs 
nepriimtini pasiūlymai jau 
buvę anksčiau atmesti.

LIŪDNA TARPUSAVIO 
KARO SUKAKTIS 
ANGOLOJE

Jau 12 metų Afrikos 
kontinente esančioje Ango
los valstybėje vyksta nuož 
mus civilinis karas. Sukilę 
liai, pasivadinę UNITA 
vardu, kovoja su krašto 
marksistine vyriausybe, 
remiama Sovietų Sąjungos 
ir Kubos, kurios siunčia 
Angolon ne tiktai įvairias 
karines medžiagas, bet 
taip pat karinius patarėjus 
ir dalinius, kurie aktyviai 
kovoja prieš sukilėlius lais
vės kovotojus. Šie gi gau
na karinės paramos iš 
Vakarų valstybių ir ypač 
iš Pietų Afrikos respubli
kos. Pastebėtina, kad suki
lėliai praeitą rudenį buvo 
atsiradę tik 25 mylios nuo 
Ugandos sostinės Luandos.

Toks sovietų kišimasis į 
Afrikos valstybių vidinius 
kivirčus, nėra jokia naujie
na. Pavyzdžiui, Abisinijoje 
(Etiopijoje) Eritrėjos pro
vincijos sukilėliai jau metų 
metus kovoja prieš Adis 
Abeboje sėdinčią karininkų 
marksistinę diktatūrą, siek
dami nepriklausomos lais
vos Eritrėjos.

Vakaruose praeitais 
metais buvo suorganizuota 
milžiniška ir efektyvi 
pagalba badaujantiems 
Abisinijos gyventojams, 
bet labai retai teko paste
bėti vakariečių spaudoje 
paminėtą faktą, kad Abisi
niją valdo marksistinė 
diktatūra, kuri sąmoningai

34 žmonės ir patys rinki
mai nutraukti. Užsienio 
žinių agentūros tvirtina, 
kad šiuose rinkimuose 
nebuvo žudynių, nes buvu
sio diktatoriaus Duvalier 
šalininkai slapta susitarė 
su dabartine karine valdžia 
ir todėl žiauraus Duvalier 
saugumo dar užsilikę saugu
miečiai žmonių nešaudė. 
Už tai jiems buvę paža
dėta naujos vyriausybės jų 
slapton veiklon nesikišti ir 
jų nepersekioti.

Haiti yra vienas iš skur
džiausių Vakarų pasaulio 
kraštų.

PARIZEAU SIEKIA 
SEPARATISŲ VADO 
SOSTO

Šonas ir patyręs Quebec'- 
o . o^ovincijos politinio 
vanuenio drumstėjas ir aro
gantiškasis Jaques Pari- 
zeau nutarė atsisėsti Parti 
Quebecois partijos vado kė
dėn. Neatrodo, kad atsiras
tų tos partijos narių, kurie 
drįstų kandidatuoti ton pa- 
čion kėdėn, todėl Parizeau 
išrinkimas atrodo užtikrin
tas. Savo pirmoje kalboje 
partiečiams Parizeau labai 
aiškiai pasakė, kad jo va
dovaujamos Parti Quebe
cois pagrindinis tikslas 
būsiąs atsiskirti nuo Kana
dos. Jis šios nuomonės lai
kėsi visą laiką, todėl nese
niai mirusiam Renė Leves
que, savo laiku nutarus 
separatizmo siekius laiki
nai atidėti, Parizeau kartu 
su panašiais radikaliais se
paratistais buvo net iš tos 
partijos pasitraukę, apkal
tindami Levesque PQ tik
rosios ideologijos išdavimu.

Tuo pačiu buvo apkaltin
tas ir neseniai pasitraukęs 
iš vado pareigų Pierre 
Marc Johnson. Parizeau už
tikrino, kad jei PQ vėl 
sudarytų provincinę vyriau
sybę Quebec' e, tuoj pra
vestų naują plebiscitą,
siekiant atsiskirti nuo 
Kanados. Ir jeigu būtų rei
kalas, tokius referendumus 
kartos tol, kol sulauktų 
sau patinkamų rezultatų.

JUOSTOS RADIO PROGRAMOMS VASARIO 16 DIENAI
• Vasario 16-tosios sukakties proga JAV LB Krašto 
valdyba ėmėsi iniciatyvos paruošti transliavimui per ame
rikiečių radijo stotis (3) radijo programas apie Lietuvą. 
Programos yra anglų kalba su lietuviškos muzikos paįvai
rinimu. Šiais metais dvi radijo programas (15 min. ir 27 
min. ilgio) ruošia plačiai žinoma jaunoji mūsų solistė 
Rasa Bobelytė-Brittain, New Yorko radijo stoties WLTW 
žinių direktorė. Trečiąją programą ruošia ilgus metus 
LB-nei talkiną klevelandiečiai Juozas Stempužis ir Algis 
Rukšėnas, puikiai sugebėję užsirekomenduoti su kultūrinio 
pobūdžio radijo programų paruošimu. Jų ruošiama progra
ma bus 27 min. ilgio. Džiaugdamasi naujos profesionalės 
R. Bobelytės atėjimu į talką ir veteranų J. Stempužio ir 
A. Rukšėno pažadu ir toliau padėti programų ruošime, 
Krašto valdyba kreipiasi į visus lietuvius su raginimu pa
bandyti šias magnetofonines juostelėse įrašytas progra
mas įpiršti amerikiečių radijo stotims. Kreipiantis pra
šyti jas perduoti "public service" tikslu. Programas užsisa
kyti rašant: JAV LB Krašto valdybos reikalų vedėjui Br. 
Krokiui, 1124 Hedgerow Lane, Philadelphia, PA. 19115. 
Tel.: (215)-671-0397. JAV KB Krašto Valdyba

KANADOS OLIMPINĖ UGNIS LIETUVAITĖS RANKOSE. Kai buvo nešama olimpinė ugnis per Ontario 
ir Torontą, buvo gerokai lietuviy, prašančiu nešti degla, bet kiek žinoma, iki dabar, darbščiai lie
tuvaitei gimnazijos mokytojai AUDRAI STUKAITEI teko garbė nešti degla per Alliston miesteli.

Nuotrauka St. Dabkaus

Kadangi šios karingos Pa
rizeau kalbos metu prieki
nėje eilėje sėdėjo tokie se
paratizmo fanatikai kaip 
Laurin (nelemto 101 įsaty- 
mo "tėvas"), Lazure, Godin, 
Landry ir kt. į juos pana
šūs, tai, turint galvoje ne
ryžtingai turpinėjančius 
liberalus su bespalviu prem
jeru Bourassa, šios provin
cijos ateitis atrodo labai 
ir labai miglota.

PALESTINIEČIAI VIS DAR 
TEBEŽUDOMI

Malšindami virš mėnesio 
vykstančias protesto de
monstracijas okupuotose 
teritorijose Izraelio karei
viai jau nušovė bent 37 pa
lestiniečius, jų tarpe vai
kus ir moteris. Demonstra
cijos tebevyksta, nors 
Izraelio kariniai daliniai
Gazoj ir Vakariniam Jorda
no pakraštyje, o taip pat 
ir pačiame Izraelyje (Jeru
zalės arabų priemiesčiuos^ 
įvedė apsiausties stovį, 

šimtų šimtus suėmė ir jau 
ištrėmė 4 palestiniečių va 
dus į Libaną.

Tuo tarpu JAV ir Kana
doje esantys įvairūs žmo
praneša Elta.-
JARUZELSKIS KRITIKUOJA HITLERIO-STALINO PAKTĄ

Gen. Wojciechas Jaruzelskis kritiškai pasisakė apie 
sovietų vaidmenį 1939 m. Lenkijos padalinime ir Stalino 
įvykdytus lenkų komunistų partijos "valymus". Anot NEW 
YORK TIMES (1987.IX.2), Jaruzelskio straipsnis "70-sis 
Didžiosios Socialistinės Spalio Revoliucijos Jubiliejus" 
buvo išspausdintas CK žurnale KOMUNIST ir rugpjūčiui 
baigiantis pasirodė Varšuvos laikraštyje NOWE DROGI.

Apie Hitlerio-Stalino paktą Jaruzelskis rašo miglotai 
ir netiesioginiai, bet lenkų ir kitų Europos tautų skaity
tojams jo pasisakymai aiškūs: "Tuometinės Sovietų vyriau 
sybės politinius ir karinius žingsnius lydėjo antilenininė 
frazeologija, priešinga Lenkijos teisei būti nepriklausoma" 
(Istoriniu atžvilgiu netikslus posakis, nes Leninas stengėsi 
sunaikinti Lenkijos, kaip ir Lietuvos, nepriklausomybę jau 
1918-20 metais. Red.) "Tūkstančiai lenkų buvo represuoti 
ir deportuoti", rašo Jaruzelskis, (iš tikrųjų - milijonai. 
Red.).

Užsimindamas apie beveik visišką Lenkijos komunistų 
partijos sunaikinimą Stalino įsakymu, Jaruzelskis pareiškė; 
"Kominternas 1938 metais panaikino Lenkijos komunistų 
partiją, pasiremdamas nepagrįstais, provokaciniais kaltini
mais. Jos vadovybė buvo išnaikinta".

Lenkijoje buvo kalbama, jog Jaruzelskis pasisakysiąs ir 
apie Katyno žudynes, bet ši pavojinga tema taip ir liko 
nepaliesta.

Netiesioginiai Hitlerio-Stalino paktą kritikavo ir Geor
gijus Smirnovas, sovietinės KP CK Marksizmo-Leninizmo 
Intituto direktorius. Masvoje išspausdintame straipsnyje 
pareiškė, jog Molotovas kalbėjo neteisybę, kai jis 1939 
metais pavadino Lenkijos vyriausybę "bjauriu Versalio 
taikos sutarties pavainikiu". Paneigdamas įprastinius ofi
cialiosios sovietų istorijos tvirtinimus, Smirnovas rašo: 
"Nuo pačios pradžios šis karas Lenkijai buvo gyvybinio 
pobūdžio, teisingas karas".

įdomu, kad Jaruzelskiui pagaliau buvo leista kritiškai 
pasisakyti apie kai kuriuos Molotovo-Ribentropo pakto 
požiūrius kaip tik tuo metu, kai Maskva sužinojo apie 
pabaltiečių planus demonstruoti savo sostinėse, šiuo metu 
atrodo, egzistuoja dvi "tarybinės" teorijos - aukštiesiems 
lenkų ir sovietų pareigūnams galima sakyti dalį teisybės 
apie Molotovo-Ribentropo paktą, bet už imperijos sienų 
uždarytiems lenkų kaimynams Pabaltyje tebėra uždraus
ta kritiškai atsiliepti apie Maskvos ir Berlyno sąmokslą. 
Jaruzelskiui "Komunisto" žurnale sąmoklą kritikuojant, 
partinis istorikas Robertas Žiugžda jį "Izvicstijoje " 
liaupsino. Prieš šį "didįjį melą" ir buvo nukreiptos de
monstracijos Pabaltijo sostinėse.

niškumo ir tiesos reikalau
jančių grupuočių šalininkai, 
kurie taip greitai ir gar
siai reaguoja, kai plečiami 
žydų interesai, - tyli kaip 
žemė.
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LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI

Gintauto Iešmanto, gyv. ATSR
Vuktilio raj, Podzarjės gyvenvietėj,

Laiškas
''Jus tikriausiai pasiekė žinia, jog aš atsisakiau rašyti 

Pareiškimą, kuriuo prašyčiau atleisti nuo tolesnio atliki
mo. Mano įsitikinimu, reikalavimas rašyti tokį pareiš- 
kirrią, kuris sąlygojamas, norint grįžti į tėvynę atitinka
mu įsipareigojimu, prieštarauja tiesos ir teisingumo prin
cipams, neatitinka persitvarkymo dvasios. Kodėl? Juk ne 
'’ienas sutiko su tokiu pasiūlymu. Nejaugi mano atvejis 
Kitoks? Ne tai svarbu - toks ar kitoks atvejis. Yra aukš
tesnių dalykų.

šiandien įsakmiai reikalaujama kalbėti tiktai tiesą, 
liktus vadinti tikraisiais vardais, drąsiai kelti trūkumus, 
teigiama, kad tiesos niekada ne per daug. Apie tai girdė 
jome kalbant iš 27-tojo suvažiavimo bei sausio plenume 
tribūnų naujo požiūrio į tikrovę ir politiką mintys skani 
bėjo ir tebeskamba kitų vadovaujančių asmenų praneši
otuose ir kalbose. Jeigu sutiksime, esą įmanoma atsikra
tyti išankstinio nusistatymo, tai kiekvienas tiesus ir sąži
ningas žmogus įstengs pamatyti, kad aš buvau apkaltin
tas būtent tuo, jog vadovavausi minėtais iš tribūnų, da
bar aukštinamais principais, buvau teistas už tiesos ir 
Azines balsą, kuris neleido tylėti.

Remaamasis dialektika, aš be kompromisų analizavau 
tikrovę tokią, kokia ji yra poetinėje kūryboje, ryžtingai 
s,nerkiau visuomenėje kerojančias negeroves, paliečiau 
ydas, apie kurias šiandien kalbama viešai ir visu balsu, 
ir ne į šalį nuo socializmo, ne į šalį nuo demokratijos, 
Ulbant žinomais žodžiais, o kaip tik dėl to, kad būtų 
baugiau socializmo, daugiau demokratijos. įvykių eiga 
Parodė, kad mano darbuose (RUBIKONAS, TIESOS LIU
DIJIMAS, LAISVĖS PARADOKSAS bei kt.) ir poezijoje 
Pateikta diagnozė buvo ir tebėra teisinga. Paimkime, kad 
lp TIESOJE išspausdintą V. Lazutkos straipsnį "Visuome
nės mokslai: be krtikos nėra kūrybos (1987 m. vasario 11 
a-) Jame daromos išvados ir reiškiamos mintys, kurias aš 
kėliau prieš 9-1 u metų, ilgai ir sunkiai jas iškentėjęs 
širdyje. Tik V. Lazutka straipsnyje remiasi abstakeijų 
Pasauliu, slepiasi už žodžių. ...
••• Tiesa, tos idėjos ir mintys, kurias aš reiškiau, šian
dien įgyvendinamos dar ne visos, apie kai kuriuos jų as
pektus kalbama miglotai, puse ždodžio arba visai nulyli- 
n>a. Bet juk persitvarkyme padaryti dar tik pirmieji 
žingsniai. Tai kurgi, sakykite, mano kaltė? Kad aš rašiau 
liesą? Kad trūkumus ir klaidas kėliau aštrai, be kompro 
n'isų? Bet taip ir turi būti daroma.

Ią dar: apie mane buvo skleidžiama prasimanymai, 
kad aš esąs neva "buržuazinis nacionalistas", kalbėjau 
aPie Lietuvos atplėšimą nuo Tarybų Sąjungos ir pan. Bet 
if teisme ir visur kitur buvo nutylima, kad aš rėmiausi 
Konstitucijos suteikiama teise bet kuriai sąjunginei res- 
Publikaj išstoti iš TSRS. Dar daugiau, - aš buvau teisia
mas už tai, jog tikėjau, kad tokia teisė egzistuoja ne 
Popieriuje, kaip masalas ar apgaulė, o kad galima norėti 
ją įgyvendinti tikrovėje ir įgyvendinti ne siekiant sukurti 
kažkokią mitinę praeitį, bet žvelgiant į priekį socializmo 
Pagrindu. Taigi, ne aš pažeidžiau konstituciją, o jie, 
kurie mane suėmė, kaltino, teisė. Tariamajame mano 
nacionalizme yra daugiau internacionalizmo, negu žodžiuo
se ir veiksmuose tų, kurie puikuojasi esą nacionalistai. Iš 
tikrųjų gi, įtvirtina melą ir veidmainystę. Internaciona
lizmas nėra beatodairiškas lankstymasis pašalinėms jė
goms, jų valios vykdymas, o bekompromisinis rūpininima- 
sis savo tautos reikalais, nepažeidžiant kitų tautų intere- 
rŪ. Taip, aš nebijojau to pabrėžti, aš buvau ir esu už 
tai, kad Lietuva išstotų iš TSRS kaip atskira socialistinė 
valstybė. Tai šventa ir jokiais veidmainingais išvedžioji
mais neužginčijama kiekvieno Lietuvos gyventojo teisė ir 
aš esu įsitikinęs, tai patvirtina tarptautinė ir vidaus 
padėtis, kad toks žingsnis patarnautų ir socializmo, ir 
taikos interesams, tikrąjai tautų draugystei. Kas meta į 
mane akmenį už siekimą įtvirtinti amžiną lietuvių tautos 
svajonę, tas stoja prieš viena ir antra.

Kai kas priekaištauja, jog esą pasirinkau vieną kelią 
savo mintims išreikšti. Bet malonėkite būti atviri ir 
tiesūs, kaip to ir reikalauja persitvarkymo dvasia: ar 
buvo įmanomas, kitas kelias? Šiandien, po sausio plenu
mo, visiems galutinai tapo aišku, jog to, ką aš pasakiau, 
kitaip ir nebuvo galima pasakyti. Viešpatavo nepakantu
mas nekanonizuotoms nuomonėms ir mintims, jos buvo 
laikomos pasikėsinimu į socializmą, negerovių politinėje, 
ibeologineje srityje atskleidimas buvo apšauktas melu ir 
šmeižtu, geriausiu atveju - juodinimu. Stereotipinio mąs
tymo atmosferoje bet koks nestandartinis sprendimas 
savaime jau atrodė neaiškus ir įtartinas. Antra vertus, 
nebuvo ne tik tribūnos, bet ir galimybės viešai išsakyti 
mintims, prieštaraujančioms esamai padėčiai. Kol kas jų 
ir šiandien nėra. Neatsitiktinai jaučiamas kritiško, t.y.

Ž psl.

NAUJOJI ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

Visuotiniame ŠALFASS-gos suvažiavime, įvykusiame 1987 m. spalio 
31 d. Clevelande, naujai išrinktoji SALFASS-gos Centro Valdyba savo 
pirmame posėdyje pasiskirstė- pareigomis sekančiai;

Pirmininkas - Valdas Adamkus
Vicepirmininkas ir narys spaudos reikalams - Vytautas Grybauskas
Vicepirmininkas - Rimantas Dirvonis
Sekretorius - Algimantas Tamošiūnas
Iždininkas - Aleksas Lauraitis
Nariai - Renata Žilionienė, Romas Puodžiūnas ir Zigmas Ziupsnys.
Nutarta kooptuoti į C. V-bą Algirdą Bielskų iš Clevelando, gene

ralinio sekretoriaus pareigoms. Jo sustikimas yra gautas.
yA 7

Oficialus SLFASS-gos Centro Valdybos adresas;
ŠAIFASS Centro Valdyba, arba Lithuanian Athletic Union of N. America 
c/o Valdas Adamkus, pirmininkas
13 W 320, 89-th St., Hinsdale,~IL 60321. Tel. (312)-635-1936
Dėl narių registracijos bei informacinių aplinkraščių prašome 

kreiptis į generalinį sekretorių Algirdą Bielskų;
Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117. Tel. (216)-486-0889

Sporto apygardos, paskirų sporto šakų pagelbiniai komitetai bei 
kiti C. V-bos kompetencijoje esantieji administraciniai organai yra 
persiorganizavimo stadijoje ir bus paskelbti ate ityje. Pakol tai ne
padaryta, visi ligšioliniai pareigūnai prašomi tusti savo pareigas.

ŠALFASS-gos Revizijos Komisija ir Garbės Teismas
Tame pačiame suvažiavime buvo išrinkta ŠAIFASS-gos Revizijos Komi

sija susidedanti iš clevelandiečių ir SALFASS-gos Garbės Teismas - iš 
Toronto ir Detroito sporto darbuotojų. Šių organų sudėtys bei pareigų 
pasiskirstymai bus paskelbti vėliau, kai šiuos davinius gausime tiesio
giniai iš jų pačių.

XXXVIII-sios Sporto Žaidynės Chicagoj e
38-sios Š. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 1988 m. balan

džio 30 - gegužės 1 d.d., Chicagoje.
Žaidynių programoje - 1988 m. ŠAIFASS-gos krepšinio, tinklinio, 

šachmatų ir plaukimo pirmenybės. Dar nenustatyta ar į žaidynių programą 
Chicagoje bus įtrauktos ir ledo ritulio, raketbolo, kėgliavimo (Bowling) 
ir stalo teniso pirmenybės.

Išsamesnės informacijos bus skelbiamos artimoje ateityje, kai žai
dynių formatas paaiškės.

ŠAIFASS-gos CENTRO VALDYBA

savarankiško mąstymo deficitas. O kaip jau nuo seno 
žinoma, be tokio mąstymo, be alternatyvių (sic!), opozici
nių nuomonių kovos nėra pageidautino žengimo į priekį. 
Anksčiau ar vėliau ateina sustingimas, pradedama piktnau
džiauti valdžia. Štai dėl ko šiuo metu visu aštrumu iš
keltas visuomenės gyvenimo demokratizavimo klausimas, 
ir jis keliamas, atrodo, ne šiap sau, o dėl to, kad būtų 
galima pasakyti tiesą apie mūsų dienas, gyvenimą ir 
pasaulį, aktyviai dalyvaujant kovoje už tai, kas nauja ir 
pažangu. O ar ne to aš norėjau?

1985 metų rudenį į lagerį, kuriame aš buvau kalina
mas, atvyko VSK tardytojas URBONAS ir išdrįso pasaky
ti: "taip, jūs daugeliu atvejų teisus. Jūsų idėjos ir mintys 
bus, galimas daiktas, įgyvendintos, tačiau nereikėjo su 
jomis išsišokti pirma laiko: reikėjo palaukti; bus ir be 
jūsų padaryta. Štai koks priėjimas prie reikalo. Šai kokia 
moralė! Matai trūkumus, matai kad daromos klaidos, 
einama ne tuo keliu, bet tylėk, nekišk galvos, tagu būna 
taip, kaip yra, kol iš viršaus nebus imtasi žygių, duotas 
nurodymas. Ar ne tokią poziciją kaip žalingą ir amoralią 
pasmerkė M. Gorbačiovas vienoje iš savo kalbų? Aš pa
sakyčiau - tai nusikalstama pozicija. Juk reklamuojantys 
tokias "pilietines" pažiūras veiklūs vykdytojai sprendžia 
likimus, "nustatinėja" kas neteisinga ir teisinga, kas blo
ga ir gera. Kitaip sakant, tariasi turį monopolį paskuti
nės instancijos tiesai ir jie štampuojami, anot E. MIEŽE
LAIČIO, eamų, t.y. dabar smerkiamų, bet dar nepašalintų 
sąlygų, jie gauna už "stropų" triūsą žvaigždutes, jie reika
lingi, jie ugdomi. Kokią moralę tokiu būdu siekiama įgy
vendinti? Prisitaikėlišką, konformistinę, besiremiančią ne 
sąžine ir tiesa, o jas griaunančiais postulatais. Kaip paga
liau, tokioje atmosferoje literatūra, kritika, filosofija 
nesivilks politikai iš paskos, tiktai aiškindamos ir Uiustruo- 
damos pateiktus teiginius, užuot savarankiškai zondavę ir 
tyrę kelius į ateitį? Žinoma, aš galiu gyventi, kaip dauge
lis, nekvaršindamas galvos pavojingais klausimais, užmerk
damas akis prieš tai, ko nenorima arba nesugebama (yra 
ir tokių) matyti, kol nebus parodyta iš viršaus. Bet aš 
nemokėjau ir nenorėjau taip gyventi. Ir aš džiaugiuosi, 
kad man pavyko peržengti baimės ir prisitaikymo barjerą, 
rasti nestandartinį, kaip šiandiens mėgstama sakyti, kelią.

Apie tai aš kalbėjau teisme, pagrįstai ir motyvuotai 
atmesdamas šabloniškus kaltinimus bei išvadas, sąmoningai 
iškraipančias tiesą ir esmę. Tai buvo gėdingas procesas 
tiems, kurie jį surengė ir vykdė. Jis demaskavo juos 
pačius, atskleidė jų konservatyvumą, trukdantį naujiems 
žingsniams. Kaltintojai susidūrė su nepajudinamu ryžtu ir 
įsitikinimų tvirtumu, bejėgiško apmaudo priepuolyje skubė
jo didinti iš pradžių pasiūlytus bausmės terminus iki 
leistinos ribos. Jiems nebuvo svarbu nei tiesa, nei teisin
gumas. Bet apie kokią tiesą ir teisingumą galima kalbėti.

CANADA

ALEX K I N D Y , 
PARLAMENTO NARYS 
OTTAWOJE KOMENTAVO 
REAGAN'o IR GORBA- 
ČiOV'o SUSITARIMĄ

" The event is the sig
ning of a treaty to ban 
intermediate nuclear mis
siles. Some people see it 
as a move in the direction 
of nuclear disarmement. 
Who would quarrel with 
that proposition?

The only problem is 
that the United States, 
a democracy, is signing 
a treaty with the biggest 
colonial power of the twen
tieth century. The record 
of the Soviet Union in res
pecting treaties is dismal. 
Let us mention just a few. 
Yalta is an agreement to 
hold free elections in Po
land and ...pther satellite 
countries. We are still wai
ting 40 years later for 
those free elections.

What about the Helsin
ki Convention on Human 
Rights and the free flow 
of people between count
ries? The Soviet answer
to this question is the con
tinuing maintenance of the 
Berlin Wall.

What about the pre
sence of the Soviet Armed 
Forces in Afganistan, and 
the kiling of innocent vil
lagers, including women 
and children, by attack 
helikopters?

Let us put the signing 
of the treaty in its proper
perspective."

kada kaltinimo esmė yra įsitikinimai, pagaliau netgi 
nuomonės, nesutampančios su tuo metu galiojusiais ir 
tiražuojamais standartais? Neatsitiktinai teismas tapo 
teisiamųjų pilietine, moraline ir dvasine pergale, o ką 
kalbėti apie pačią parengtinio tardymo tvarką? Štai vie
nas iškalbingas atvejis.11

. ....... , ... . . uUxnq oiį >1 ,arncj
KĄ SAKO NAUJA AKTYVISTU GRUPE LATVIJOJE

1987 m. gruodžio mėn.8 d. Latvijoje įsteigta gru
pė "Dievas, Tiesa, Tauta"/ Dievs, Patiešiba, Tauta/. Gru
pės išleistame atsišaukime, tarpe kita ko, rašoma:

" Sąjūdis DIEVAS, TIESA, TAUTA yra įvairaus 
amžiaus ir įvairią bendruomenės sluogsnią žmonių gru
puotė, kurią sieja visatos sąmoningo sutvėrimo idėja, 
tiesos jieškojimo troškulys, siekiant savo asmenį dvasiš
kai ir fiziškai tobulinti, kad savo pavyzdžiu galėtą pa
dėti savo tautiečiams ir geros valios kitataučiams pa
sveikti nuo ilgo pirmojo persitvarkymo laikotarpio dvasi
nio sustingimo ligos pasekmių.

Kiekvieno grupės nario pareiga yra save tobulinti, 
atgauti pajėgumą savistoviai žvelgti į viską, analizuoti 
ir spręsti apie kosmoso atsiradimą, žmogaus dvasinį iš
sivystymą, bendruomeninę raidą persitvarkymo metu mū
są šalyje, atsisakant primetamos pasaulėžiūros, jeigu ji
nai neatatinka mūsą pačią pažiūroms.

Mūsą bendras tikslas yra tebepasireiškiančią de
magogą, atsilikėlių ir dalinės tiesos skelbėją demaskavi
mas ir paskleidimas apie juos tikrą žinią, tokiu būdu 
padedant mūsą tautinei bendruomenei dvasiškai prisikelti.

Mes iškelsime latvių tautos kančias, paskelbdami 
tikrąją demografiškąją padėtį Latvijoje ir nurodydami 
galimus tos problemos sprendimus.

Mes pasisakysime prieš sąmoningą neapykantos 
kurstymą tarp tautą, tautinių manifestaciją priežasčių 
melagingus aiškinimus, kaip tai buvo daroma 1987 metą 
lapkričio mėn. 18 dienos įvykių metu.

Aktyviai darbuosimės, stengdamiesi apsaugoti lat
vių dvasinę kultūrą, puoselėdami ir skleisdami senąsias 
dvasines tradicijas. Platinsime liaudies giesmių tekstus, 
atgaivinsime ją giedojimą tradicijas. Saugosime savąją 
kalbą nuo kitą tautą kalbą svetimybių.
......Mes trokštame savo tautai nešti gerus vaisius ir ti
kimės, kad mums tai vykdyti niekas netrukdys."

KALINAMIEJI UKRAINIEČIAI :

* Taras Romaniuk - sūnus Ukrainos ortodoksą kunigo 
ir buvusio disidento Vasil Romaniuk, buvo pakartotinai 
įteikęs prašymus įstoti į Maskvos Teologinę Seminariją. 
Jis buvo kviečiamas 5 kartus perlaikyti įstojamuosius 
egzaminus, nors kiekvieną kartą juos gerai išlaikydavo.

Priežastis- kad jo tėvas buvo disidentu.

* Viešu laišku kreipėsi į Sovietą Aukščiausiąjį Prezidi
umą du ukrainiečiai kunigai, prašydami leidimo išemig
ruoti, bet be jokią rezultatą.

Tėv. Vasil Romaniuk praleido 20 metą kalėjimuose 
už tai, kad užstojo kalinamuosius disidentus. Jau eilę
metą bando gauti leidimą išvykti į Kanadą.

Tėv.Sas-Žurakovski suspenduotas prieš metus savo 
parapijoje, turintis Vokietijos pilietybę, taip pat neišlei
džiamas. Abu prašo krikščioniškąją organizaciją Vakaruose 
pagal bos.
* Ukrainietis politinis kalinys Pavlo Kampov jau penkis 
metus skelbia bado streiką. Per tą laiką jis valgo tik 
kas antrą dieną. Daugiausia savo kalėjimo laiko praleido 
vienutėje. Jam draudžiama rašyti ir gauti laišką. Rimtai 
susirgus, buvo nugabentas lagerio ligoninėn.

N E P RIK L A U SU M A LI ET U V A



MAŽOJI LIETUVA IR AUGUSTAVAS YRA
LIETUVIŠKU ŽEMIU DALIS____________________________

"Nepriklausomos Lietuvos" nr. 50, 1987.XII. 10 d. pa
skelbtas įdomus, įsidėmėtinas Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos pasisakymas: dėl Lietuvos sienų žymėji
mo. Sveikintina, kad pasisako už Mažosios Lietuvos turė
jimą priklausyti Lietuvai (būsimai). Suprantama, kad 
Mažoji. Lietuva yra ne vien vokiečių ne taip senai įrašy
tas vardas. Mažoji Lietuva yra visos buvusios prūsų že
mės nuo Nemuno iki Nogatės ir Vyslos upių. Kai kurių 
vadinama Karaliaučiaus sritis turi remtis ne Potsdam’o 
linija, kurią nurodė lietuvių tautai nieko gero nelinkintis 
Stalinas, bet, pagal istorinę ir kilminę praeitį toji sritis 
pagal senprūsių pavadinimą su miestu Tvanskte (Karaliau 
čiaus pavadinimas duotas gerokai vėliau), siekiant minė
tas upes.

Mums to nereikalaujant, tas istorines lietuvių tautai 
turinčias priklausyti žemes, pasigrobs slavai. Jie ir dabar 
tenai, nors laikinai, jei tikėti susitarimais. Jie ten norėtų 
likti kur kas^ ilgiau, jei lietuvių tauta tų žemių atgavimo 
nesieks. Prašytina latvių, estų, ukrainiečių ir kitų talkos. 
Ir tokius siekius (teisėtus) nesibijoti pagarsinti didžiosiose 
vlstybėse.

Lietuvių tautai neatgavus tų prūsų žemių, lietuvių 
tauta ilgainiui gali būti sunaikinta.

Algirdas Gustaitis

EMIGRANTŲ ANTPLŪDĮ 
KANADON PRISIMENANT

/tęsinys/
Kareivėlių Nuotakos (War Brides)

Tarp 1945 ir 1946 metų Kanadon įvažiavo 48.000 
moterų (46.000 iš Anglijos, 2.000 iš Olandijos), kurios 
nebuvo nei imigrantėm griežtąja to termino prasme, nei 
"sužadėtinėm", kadangi dauguma buvo ištekėjusios ir at
gabeno su savim "namo" 22.000 vaikų. Joms prisitaikint 
prie naujo gyvenimo nebuvo lengva. Miesčionkėlėms teko 
pavirsti ūkininkaitėmis. Autorius duoda pasisakymus to
kių tikrai svieto pagairėje, plynėse atsidūrusių moteriš
kaičių. Kaimiečiukėms - teko apsiprasti su didmiesčio 
gyvenimu ir jo įstatymais. Daugelis tų karo "nuotakų" 
susidūrė su vietinių neapykanta, ypatingai mažuose mies
teliuose. Juk, kaip bebūtų, jos buvo pasigavusios vieti
nius viengungius. Būdavo ir visai neįtikėtinų dalykų. 
"Jums tikriausiai yra tekę girdėti pasakojimų, jog kai 
kurie kunigai jas gąsdinę, kad jei jos nepereis į katalikų 
religiją - jų vyrų tikėjimą- jų vaikai taip ir liks pavaini
kiais (bastards). Aš to nepatyriau ant savo kailio, nors 
žinau, kad taip yra buvę",- pasakojasi viena apklausinė
tųjų.

"Niekas mums nepasakė, kaip bus"...
Imigrantai atvyko Kanadon su didžiausiomis vilti

mis ir svajonėmis, bet pasijuto vienui vieni svetimoje 
žemėje. Jie praregėjo, kad kanadiečiams visai nerūpėjo, 
kas juos ištiko ir tai tikriausiai buvo jiems stambiausiu 
kultūriniu sukrėtimu - "šoku". Bet, parodydami tą savo 
indiferentiškumą, kanadiečiai įsakmiai parodė imigran
tams, kad jie privalo tvarkytis patys, verstis per galvą 
patys.

Kanada ir kanadiečiai buvo skirtingi visu kuo, ir 
naujakuriams įprireikė nemaža sveiko proto ir sąmojaus 
su tuo apsiprasti. Visa tai atėję per triūsą - Viešpatie, 
kaip jie dirbo.1 - per gyvenimo patirtį ir per susitaikymą 
su faktu, kad jiems nėra kelio atgal ir nebus. Čia Broad- 
foot pateikia vienos čekės pasipasakojimą, bene patį 
jautriausią visoje knygoje, kaip visada pagelbėdavo "svic- 
kova". Jos vyras pareidavo iš kasyklų mirtinai nusibaigęs. 
Atsisėsdavo ir taip išbūdavo nejudėdamas kokį pusvalan
dį. Žmona nušluostydavo jam veidą. Pastatydavo stikliu
ką baltakės. O vėliau, kai jau jis būdavo nusiprausęs ir 
persirengęs, jiedu valgydavo "svickovą", čekišką patieka
lą. Tada ateidavusi į jų pastogę Čekija. Jie imdavo gro
ti čekiškas plokšteles ir šokti. Jei ne "svickovą" jie ne
būtų ištvėrę.
Kalbos Mokymasis

Autorius yra surinkęs nemažai pasipasakojimų apie 
anglų kalbos mokymąsi. Daugeliui naujakurių, ypatingai 
kaimuose, pradžiamoksliu buvo Eaton'o katalogai. Be iš
imties visiems kalbos pramokimas atidarė vartus į leng
vesnį gyvenimą. Kaikam dar ligi šiolei nesuprantama, 
kaip jų mamos taip ir išliko prisirišusios prie savo laik
raščio ir savo bažnytėlės.

Ateivių Eksploatacija
Keturiasdešimtųjų ir penkiasdešimtųjų metų deka

dose Kanada nebuvo, pasak autoriaus, tokia kaip dabar. 
Anais laikais būta atviros rasinės diskriminacijos, sako 
autorius, ir jei kas nebuvo anglu ar prancūzu, tai jis 
buvo vienu iš "anų kitų". Ateivių vaikus apšaukdavo mo
kyklose "prakeiktais D.P." Buvo diskriminacijos ir butų 
srityje. J ieškantiems buto ateiviams buvo drebiama "Mes 
nenorim Hunkių". Diskriminaciniu "Hunkies" terminu tada 
būdavo įprasta vadinti imigrantus.

Ypatingai aštriai reiškėsi diskriminacija darbovie
tėse, ir čia ateivių padėtis buvo be išeities. Kanadiečiai 
darbininkai kaltino naujakurius, kad jie pasiglemžią sau 
darbus, bet dauguma tų darbų, kuriuos dirbo imigrantai, 
buvo prasti, blogai apmokami ir kanadiečiai jų nenorė
davo. Kanadiečiai taip pat skųsdavosi, kad imigrantai 
darbininkai darą jiems konkurenciją, dirbdami už mažesnj, 
negu dera, atlyginimą, nors patys jų nepriimdavo į darbo 
unijas. Bepiga buvo išnaudoti imigrantus darbovietėse, 
kadangi jie nemokėjo kalbos ir nesiorientavo Kanados 
gyvenime. Taip elgdamiesi, darbdaviai nesijautė darą nuo
dėmę; iš kitos pusės į darbininkus imigrantus buvo šnai
ruojama, kadangi jie persistengdavo. Iš visų ateivių pri
siminimų apie išnaudojimą pats rūsčiausias knygoje yra 
olandų, patekusių į cukrinių runkelių nuėmimo darbus, 
liudijimas.

Knyga baigiama giedresnės nuotaikos skyreliais 
"Mums niekur nebuvo taip gerai" ir "Gaunant Kanados 
pilietybę". Kadangi aprašomi įsikūrimo Kanadoje 1945- 
1967 m. laikotarpyje, atsieit ekonominio gerbūvio laikais 
dalykai, nenuostabu, kad retai kas beprisimena tai neat
leidęs patirtų nuoskaudų. O jei ir prisimena vergavusios 
tarnaitėmis, tai neretai su humoru. Tarp kitko, su ne
maža doza sąmojaus kai kurios moterys prisimena savo 
niekais nuėjusias santuokas. įsidėmėtina tačiau, kad visi 
pasisakiusieji nepaprastai išdidūs Kanados pilietybe ir 
jaučiasi pilnai įaugę j savo naująją tėvynę. Vertė V.A.J. 
1988.1.21

Algimantas Mikuta
*****

Dar niekados taip nejutau tavęs, 
kaip šitą vakarą, kai sningant degė žvakės 
ir kiaurai pro išretintas girias 
mirgėjo Beržoras, Barstyčiai, Šatės. 
Gyvieji prisišliejo prie daiktų, 
prie akmenų, prie tų retų giraičių, 
kurios jau nebepaslepia šimtų 
į liepsną atsiliepiančių žemaičių.
Dar ne visi nusinešė vardus, 
bet jau visai apleido darbus. 
Palikę margus, sugulė kartu, 
ir juos~ visus sujungė vienas vardas.
Jie - žemė. Jie - Žemaitija. Gelmių šviesa 
prasikala pre vandeningą sniegą.
Kaip gaudžia, tėviškė, kaip gaudžia kalvose, 
Kai gieda tėviškė, kaip gieda.

Stalino Valdžios Paslaptys
Aleksandr Orlov

/ tęsinys /
Apie tris savaites po Aliliujevos mirties, aš dalyvavau 

Paukerio suruoštame priėmime. Kažkas užvedė kalbą apie 
velionę ir pastebėjo, kad ji buvusi labai kukli ir labai 
nuolaidi.

- Nuolaidi? -sarkastiškai nusistebėjo Paukeris. - Tai 
jūs visai jos nepažinojot. Girdi, ji buvusi vištelė! O kad 
jūs būtumėte ją matę, kaip ji vieną kartą įsikarščiavo ir 
ėmė tiesiog jam į akis šaukti: "Ne kas kitas, o kankinto
jas esi! Tu kankini savo tikrą sūnų, tu kankini savo žmo
ną, tu kankini visus sovietų žmones!"

Aliliujevai nebuvo jokio kito kelio pabėgti nuo savo 
despotiško vyro. Jos santuoka su juo, tai buvo ne vedy
bos, o spąstai. Ar ji pati nusišovė, ar buvo nušauta, 
mirtis vistiek jai buvo vienintelis kelias jo plėšriam elge
siui išvengti. Nors veikė komunistinis paprotys kūnus 
sudeginti, tačiau Aliliujevos kūnas buvo senoviškai palai
dotas kapinėse. Stalinas įsakė NKVD viršininkui Jagodai 
suorganizuoti iškilmingą procesiją į senąsias aristokratų 
Novo Marinskij vienuolyno kapines. Stalinas sakė, kad jis 
eis pėsčias nuo Raudonosios Aikštės paskui karstą visą 
apie septynių kilornetų kelią.

Žinodamas, kad Stalinas niekad savęs neišstatydavo į 
mažiausią pavojų, Jagoda negalėjo tikėti tokiu Stalino 
pasiryžimu. Vis dėlto, jis sumobilizavo NKVD tarnautojus 
ir miliciją Maskvoje ir taip sutraukė tūkstančius slapto
sios policijos iš kitų miestų. Laidotuvių keliui buvo įves
ta apsiausties padėtis. į kiekvieną pakelės namą buvo 
pasiųstas plicininkas. žiūrėti, kad įnamiai nestovėtų prie 
langų į gatvę, o sėdėtų užpakaliniuose kambariuose. 
Specialūs sekliai buvo patupdyti ant stogų.

Laidotuvių eisena prasidėjo nuo Raudonosios Aikštės 
3-čią valandą, pačiam Stalinui einant paskui karstą, kaip 
jis ir sakė. Tačiau po dešimties minučių, jis ir Pauker 
staiga išėjo iš rikiuotės, įsėdo į jų laukiantį automobilį 
ir aplinkiniais keliais nuvyko į kapines laukti ateinančios 
procesijos.

Nadiežda Aliliujeva turėjo brolį, Povilą Aliliujevą, 
kuris su ja ir savo nauju svainiu 1919 metais apsigyveno 
Kremliuje. AŠ pats Povilą Aliliujevą pirmą kartą sutikau 
1929 metais Sovietų Prekybos delegacijoje Berlyne, kur 
jis tada buvo atsiųstas užpirktų Vokietijoje lėktuvų moto
rų ir kitų įvairių ginklavimosi reikmenų priežiūrai. Tik 
vienas kitas iš plačios sovietų kolonijos Vokietijoje žinojo, 
kad jis buvo Stalino žmonos brolis. Povilas ir aš daugiau 
kaip dvejus metus kartu artimai dirbome. Aš atsimenu, 
kaip nustebau, jam pirmą kartą įėjus į mano darbo kam
barį, dėl jo nepaprasto panašumo į savo seserį. Jis buvo 
tų pačių, kaip ir sesuo, rytietiškų akių ir gražaus veido. 
Ilgainiui aš patyriau, kad jis turėjo tų pačių kilnių doro
vinių savybių, kurių žmonės pastebėdavo jo seseryje. Jis 
buvo teisingas, nuoširdus ir nepaprastai kuklus. Per tą 
laiką, kai mudu kartu dirbome, aš daug turėjau su juo 
pasikalbėjimų įvairiomis temomis ir apie daugelį žmonių, 
bet retai apie Staliną. Mudu išsiskyrėme 1931 metais, 
kada mane perkėlė į Maskvą. Sekančiais keleriais metais 
aš jį retai sutikdavau, nes kuomet aš gyvendavau Maskvo
je, jis būdavo išvažiavęs tarnybos reikalais į užsienį, 
arba priešingai.

1936 metais Povilas tapo Raudonosios armijos tankų 
pajėgų komisaras. 1937 m. sausio pabaigoje, man esant 
Ispanijoje, gavau Jabai šiltą Povilo laišką, sveikinantį 
mane, gavusį aukščiausią Sovietų Sąjungos garbės ženklą: 
- Lenino ordiną. Laiško prieraše, kuris man atrodė daug 
sakąs, jis rašė, kad jis būtų patenkintas vėl su manim 
kartu dirbti ir sugestionavo, kad aš prašyčiau Maskvą, jį 
paskirti prie manęs Ispanijoje.

1937 metais rudenį, vienos savo kelionės į Paryžių 
metu, aš atlankiau Tarptautinę parodą ir užsukau į Sovie
tų paviljoną. Man ten bežiūrinėjant išstatytus daiktus, 
staiga pajutau, kad kažkas iš užnugario man padėjo ant 
peties ranką. Atsisukęs pamačiau besišypsantį Povilo 
veidą.

- Ką jūs veikiate Paryžiuje? - nustebęs jo paklausiau.
- Mane atsiuntė dirbti parodoje, - atsakė jis su nepa

sitenkinimo šypsena ir pažymėjo savo nereikšmingas pa
reigas paviljone.

Aš tą vakarą buvau vieno NKVD rezidento Prancūzi
joje pakviestas vakarienės. Povilui užrašiau valgyklos 
adresą ir prašiau ateiti ten kartu praleisti vakarą.

Atvykęs į restoraną, jau radau manęs belaukiantį 
Povilą. AŠ buvau^ nustebęs, kad rezidentas jo nepažinojo, 
ir aš juodu supažindinau. Kai į pabaigą vakarienės Povi
las kelioms minutėms pasišalino, rezidentas, pasinaudoda
mas proga, man pašnibždėjo:

- Kad aš būčiau žinojęs, jog jūs jį norite čia pakvies
ti, aš būčiau jus įspėjęs to nedaryti. Mums įsakyta jį 
sekti. - Tai mane labai nustebino.

Po vakarienės nuėjova su Povilu pasivaikščioti Senos 
pakrantėmis. Aš jo paklausiau, kas atsitiko, kad jį pasiun
tė dirbti parodoje 9

- Visai paprastai: jie nori mane laikyti toliau nuo 
Maskvos, - atsakė jis. Tada jis atidžiai į mane pažiūrėjo 
ir paklausė:

- Ar jūs nieko apie mane negirdėjote?
- Nieko, - atsakiau.
- Paskutinais metais įvyko daug permainų. Turbūt jūs 

žinote, kad mano sesuo mirė? Taigi, nuo tada jis manęs 
nebepriima.

Tą naktį mudu daug kalbėjome. Jau švito, kai mudu 
išsiskyrėva. Pasikabėjimas su Povilu buvo be galo man

naudingas, ne vien dėl to, kad iš jo sužinojau daug naujų 
faktų, bet ir todėl, jog aš turėjau progą patikrinti iš 
kitų girdėtus dalykus.

Tada aš Povilą paskutinį kartą mačiau. 1939 metais, 
jau man pabėgus iš Sovietų, praeidamas pro vieną laikraš
čių kioską, pastebėjau išstatytus rusiškus laikraščius; ar 
tai buvo IZVESTIJA ar PRAVDA, dabar neatsimenu. 
Nusipirkau laikraštį ir ten pat gatvėje pradėjau jį žiūrinė
ti. Staiga viena eilutė viename iš paskutinių puslapių 
man užėmė žadą. Ten buvo rašoma apie Povilo Aliliujevo 
mirtį. "Pagaliau jau jis jį nudobė" - dingtelėjo man min
tis dar nespėjus net perskaityti ištisai nekrologo. Ta 
žinutė sakė: "pranešama su dideliu liūdesiu, jog Raudono
sios Armijos tankų pajėgų komisaras, draugas Aliliujevas 
staiga mirė, eidamas savo tarnybos pareigas".
Smunkantis Višinskis, triumfuojantis Višinskis

Žmogus, kurį aš pažinojau, ir kuris dar gyvena, tai 
Andrei Višinskij, šių dienų nuolatinis Sovietų Sąjungos 
atstovas prie Jungtinių Tautų. Nežinodamas slaptųjų 
Maskvos bylų faktų, pasaulis buvo linkęs manyti, kad 
prokuroras Višinskis buvo vienas iš svarbiausiųjų architek
tų, kurie surentė tas bylas, ir kad jis turėjo didelės įta
kos suimtųjų bolševikų likimui, iš tikro, Višinskio vaid
muo toli gražu, nebuvo toks reikšmingas.

Višinskis žinojo, kad teisiamieji buvo nekalti dėl 
jiems primetamų nusikalstamųjų darbų, kuriuos jie prisipa
žino esą padarę. Jis tai žinojo todėl, kad jis, kaip prity
ręs prokuroras, negalėjo nematyti to fakto, kad tie prisi
pažinimai nebuvo paremti jokiais įrodymais ir, antra ver
tus, del to, kad NKVD viršininkai iškėlė jam aikštėn jų 
paruoštų bylų silpnąsias puses, kad jis stengtųsi jų nepa
liesti teisme.

Tai ir viskas, ką Višinskis žinojo. Pagrindinės paslap
tys jam nebuvo atidengtos. Nė vienas NKVD viršininkas 
neturėjo teisės bet kaip Višinskiui užsiminti apie Stalino 
duotas direktyvas, apie tardymo procedūrą arba apie 
Stalino derybas, kurias jis pats vedė su svarbiausiais 
kaltinamaisiais. Višinskis neturėjo jokios įtakos kaltina
mųjų likimui ir jis nežinojo, kokios bausmės jų laukia.

Šitų bylų teisme Višinskis su nepaprastu pasitenkinimu 
sutrempė paskutines, dar išlikusias, Stalino aukų žmogaus 
didybės savybes. Jis suvedinėjo ne vien Stalino sąskaitas 
su kaltinamaisiais, bet ir savąsias. Višinkis turėjo ne 
kokių patyrimų bendraudamas su senaisiais bolševikais ir 
jei jie būtų ir toliau turėję įtakos partijoje, jis būtų 
likęs pastumdėliu. Aš tai gerai žinau, nes Višinskis ir aš 
buvome kurį laiką Vyriausiojo Teismo kolegos prokurorai 
ir to paties skyriaus nariai.

Aš jau gana ilgokai buvau Vyriausiojo teismo proku
roru prieš ten ateisiant Višinskiui dirbti. Anų laikų teis ■ 
mo sudėtį sudarė garbingi senieji bolševikai ir Lenino 
draugai - tokie žmonės, kaip pirmutinis sovietų armijos 
vyriausias vadas Nikolai Krilenki, Komunistų partijos 
Kontrolės komisijos pirmininkas Aaronas Šolcas, Vyriausių 
apeliacinių rūmų pirmininkas Aleksandras Galkinas. Jų 
būdingosios savybės buvo - retas kuklumas ir paprastu
mas. Jie rengėsi varganai ir pasitenkindavo mažu maisto 
kortelių daviniu.

1923 m. Višinskis pradėjo dirbti Vyriausiame teisme, 
kaip prokuroras. Tarp tų tiesių, kuklių ir natūralių žmo
nių, Višinskis atrodė esąs ne savo vietoje. Savo sveikini- 
mosi ir rankos padavimu jis atrodė ceremonialus dabita. 
Dėl savo staipymosi jis buvo labiau panašus į caro činov- 
niką, negu į revoliucijonierių. Nepaisant to, jis kiek gale 
damas stengėsi užmegzti draugiškus santykius su kitais 
teismo nariais.

Prokurorai ir teisėjai kasdien po rytmetinės sesijos 
susitikdavo prie bendros arbatos. Šiuose susirinkimuose 
būdavo įdomių pasikalbėjimų, bet kai tik ten į kambarį 
įeidavo Višinskis, - tuoj kalbos nutildavo. Netrukus jis 
liovėsi lankęsis į mūsų susirinkimus.

Vieną kartą, mums besėdint prie arbatos, iš lėto 
durys atsidarė ir Višinkis įsliūkino. Kiekvinenas sužiuro į 
jį. Nejaukiai sutiktas, jis tuojau išsinešdino.

- Jis man negerai veikia virškinimą, - tarė GalKinas 
su nepasitenkinimo iškreiptu veidu.

- Kodėl? - paklausiau aš.
- Menševikas, - paaiškino šalia manęs sėdįs Nikolai 

Niemcov.
- Iki 1926 metij jis dar neapsisprendė, ar pripažinti, 

ar ne sovietus.
- Didelis čia daiktas, kad jis menševikas, - kalbėjo 

Galkinas. - Daug menševikų perėjo pas mus ir gerai 
atlieka savo pareigas, bet tas žmogelis yra šlykšus kar-. 
jeristas.

Senieji bolševikai pro pirštus žiūrėjo į tai, kad Višins
kis buvo menševiKas, bet jie negalėjo dovanoti to, jog jis 
po revoliucijos pergalės per pilietinį karą dar trejus 
metus laukė ir nesikreipė su prašymu jį priimti į komu
nistų partiją.

Tais metais, kai Višinskis atėjo dirbti į teismą, buvo 
paskelbtas partijos valymas; tai reiškė, kad kiekvienas ko
munistas turėjo būti patikrintas, ar jis yra vertas pasilik
ti partijoje. Pavyzdžiui, mano partijos skyriaus kontrolės 
komisija mus visus kartu pasikvietė. Po kelių klausimų, 
mūsų nario kortelės ouvo mums grąžintos, išėję iš apklau
sinėjimo, kiek sėstelėjome šalimais komisijos kambario ir 
šenkučiavomės. Kaip tik tuo laiku ir Višinskiui atėjo eilė 
stoti į komisiją. Jum tai buvo labai opus dalykas, nes jis 
jau prieš dvejus metus, per ankstyvesnį valymą, buvo 
išmestas iš partijos ir tik per didelius sunkumus, po 
vienerių metų vėl buvo priimtas.

Praėjo pusė valanoos, valanda, o Višinskis vis dar ne
pasirodė. Galų gale, jis išėjo raudonas kaip vėžys, ir 
susijaudinęs. Komisija jam negrąžino jo partijos bilieto, 
'rai reiškė, kad jis vėl buvo išmestas. Jis niekam nieko 
nesakė, kas su juo atsitiko, tik nuėjo į kitą salės galą ir 
ėmė be paliovos žingsniuoti pirmyn ir atgal.

Sekančią dieną vienas mūsų sekretorių įbėgo į teismo 
salę su žinia, kad Višinskis isteriškai vaitoja teisėjo Sol
do kambaryje ir kad vienas senis nuskubėjo jam atnešti 
šalto vandens. / bus daugiau /
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JAUNIMAS .KURIUO GĖRĖSIMĖS VIILŠOKIlį ŠVENTĖJE 

Alfonsas Nakas
Pagaliau visu tempu užvirė VIII laisvojo pasaulio lietu 

vių tautinių šokių šventės ruoša. Lapkričio gale į Hamil
toną buvo sušaukti dalyvausiančių grupių vadovai ir at
stovai. Šventės meno vadovybė - Juozas ir Rita Karasie- 
jai, Genovaitė Breiehmanienė bei Liudas Sagys - padėjo 
jiems suvienodinti žingsnius, figūras, nustatė kiekvienos 
grupės vietą arenoj. Dr. Vaidoto Kvedaro pirmininkauja
mas Šventės rengimo komitetas išnuomavo visas reikia
mas patalpas ne tik pačiai Šventės programai, bet ir ke
liems kitiems renginiams, įvyksiantiems prieš šokių pro
gramą ir po jos. O bus ir iškilmingos pamaldos, ir meno 
paroda, ir banketai, ir šokių vakarai jaunimui ir dar gal 
viena kita staigmena.

Kaip jau NL skaitytojai žinote, pati šokių šventė 
vyks Hamiltono Copps koliziejuje š.m. liepos 3 d. Kele
tas kitų renginių vyks liepos 1 ir 2 d.d. Šokių šventė - 
tai trečiasis svarbus įvykis trijų įvykių grandinėje, nes 
birželio 24-27 Toronte vyks Pasaulio Lietuvių Kultūros 
kongresas, o birželio 28-30, irgi Toronte, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas. Kai į pirmuosius du renginius 
rinksis kultūrininkai bei visuomenininkai, į šokių šventę 
suplauks didelės minios tautiečių iš visų JAV bei Kana
dos lietuviškų telkinių, o pavienių svečių, šokantį jaunimą 
lydinčių, atskris taipgi iš Europos bei P. Amerikos.

Daug galima ir reikia apie jau visiškai priartėjusią 
•••••••••••••••••••••••••••••••••a

čia Šokanti jaunimėlį matysime ateinančioje laisvojo pasaulio lietuviu tautiniu šoki y šventėje
1988 m. Hamiltone, tik jau gerokai paaugusį. Nuotr. St. Varankos

TAUTINIAI ŠOKIAI
Lietuvoje tautiniai šokiai 

ypač išpopuliarėjo po Seno
vės Dienų, suruoštų Dzūki
joje, kur vietos gyventojai 
demonstravo senuosius šo
kius 1935-38 m. Rokiškyje 
rengtose Kooperacijos die
nos metu 1938 m. buvo 
pasirodyta su to krašto se
noviniais šokiais. Jų atgai
vinimu rūpinosi jaunimo 
organizacijos. Jaunalietu
viai skelbė tautinių šokių 
konkursus, o 1937 m. Jau

nosios Lietuvos organizaci
jos sąskrydyje dalyvavo 448 
šokėjai ir tais pat metais 
išleistos 4 plokštelės pate
fonui,kurias galima buvo 
naudoti tautiniams šokiams- 

1938 m. apie 100 jau
nalietuvių šokėjų Sakalų 
sąskrydyje Čekoslovakijoje, 
Prahos mieste, šoko mūsų 
tautinius šokius.

1938 m. liepos mėn.
7 d. Tautinėje Olimpiadoje 
Kaune apie 500 jauna
lietuvių šoko sporto stadio
ne.

.. . .. Kazimieras B a r ė n a sKetvirtoji Veronika
PASIMATYMAS

/ pabaiga /
Zinai, važiuosiu į Londoną, - jau penktadienio vaka

re ji tarė Kostui. - Gal nesušalsiu.
- Sušalsi, Verute.
- Reikia nuvažiuoti.
Ji parsinešė ir dovaną viešniai - auksinę apyrankę su 

gyvačiuke. Begalvodama apie Vincentiną, ji prisiminė tą 
atsitikimą, kai jos motina padovanojo savo draugei puoš
nią skarelę. Tą vieną gerą daiktą ir teturėjo Veronikos 
motina. Gerai nusiteikusi šventą dieną pasiversdavo skry
nioje, išsitraukdavo puošniom gėlėm šviečiančią skarelę, 
pati gėrėdavosi ir dukterim rodydavo. O kai atvažiavo 
jaunystės draugė iš Rygos laikų, abi kalbėjosi susikišusios 
ištisas dvi dienas, o kai viešnia išvažiavo, tada motina 
prisipažino:

- Atidaviau skarelę.
Veronika žinojo, kokią skarelę motina atidavė. Aišku, 

kad tą gražiąją su gėlėm. Kasdieninės ji neduos.
- Mama, ar tu ...- pradėjo Veronika ir nepabaigė. Ar 

yra kokios nors prasmės pradėti jai berti priekaištus? 
Neišlaikė ir atidavė. Ar ne taip atsitiko ir su tom pelar
gonijom?

Gerai, motina vienai atidavė pelargonijas, o kitai - 
patį gražiausią savo turtą. Veronika irgi eis motinos 
pėdomis ir nuveš apyrankę. Ji parduotuvėje ilgai čiupinė- 
josi, nes vis svyravo. Ta gyvačiukė jai patiko - vis ki
toks daiktas. Kitos apyrankės su gėlytėmis ir raižytiniais 
pagražinimais. Visur tokių gausi. G su gyvačiuke Kanado
je, žiūrėk, gal ir nėra. Bet gyvačiukė gali sukelti vieš
niai įtarimą, Kad Veronika atneša jai dovanėlę tyčia su 
tokiu piktu šliužu, lyg kokį simbolį.

- Vas ir dovaną nupirkau, - rodo ji Kostui apyrankę. 
Nupirko ji vis tiek gyvačiukę. Ir tas dovanos parodymas, 
rodos, buvo galutinis sprendimas dėl kelionės. Ji dar 
bėgo į stoti sužinoti, kada šeštadienį išeina traukiniai. 
Jeigu išvažiuos vidudienį, tai suspės.

- Ar tu mane palydėsi, Kostai? - šeštadienio rytą 
paklausė Veronika vyrą.

- Aš?
- Dviem bus smagiau.
Ir jie išvažiavo abu. Kostas vis skundėsi, kad tokiam 

šaltyje reikia judėti iš namų. Dėl ko? Ugi dėl kažkokios 
Vincentinos. Jis buvo pažadėjęs ateiti į fabriką ir iki 
pietų dirbti. Davė žodį, o dabar nesilaiko pažado. Pirma
dienį prievaizdas prisistatys rūstus, kad Kostas netesėjo. 
Bet traukinys smagiai lėkė, ir rodos, nejučiom artėjo 
4 psl.

VIII šokių šventę skaitytojus informuoti. šio rašinio tiks
las - pradėti skaitytojų supažindinimą su tais, kurių pa
matyti į šventę rinksimės, būtent su šokėjais. Jų Copps 
koliziejaus arenoje šoks beveik apie 2000 (pagal tikslius 
paskutinius duomenis - 1,915). Jie suskris - suvažiuos iš 
kelių Kanados miestų, iš daugelio JAV vietovių, iš Vokie
tijos, Anglijos, Brazilijos, Argentinos.

šį kartą keletas sakinių apie vieną nedidelę, bet seno
kai gyvuojančią Jungtinių Valstijų grupę, pasivadinusią 

"LIEPSNA".
Ji įkurta 1972 metais ir veikia mažoje New Jersey 

valstijoje, burdama keliose vietovėse išsibarsčiusius lie
tuvius jaunuolius. Šiuo metu grupės repeticijos vyksta 
Kearney mieste. "Liepsną" globoja LB New Jersey apy
garda.

Per daugiau kaip 15 gyvavimo metų "Liepsna" šoko 
įvairiuose susibūrimuose, Vasario 16-sios minėjimuose, 
etniniuose festivaliuose. Prie išskirtinų jos pasirodymų 
laikytinas dalyvavimas Amerikos Laisvės statulos 100 
metų sukakties minėjime ir Lietuvos krikšto 600 metų 
paminėjime Newarke. Grupė dalyvavo V.VI ir VII Tautinių 
šokių šventėse.

Šiuo metu "Liepsnai" vadovauja Monika Šernaitė su 
padėjėja Gina Melinytė. Grupės akordeonistė - Rūta Rau
dytė.

Ši nariais negausi, bet entuziastiška jaunų žmonių 
grupė šoks tarp beveik dviejų tūkstančių šokėjų, Copps 
koliziejaus arenoje liepos 3 d. Kas gi nenorės juos visus 
šokių šventėje metyti?••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e*

Kitos organizacijos irgi 
yra turėjusios, kad ir ma
žesnes, tautinių šokių gru
pes.

Emigracijoje ypatingai 
tapo populiarūs tautiniai 
šokiai Vokietijoje, vėliau 
JAV, Kanadoje, Australijoje 
ir kitur.

Tautinius šokius puose
lėjo ne tiktai didieji mūsų 
ansambliai- Čiurlionio, Dai
navos, Lietuvių Tautinio 
Ansamblio, bet ir šiaip di
džiosiose lietuvių kolonijose 
veikė ir veikia tautinių šo

kių grupės.
Didžiosiose tautinių šo

kių šventėse, suruoštose 
Chicagoje 1957 m., dalyva
vo apie 700 suaugusių ir 
750 moksleivių šokėjų. 1963 
metais šventėje dalyvavo 
apie 600 suaugusių ir dau
giau kaip 300 jaunimo.

Įdomu bus suvesti sta
tistikas, kiek kurioje šven
tėje išeivijoje yra dalyvavę 
šokėjų.

Išeivijoje buvo taip pat 
organizuojami Tautinių Šo
kių Mokytojų Kursai. Pir
mieji - JAV-se 1959.XII.4.- 
1960.V. 13 (3 vai.per savai
tę) suorganizavo J.Jasaičio 
vadovaujama LB Chicagos 
Apylinkės valdyba. Jų prog
ramą- šokius ir teoriją dės
tė: L.Braždienė, Br.Jamei- 
kienė, V.Radauskienė, Br.G. 
Shotas ir Ir.Ši 1 ingienė; mu
ziką -F.Strolia ir J.Zdanius.

1965.1.7.- IV. 11 d. vyko 
JAV LB Chicagos A-kės 
valdybos suorganizuoti mo
kytojų kursai, vadovaujant 
Br.Nainiui. Kursus pravedė 
Pr.Gramontienė, Ald.Mar- 
tienė ir N.Pupienė; muzika, 
dėstė F.Strolia ir Vyt.Gu
tauskas.

DAINAVOS stovyklavie
tėje, vadovaujant J. Jasai
čiui, vyko kursai 1965.VI.

Lonoonas. Didesnės bėdos jie turėjo Londone, kol pasiekė 
bietuvių Namus: abu pirmą kartą pateko į šį didmiestį. O 
tuomet dar tuščiuose Lietuvių Namuose ji skubėjo išklaus
ti, ar yra apsistoję Martynai.

- Iki pietų buvo, o paskui miestan išėjo, - atsakė jai 
pareigūnas.

- Miestan? - nusistebėjo Veronika.
- Vakare grįš.

Martynai grįžo, kai salėje jau griežė spaudos baliui 
pasamdytasis orkestas. Veronika su Kostu iš pradžių 
laukė ir dairėsi pirmajame aukšte. Tirštėjo žmonių ir darė
si sunku dairytis. Kostas siurbė alų.

- Tu nepasigerk, - įspėjo Veronika.
Jie stovėjo šokių salės pasienyje, kai įėjo Martynai. 

Taip, Vincentiną. Veidas tas pats, tik plaukai neatpažįsta
mi, ir ties jais sustoja Veronikos akys. Kaip juodvarnio 
plunksnos žvilga jie iš tolo, ir papurę tokie, rodos, to jų 
kiekio dviem moterims pasidalvti. Argi ne Vincentiną 
anais seminarijos metais, atsidūrusi prie veidrodžio, grieb
davo Veronikos plaukų kuokštą ir dėdavosi sau prie 
veido pasižiūrėti, kaip jai tiktų? Taip, aišku, Vincentiną, 
kurios plaukai buvo aptriušę ir spalvą turėjo juodbėrą.

- Ponia Martynienė, ar ne? - tiesdama ranką tarė 
Veronika.

- Sveika, sveika, ponia, - tarė Vincentiną. - Aš irgi 
atpažinau. O čia mano Jurgis, Džiordžas, - parodė ji 
į vyrą. - Ar viena esi?

- Ne, su vyru.
- Matai, gavom adresą, sakau parašysiu, pažiūrėsiu, 

kaip dabar atrodai. Ar turit staliuką?
- Ne.
- Mes einam prie savo staliuko. Atsiprašau, vedu vyrą 

prie staliuko. Dar susitiksim.
- Palauk, aš atvesiu Kostą, - šūktelėjo Veronika, bet 

jos balsą, matyt, sugėrė orkestro trenksmas, ir Vincenti- 
na neatsigrįžo.

Veronika atsistūmė į pasienį, prie Kosto. Ji matė, 
kad Martynų stalas apsėstas iš visų pusių. Jie ten gyvai 
šnekasi. Matyt, atvažiavo jie ne vieni. Jai prie sienos 
nusibodo stovėti. Vis stumteldavo sukdamiesi pro šalį 
šokėjai.

- Eikim į pirmąjį aukštą, - tarė ji Kostui. - čia mus 
sumindžios.

- O tavo Vincentiną?
- Suras, jeigu norės.
Apačioje jie gavo atsisėsti ir dairėsi. Veronika nekant

ravo. Ji matė porą pažįstamų, bet visi buvo užimti. 
Laikrodis sukosi lėtai. Bet vidurnaktis vis tiek artėjo.

- Aš dar pasižiūrėsiu, — ji pakilo ir nuskubėjo į

New Jersey tautinių sokiu^grupė LIEPSNA.

MIELOS/LI AUŠROKĖS/ AUŠR0KA1!
Džiaugėmės Jūsų dalyvavimu mūsų suvažiavime Toron

te. Pelno likutį $2,500 (Kan.) visų torontiškių nutarimu, 
paaukojome Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, kaip auš- 
rokų/ių auką.

Raginami p. Skrupskelienės, p. Kriviekienės, p. Gliau- 
dos ir kitų, iniciatorių būrelis Toronte sutarėme pradėti 
rinkti medžiagą apie "Aušros" gimnazijas ir bandyti išleis
ti gražią knygą.

Mūsų gimnazija yra žymiai prisidėjusi prie Lietuvos 
laisvės atgavimo, jos išlaikymo ir dabar dar jos auklėti
niai darbais prisideda prie kovos jos laisvės atgavimui. 
Mūsų gretos mažėja, o su tuo prisiminimai dingsta. Todėl 
kol galime, turime visokią medžiagą apie "Aušrą" rinkti 
ir ją paskelbti.

Malonu Jums pranešti, kad p. Skrupskelienė pažadėjo 
šį leidinį redaguoti, todėl jai širdingi dėkojame.

Manome, kad šis leidinys prisidės prie Lietuvos švieti
mo-kultūros istorijos pažinimo.

Darbo paskatinimui ir pagreitinimui sutarėme aušrokų 
gyvenamose vietovėse surasti atstovus (įgaliotinius), kurie 
skatintų - rinktų medžiagą ir stengtųsi sukelti finansus 
šiam sumanymui įvykdyti.

Knygai išleisti reikalinga visokia medžiaga, kaip atsi
minimai, laikraščių, knygų ištraukos, iškarpos, fotografi
jos ir 1.1. Taip pat mums reiklainga Jūsų finansinė para
ma bei pritarimas.

Todėl prašome būti šios knygos leidėjais, mecenatais, 
rėmėjais bei prenumeratoriais.

Laukiame medžiagos ir paramos iki 1988 m. liepos 1 
d. Tik nuo Jūsų pritarimo, prisiųstos medžiagos ir para
mos pareis, ar tokia knyga bus išleista.

Visą medžiagą prašome siųsti: Mrs. E. Senkus, 21 Lum
bervale Ave., Toronto, Ont. M6H 1C7. Canada.

Vytautas Skrinskas 
Elena Senkuvienė

13 - 26 d.d. Juos pra
vedė Lietuvių Tautinių Šo
kių Institutas. Dėste L. 
Braždienė, G.Dumčiūtė- 
Breichmanienė, dr.J. Balys, 
G.Gobienė, Br.Jameikienė, 
J.Matulaitienė, O.Ivaškienė, 
Br.G.Shotas, Ir.Šilingienė
ir R.Jonynaitė-Zotovienė. 
Muziką dėstė J.Zdanius.

; fn ! A i' ’.
Kursus lankė iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių 24 kur
santai. Taip buvo pasiruoš
ta III-iajai Tautinių Šokių 
šventei.
/pasinaudota LE/ b.n.

viršų. Martynienė su savo vyru šoko. Veronika laukė, kol 
baigs ir nueis prie staliuko.

- Aš atėjau atsisveikinti, - prisigrūdusi pro žmones 
prie staliuko, tarė ji Vincentinai. - Važiuojam namo.

- Ar jau?
- Sėskis, ponia, - parodė jai kėdę prie staliuko nepa

žįstamas vyriškis.
- Ačiū, mes jau važiuojam, - atsakė Veronika.
Gaila, kad nėra kada pasikalbėti, - tarė Vincentiną.
- Gaila, - pratarė Veronika ir tuomet staiga atidarė 

savo rankinuką ir ištraukė dėžutę su dovana. - Atvežiau 
dovanėlę, - padavė ir ištiesė ranką atsisveikinti.

Po to ji visą kelią gailėjosi, kad jai užėjo tas staigus 
noras atiduoti Vincentinai apyrankę, iš pradžių ji važiuo
dama negalėjo nei kalbėti, nei galvoti, tokia suirzusi 
jautėsi. Argi važiavo šešias valandas šaltyje, kad pamaty
tų Vincentiną? Ne. Argi ji važiavo, kad Vincentiną pama
tytų ją? Tur būt. Vincentiną švilptelėjo: būtinai, būtinai, 
o Veronika, matai, ir atbėgo.

- Atleisk man,- aprimusi traukinyje ji tarė Kostui. 
Atsitiko ne taip, kaip aš galvojau.

Ji kaltino save ir kitus ligi ptt namų. Jei tai Vincen
tinai niekas nebūtų davęs adreso, tai ketvirtadienį laiš - 
kas nebūtų sujudinęs Veronikos. Vincentiną, matyt, atsi
sėdo, brūkšt, brūkšt ir parašė tik dėl to, kad turėjo 
adresą. Ji, turbūt, nė nesistikėjo, kad Veronika susiruoš 
ir atvažiuos. Bet jei nesitikėjo, tai neturėjo rašyti. O jei 
tikėjosi, tai turėjo palikti tą staliuką salėje ir savo Mar
tyną ir susėsti su Veronika pakalbėti apie senus laikus. 
Kai ji dabar galvoja, tai ir tie seni laikai tokie pat 
netikri, kaip pati Vincentiną. Draugystė? Matyt. Vincenti
nos tėvai sumezgė tą tariamąją draugystę, kt.d galėtų 
įkinkyti Veroniką padėti jų dukteriai. Ar ta Vincentiną 
buvo kada nors įžengusi į Veronikos tėvų vienalangę 
gryčią? Niekada. Veronika nekvietė jos ir nenorėjo, bet 
draugyste nereikalinga kvietimų.

- Atleisk man, - dar kartą ji pratarė Kostui. - Užėjo 
toks akimirksnio kvailumas, tai atsisveikindama dar ir 
apyrankę padaviau. Gerai, Kad nors su gyvačiuke. Gal 
supras, - sakė Veronika ir šiuo metu tuo tikėjo. Tikėjo, 
nes dabar norėjo, kad Vincentiną tą gyvačiukę apyrankėje 
išsiaiškintų, kaip jos pykčio ir nusivylimo ženklą.

Tik dabar, traukiniui dunksint, Veronika apsvarsto ir 
tas Vincentinos laiško vietas, kur rašoma apie busimąsias 
keliones. Paryžius, Šveicarija, Ispanija.... Lygiai tokia pat 
kvailystė, kaip anais jaunystės metais. Jeigu tu esi... 
Taip, jeigu tu esi skurdžius, tai Martynienė net ir po 
daugelio metų pasirūpins tau parodyti, ką gali pinigas ir 
turtas!

NEPRIKLAUSOM \ LIETUVA
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DALIS ATNAUJINTŲ PASTATŲ KAUNE, ROTUŠĖS AIKŠTĖJE 

veikalus.
• KLAIPĖDOJE pradėjo 
veikti naujausias sveikatin-

VE/DRoDž/M
BY BILL H0E6TBUMPER 5NICKER6

centras-
• Automobilių transporto 
ir plentą ministeriu pa
skirtas Petras Kazys Mak- 
rickas, 
išėjusio Ivano Černikov'o. 
Tai gal nebereikės vertėją 
ministeriui....

vietoje J pensiją

AR VIS LAUKIAMA 
"PROTINGESNIŲ IŠ 
ŠAUS" NURODYMŲ?

Rašoma, kad neseniai 
Nerimi ir Nemunu praplau
kė keliasdešimt 
zuto, kuris per 
Vilniaus ŠEC-3 
buvo išplautas į

VIR-

mazuto. Lietuvos moksli
ninkai seniai dėl to rūpina
si, seniai norėjo užbėgti 
už akių tokiai problemai.Tu
ri tik atsibusti "pagalplani- 
ninkai".
* mazutas /turką kalbos 
skolinys/- skystis,kuris lie
ka, išėmus iš naftos benzi- 

dyze-

gumo 
statybos tresto 
Giruliuose.

Klaipėdos 
sanatorija

• Aplankęs keletą barą Tia Juana, vyras pasijuto toks 
dosnus, kad nupirko savo žmonai dovaną lapės kailį. Nu
aręs prašmugeliuoti pro muitinę, apsivyniojo kailį ap- 
ink liemenį ir apsivilko švarką. Ties rubežium, muitinin- 
o paklaustas, ar vežasi ką nors apmuituotino, atsakė:

- Nič nieko!
Hm...tuomet išeina, kad tai jūsų paties gauruota 

uodega kabo iš po švarko užnugaryje.
DIENOS, KURIU NEGALIMA UŽMIRŠTI

aplin-

metu
LTSR 
leidi-

• Medžiotojas slampinėjo po mišką ir nieko nesumedžio
jo. Susitinka miško sargą, kuris paprašo jo parodyti me
džiotojo leidimą.

- Na, kodėl gi medžiojai su pernykščiu leidimu? 
Ar nežinot, kad tai nelegalu?

- Aš tik šaudau j pernykščius tetervinus, į ku
riuos tada nepataikiau.

paaiš- 
naftos 

įmonės 
23-25 

vandens 
ženklą

toną ma- 
vamzdį iš 
elektrinės

Nerį. Pada
ryta daug nuostolių
kai ir gyvūnijai.

Taip pat neseniai 
kėjo, kad Vilniaus 
produktą tiekimo 
tarša pasiekė net 
metrą gylio grunte 
telkinius. Taršos
rasta net 43-51 metro gy
lyje. Buvo susirūpinta mies
to vandentiekiu dėl tokio 
teršimo.

Pagal "iš aukščiau" nu
matytą planą,taršą žadama 
sustabdyti tiktai 1990 m., 
kai Vilniaus naftos produk
tą įmonę iškels [ kitą vie
tą.

Išvengti tokią vis didė
jančią taršą galima, jeigu 
būtą tuojau įrengtos 
ir tvarkingai naudojamos 
naftos produktą saugyklos. 
Taip pat turi būti surenka
mi ir išvalomi naudoti te
palai.Tačiau "naplivat" tra
dicija veržiasi Nerimi ir 
Nemunu, Lėveniu ir Mūša, 
kur taip pat buvo nuleista 
nemažiau kaip 146 tonos

ną,ligroiną,žibalą ir 
linius degalus.
• Sudegusiai karo 
Šalč įninką bažnyčiai 
Ministrą Taryba davė
mą ją atstatyti po pakarto
tiną prašymą, dabar. Tikin
tieji meldėsi laikiname me
diniame priestate, kuris 
supuvo.

Architektas paruošė pro
jektą, statybinės organiza
cijos teikė paramą medžia
gomis, o tikintieji talkinin
kavo darbu. Taip buvo pa
statyta, turbūt pirma po 
karo > Lietuvoje bažnyčia, 
neskaitant Klaipėdos kated- 

kon-ros, kuri buvo valdžios 
fiskuota.

• Lietuvos Kamerinis 
kestras, vadovaujamas 
reato S.Sondeckio,parengė 
J.S.Bach'o kantatą ciklą.

Koncertai vyko Vilniuje 
ir Kaune. Juose dalyvavo 
Estijos filharmonijos kame
rinis choras, solistės iš 
Ecuadoro, Tallinn'o, Rygos, 
Leningrado .

"Šiuolaikinės muzikos va
karą" koncertuose buvo at
liekami amerikiečių kompo
zitorių kameriniai kūriniai, 
o gruodžio viduryje Kaune 
ir Vilniuje grojo kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko

Or- 
lau-

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

Dr. Gv. Valančiui

CFMB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

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

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

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

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

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

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.
= 8 vai. vakare.
j ARBA SKAMBINK MUMS:

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

1988.1. 21

/tęsinys/

Neįmanoma palaikyti ryšį su Kaunu, jokią susisie
kimo priemonių...Vieni bėga per laukus, kiti raiti, kiti 
ratuose su vaikais, prisikrovę daiktą ir maisto, nes pro
paganda skelbia, kad vokiečių žemėje badas... Aplinkui 
vaizdas lyg po žemės drebėjimo. Tai žmonės, apimti ne
laimingo, nežinomo jausmo - bėgti, nestovėti, jieškoti ____ , ____ ____ „1<v ulv,lltu
nors ir nežinomos pagalbos, bėgti iš tamsios stichijos, šviesa nuo saulės iki mūsą atkeliauja 186.000 mylią per 

sekundę greičiu. Pasiutusiai greitai, ar ne?
- Taigi, bet nepamiršk, 

tai lengviau...

• Du bičiuliai sėdi bare ir šnekučiuojasi:
- Žinai, - sako vienas,- aną dieną, skaičiau, kad

Kad sužinočiau tikrąją padėtį frontuose, turėjau 
Telefunken imtuvą. Tad vakarais, kai tarnautojaigerą 

išeidavo, likęs vienas, nors buvo labai draudžiama, klau
siausi ką kalba Londonas, nes prieš krentant Šiaulių 
miestui buvo žinoma fronto padėtis tik įjungus radiją. 
Tuo pačiu laiku užgirsdavai "lęi Londre" ir pradedamus 
garbinimus rusams, ją žygius pirmyn.

Senesnieji sako ne, mes nebėgsime niekur...Kaip 
Tu, Dieve, duosi, taip bus... verčiau čia žūsime, savo 
protėvių prakaitu sulaistytuose laukuose, paukšteliams 
čiulbąnu,. i ; .

Liepos 20 d. Palangoje * nyku, tuščia, kvepiančios 
pušaitės nuo kunigaikštienės Birutės laiką laukia svečią 
poilsiui. Bet dabar ją amžinas ošimas kitoks, jaučia ar
tėjančią audrą, nes ilgoje tautos istorijoje dabar vykstan
tis žmogaus išniekinimas nežinomas buvo.

Kretinga...dienos karštos, bet medžiai atrodo jau
čia artėjanti terorą. Lapeliai nusvirę, po jais slapstosi 
paukšteliai lyg jieškodami užuovėjos. Atrodo, ir jie kaž
ką baimingo jaučia, jieško globos. Miestas užtvinęs jau
nimu ir vaikais. Tai mūsą tautos tęstinumo generacija, 
tai ateitis, kad laisvėje būdami, galėtą skelbti pasauliui 
apie artėjančią nužmogintąją masę, atnešančią užtemi
mą. Sąmyšis , vaiką klyksmas... J ieškomi sprendimai, bet 
mažai kelią į šviesą, tačiau viltis neapleidžia.

Einu į gelžkelio stotį, randu du vokiečius, bet nė 
vieno lietuvio... jieškau žodžių, kaip juos suinteresuoti. 
Tariu: "Čia daug mūsą tarpe yra patyrusią specialistą, 
dabar bedarbiai, norime dirbti kur nors toliau kartu, 
kaip geležinkeliečiai",- ir aš parodau savo liudymą. Duo
nos turime visi apsirūpinę, vežamės kartu, ir šita mintis
paskatina išnaudoti gerą progą. įduodu "aukso" - gerą 
bryzą lašinių, kurį turiu su savim. Vokiečių veidai nušvi
to, tai dar ištraukiu skaidriosios butelį ir prašau paskir
ti vagoną mano žinion. Manau, gal apgaus, bet esant 
nelaimėje, reikia kuo nors patikėti, kad ir okupantu, ku
rio prašau pagalbos...Jie pažadėjo, kad gausiu vagoną;
nušvitau ir išėjau.

Ateinu po poros valandą geležinkelio stotin...Vieš
patie, ką aš zmatau! Abudu vokiečiai ropomis vaikšto, 
reiškia girti. Persigandau, viskas prarasta, ir apgailėjau, 
kam tą Snapsą atidaviau... Pakėliau nuo žemės vieną 
iš ją ir sakau drąsiai: "Jūsų pažadas dėl vagono neišeina 
man iš galvos, būkite malonus, parodykit man tą vagoną- 

Vokietis lieka vokiečiu - jeigu priėmė užmokestį, tai 
skolingas nelieka. "Štai tas vagonas",- sako ir tuoj pri
dėjo, kad turiu sudaryti sąrašą, kas tame vagone keliaus, 
ir turime sulipti dar šį vakarą, nes ir jis nežinąs, kada 
traukinys pajudės.

Gražus liepos 31 d. vakaras, saulutė sėda žemyn
už Palangos Tiškevičiaus parko. Dar vienas iš bendra
keleivių J. iš savo ūkio atvežė gerą sausą lentą, kad 
sudarytą lyg dviejų aukštą patogumus miegoti.

Perpylė malonus jausmas, džiaugsmas sustiprino 
ir tie saulėleidžio spinduliai suteikė vilties, kad nuo ma
ro, ugnies ir karo išsigelbėsim...Ir taip visa "šeimynėlė" 
sulipom į vagoną nakvoti ir laukti nežinomos ateities.

Nelaimingose gyvenimo valandose yra lengviau 
surasti ir atpažinti kilnią jausmą žmones - draugus ir 
suartėti, išlikti nuoširdžioje draugystėje ir ateityje. Ta
me sąraše buvo keturios pavardės, prasidedančios T rai
de, ją tarpe dvi jaunos atžalėlės.

Rugpjūčio 1 d., anksti rytą vieversėlis lyg atsi
sveikindamas, palydėjo mūsą traukinį. Tolyn, tolyn nyko 
vaizdai, o širdyje tas ratą dunksėjimas skausmą primena. 
Rodos, košmaro siaubas lyg sumažėjo - bet neilgam. 
Štai jau Tilžės tiltas - sudiev, tėviškės laukai, girios... 
Pajutau didį skausmą, kad mano vaikučiai Rūta, Gelutis 
tampa sunkaus gyvenimo aukos. Spėju, kad ne vienas 
iš 28-ią, esančią vagone, nenujauteme didelio skausmingo 
įspėjimo, kad išeiname negrįžti...

Traukiniui dundant, viena iš tą jauną atžalą - Ire
na- pradėjo deklamuoti eilėraščius, gal pajutusi visą liū
desį, prarandant savąją žemę po kojomis, panoro sustip-

kad keliauja žemyn į mus,

• Pasigėręs pilietis , apsirikęs 
Sustojęs prie vieno paveikslo,

pakliuvo į meno galeriją, 
atsisuko j prižiūrėtoją:

- Tai čia vienas tą baisią paveikslą, kuriuos čia 
vadinate moderniu menu?

- Ne, tamsta, tai Jūs žiūrite į veidrodį,- atsakė 
prižiūrėtojas.

• Aš pastovėjau ties generolo Černiakovskio paminklu, 
paskui, perėjęs Černiakovskio aikštę, įėjau į Lenino pros
pektą, atsidūriau ties įspūdingu Lenino paminklu. Pasu
kęs į Gogolio gatvę, perėjau per Puškino parką ir nuėjau 
Kutuzovo rūmą link.

Kuriame mieste vaikščiojau?
- Vilniuje'.

TVORA /Groteskas/

Tvora buvo kaip tvora: ant jos čirkšdavo žvirbliai 
nutūpdavo balandžiai, o prie pamatą glaudėsi blyškūs 
žolės lapeliai. Sumūryta iš balkšvą plytą, ji stūksojo ak
lina ir gan aukšta, tad negalėjome matyti, kas dedasi 
anapus. Rytais palei ją traukdavome į darbą, vakarais 
- iš darbo, ir ilgainiui taip su ja apsipratome, kad be
veik

tai

nepastebėdavome.
Tik vieną rytą išvydome ant jos kabantį šūkį:
ŠI TVORA YRA LABAI TVIRTA'.

Nustebę įsispitrijome į tvorą atidžiau nei papras- 
ir tik dabar pamatėme: kur cemento drėbta, kur ne-

pridrėbta, kur plyta išlindusi, kur nutrupėjusi...kas čia 
bus toliau?

Toliau tvora pasidabino nauju šūkiu:
ŠI TVORA YRA TVIRTESNE UŽ KITAS TVORAS!

Kas gi vėl atsitiko? Dar įdėmiau nužvelgėme tvo
rą ir aiktelėjome: vienur kitur jau eižėja, o ant keteros
stybsta berželis, šaknimis trupindamas cementą...

Vėl įprastu keliu skubėjome į darbą ir atgal. Tvo
ra taip pat nestovėjo vietoje, ir naująjį šūkį išstūmė dar 
naujesnis, šįkar itin didelio formato:

ŠI TVORA YRA TVIRČIAUSIA IŠ VISŲ TVORŲ!
Kas gi vėl? Net sustojome kaip įbesti, kad geriau 

įsižiūrėtume. Kaip tik po šūkiu tvora buvo įtrūkusi ir 
į viršų ėjo platėjantis plyšys.

Nespėjome šio reginio apmąstyti, tai yra, kad ne- 
spėtume apmąstyti, tvora pasidengė nauju šūkiu - dideliu 
kaip niekad:

ŠIAI TVORAI NEPRILYGSTA JOKIA PASAULIO 
TVORA’.

Iškart sumėtėme, kad atsitiko kažkas rimto. Nesu- 
klydome: audeklas su šūkiu buvo ištemptas ant didžiulės 
išgriovos, kurios šonai buvo pavojingai pasvirę...

Vėliau tvora dangstėsi dar grandioziškesniais šū
kiais, tačiau neturėjome laimės jais gėrėtis: iš toli ap
lenkdavome tvorą,kad neužgriūtą mums ant galvos...

Vytautė Žilinskaitė

rinti dvasioje keleivius, o vėliau, išeivijoje tapo žymi 
skautininke, veikli spaudos bendradarbė, atsidavusi jauni
mėliui ir savo vaikučius išugdė skautą ideologijoje, tau
tinės šviesos orbitoje. Kitoji T. mūsą visą džiaugsmui, 
Los Angeles mieste išaugino Elytę ir Vytuką, kurie švie
čia savo darbais jaunimo eilėse. Kad tokią mūsą tautos 
žiburių, kurią darbai išlaiko dvasines vertybes, švytėtą 
mūsą aplinkoje gausiai'.

Tai prisiminus, toji skausminga praeitis suteikia 
šviesią pragiedrulių, kad iš tą pripuolamai sutiktą bend
roje vargą kelionėje draugą, atsirado lietuviškumo atža
lyne tautos gyvybės ugnies nešėją. Tai prisiminęs, atran
du laimingą valandą ir pasitenkinimo.

5 psl.
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toronto VIENOS PASKAITOS DALYVIAI TORONTO L I ETŲ VIŲ N AMUOSE.

Nuotrauka St. Dabkaus.

UŽBAIGTAS VARGONŲ 
VAJUS

Nauji vargonai, dosnių 
aukotojų dėka, nupirkti. 
Taip pat nupirkti ir du gar
siakalbiai, sudėti į langus 
bažnyčios priekyje. Tai kai
navo $31,175. Senieji var
gonai nutarta palikti salėje 
ant scenos.

Viso buvo suaukota $31, 
588.75. Liko $ 413.75.

Likutis bus panaudotas, 
rengiant vargonų pašventi
nimo koncertų. Jo proga 
bus atspausdinta programa 
su visų aukotojų sąrašu.

Prisikėlimo Parapijos 
valdyba visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja ir baigia 
vajų.

• VISUOTINIS "VYČIO" 
SUSIRINKIMAS šaukiamas 
sausio mėn. 31 d., 2 val.p. 
p., Toronto LIETUVIŲ NA
MUOSE. Bus renkama 40- 
toji valdyba ir aptariama 
išvyka į Australiją, 40-me- 
čio minėjimas, krepšininkų 
stovykla ir kt.

Rimantas DichaviČius, svečias iŠ Lietuvos, kalba per jo parodos 
atid ary m <į Č ik ago j e Čiurlionio vardo galerijoje. Šalia jo — šj tarp 

tautinio garso fotografo pristatęs, irgi fotografas Algimantas Ke- 
zys’ Nuotrauka Ed.šul aičio.Lietuvių Namų Žinios

« Sausio mėn. 17 d. LN 
posėdžiavo atstovai organi- 
zacijŲ, kurios dalyvaus UŽ
GAVĖNIŲ KARNAVALO 
rengime vasario mėn. 13 
d.

Organizacijos, norinčios 
dalyvauti Karnavalo pavil
jonuose, kviečiamos susiriš
ti su Aldona Jankaitiene 
- įstaigos tel:762-3838, na
mų tel: 762-9183.

Vakare vykstančio KAU
KIŲ BALIAUS programoje 
dalyvaus Toronto Vyrų Cho
ras ARAS, tautinių šokių 
ansambliai-Toronto GINTA
RAS ir ATŽALYNAS.

sausio mėn.26 d., antradie
nį, 8 vai.v.

Galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo, kviečiami 
dalyvauti šiame pasitari
me.

Žinantieji apie sergan
čius arba kitokios pagalbos 
reikalingus tautiečius, pra
šomi pranešti LN raštinei 
darbo valandomis tel.532- 
3311, bet kuriuo laiku Vyt. 
Kulniui tel:769-1266.

• Reikalingas 2-3 miega
mųjų kambarių butas. Turin
tieji prašomi skambinti LN 
vedėjui T.Stanuliui 532-3311,

Lietuvių Tautodailės parodoje Cicero bibliotekoje. Iš kairės: V. Rimienė, Liet. 
Tautodailės instituto Chicagos skyriaus vadovė Aldona Veselkienė ir L.
Gečaitė , Nuotr. Jono Kuprio

P.Molis, garbės teismo 
pirm.- v.s.P.A.Raulinaitis, 
kontrolės kom.pirm.- s.A.Ja- 
runas;

LS brolijos - V.S. v.s.G
Deveikis, VSP s.G.Taoras, 
LSB garbės gynėju s.V.Man- 
tautas;

(ar nedrįsta) parodyti neuž
dengtą moters groži,.

Parodoje buvo išstatyti 
84 darbai: iš jų 54 foto 
meno ir 30 grafikos. Paro
da tęsėsi iki 1987 m.gruo
džio 21 dienos..

E. Šu 1 a i t i s
LS seserijos V.S. v.s.S. 

Gedgaudienė, VSP v.s. M. 
Mickienė, LS seserijos gar
bės gynėja v.s.M.Jonikienė;

Akademikų SS vadijos 
pirm.v.s.D.Eidukienė, pava
duotoja ps. Aleksandra Li- 
kanderienė ir garbės gynėju 
v. s. J. Dainauskas.

Programos atlikime pri
sidės ir svečiai - Hamil
tono tautinių šokių viene
tas GYVATARAS.

Kaukių Baliaus bilietus 
platina darbo valandomis 
LN , tel;532-331 1, kitu lai
ku Vyt.Kulnys,tel: 769-1266. 
• IŠ AUSTRALIJOS grįžęs 
dainos vienetas SUTARTI
NE, vad.muz. Nijolės Be- 
notienės, s a u s i o 24 
d., sekmadienį, 3:30 val.p.p. 
Lietuvių Namuose duos 
koncertų.

Programoje- "Sutartinė" 
įpūdŽTai, nuotraukos iš ke
lionių Australijoje. Taipgi 
dalyvaus Australijoje atras
ti Toronto menininkai.

Po koncerto - pyragai
čiai ir kavutė, kurios metu

LANKĖSI "ŽALGIRIO" 
VYR. TRENERIS

Privačiu pakvietimu po
rai savaičių į Ameriką buvo 
atvykęs Vilniaus "Žalgirio" 
vyr.treneris B. Zelkevičius, 
iš kurių 10 dienų jis pralei
do Čikagoje.

bus rodoma Australija, fil
muota video juostoje.

• LN Socialinių Reikalų 
Komisijos ligonių lankymo 
sekcija renkasi pasitarimui

• LIETUVIU SLAUGOS 
NAMAMS AUKOJO:

po $1.000: A.M.Danie
liai, A.Strolis;

po $ 50,- J.Grigaitis, 
A.Kalutka ir J.V.Draunevi- 
čiai iš VVinnipeg'o, Man.;

$ 40,- V.Gudaitis.
VISIEMS AUKOTOJAMS 

bus išsiuntinėti pakvitavi
mai, atleidžiantys nuo val
džios mokesčių.

Šiuo metu Slaugos Na
mų Fonde yra $ 4.960,11.

Visiems_aukotojams nuo 
širdus AČIŪ. Norintieji pri
sidėti prie Lietuvių Slaugos 
Namų įsigijimo , gali aukas 
pervesti į suskaitę 8711 
Lietuvių kooperatyve PA
RAMA.

• "Nepriklausomos Lietu
vos" savaitraščio Rėmėjų 
Būrelio susirinkimas vyks 
sausio 31 d., sekmadienį, 
1:30 val.p.p.LN posėdžių 
kambaryje.

-a-! ■ .. - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

PERSIKĖLĖ l KANADA 
ALDONA VESELKIENĖ

Kilimų ir tautinių dra
bužių audėja, veikli tauto
dailininkė Aldona Veselkie
nė persikėlė iš Chicagos 
į Kanadą nuolatiniam apsi
gyvenimui.

Ji nuo 1948 m.audė 
tautinius drabužius ir juos
tas Montrealyje, o nuo 
1962 m.buvo įsteigusi savo 
tautodailės- audinių studiją 
Chicagoje. 1980 m.suorgani
zavo Chicagoje Lietuvių 
Tautodailės Instituto Sky
rių, kuris 1986 m. buvo į- 
registruotas Illinois valsti
joje kaip pelno nesiekianti 
institucija "Chicagos Lietu
vių Tautodailės Institutas" 
pavadinimu. Iki 1987 m. 
Aldona Veselkienė buvo 
to skyriaus pirmininke. Čia 
veikė audinių bei tautinių 
drabužių nuolatiniai kursai, 
kuriems vadovavo A.Vesel
kienė ir buvo rengiamos 
parodos.

Aldona Veselkienė taip 
pat skaitė amerikiečiams 
ir lietuviams visą eilę pa
skaitų, dalyvavo simpoziu
muose, rašė spaudoje.

Aldona Veselkienė įsikū
rė dailininkų Anastazijos 
ir Antano Tamošaičių so
dyboje, Kingston, Ont., ir 
planuoja su dail.Anastazija 
Tamošaitiene vystyti pla
tesnę veikią dailės ir tauto
dailės srityje.

Reikia tikėtis, kad Chi
cagos skyriaus nariai, įsigili
nę į tautodailės sritį, tvir
tai puoselės savo uždavi
nius ir toliau, o buvusiai 
"kanadietei", sugrįžusiai 
į mūsų veiklą Kanadoje, 
linkime viso geriausio. b.

• LSS 1988-090 m. išrinkus 
vadovybę, pareigų perdavi
mas įvyks Čikagos JAUNI
MO CENTRE sausio mėn.
24 d., po 9 vai.r. mišių.

Išrinkta naujoji vadovy
bė: tarybos pirm.- v.s.fil.

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

Po Sovietų Sąjungos pir
menybių (čia jo vad.ko
manda pasipuošė bronzos 
medaliais), kartu su ko
manda jis buvo nuvykęs 
į R.Kiniją, o iš ten grįžęs 
- į trenerių seminarą Pran- 
cūzijon. Vos tik parvykęs 
iš ten, išsirengė kelionėn 
į Ameriką, kurią pasiekė 
gruodžio 20 d.

Čikagoje jis turėjo kelis 
susitikimus su vietos lietu
vių "Lituanica" futbolinin
kais, kurių vienas buvo 
viešo pobūdžio gruodžio 27 
d. ir sutraukė apie 70 
žmonių (daugiau toje patal
poje netilpo).

Čia treneris papasakojo 
apie ŽALGIRIO laimėjimus 
1987 m., kokių anksčiau
nėra buvę: laimėta pasaulio 
studentų pirmenybėse,o So
vietų Sąjungos pirmenybėse 
iškovoti bronzos medaliai 
ir teisė kitą sezoną žaisti 
Europos taurės varžybose.

E.Š .

ĮDOMI FOTO IR 
GRAFIKOS PARODA

1987 m. gruodžio mėn. 
čikagiečiai turėjo retą pro
gą pamatyti žymaus Lietu
vos menininko Rimanto Di- 
chavičiaus grafikos ir foto 
parodą, kurią "Čiurlionio" 
vardo galerijoje suorgani
zavo tos galerijos vadovybė.

Parodos atidarymas įvy
ko gruodžio mėn. 11 d. ir 
jis, o taip pat ir pati pa
roda sutraukė gana didelį 
būrį lankytojų.

Ją atidarė Vanda A - 
I e k n i e n ė, kuri su 
parodos autoriumi supažin
dinti pakvietė kitą foto - 
grafijos menininką Algiman
tą K e z į. Šis iškėlė R. 
Dichavičiaus atsiekimus 
bei laimėjimus. Kalbėjo 
ir pats menininkas, kuris 
padėkojo rengėjams bei at
silankiusiems. Jis kalbėjo 
apie savo kūrinius bei kny
gas, jų tarpe didelio pasi
sekimo pasaulyje susilauku
sią jo vėliausią fotografijos 
knygą "Žiedai tarp žiedų", 
iš kurios parodoje buvo iš
statyta gana daug nuotrau
kų. Pažymėtina, jog savo 
pobūdžiu ši paroda yra gal
būt pirmoji "Čiurlionio" 
galerijoje, nes mūsų meni
ninkai dar vis nesugeba

• VASARIO 6 d. Tradici
nis Mažlietuvių šiupinys 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose.
• VASARIO 5 d.- ALT’ o 
ruošiamas Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas Šv.An- 
tano parapijos salėje,Cicero-

RISIKEL1MO 
>ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
—» 999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
įh Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais- 
nuo 9 30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtaoleniais 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.

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo . , . 104% 
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

7%% 
7’4% 
7'4% 
7’4% 
8 % 
9'4% už GIC 1 m. garont. inv. paž 
9'/2% už GIC 2 m. g ar ant. inv. paž.
10 % už 3 m, GIC invest, pažym.
8 % už pensijų pieną (var. rate) 
9%% už 1 m. term, pensijų plano 
9'4% už 2 metų term, pensijų planą

10 % už 3 m. term, pensijų plana, 
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kasd. palūk. s-tq 
7'4% už virš $ 10,000 kasd pal. s-ta 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONU DOLERIU
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104%
1 1 %

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų . 93/«%
('variable rate)

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortRiČius iki 75% įkai
noto turto. Visų nariu, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,0U0. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamai Fekių ir sąskaitą patarnavimas.Gaunama pini 
ginAs 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 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

TELEFONAS: 53 2- 1149

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind........... 7V«%

180-364 d. term. Ind........... 7’/«%
1 metų term. Indėlius ....... 71/s%
2 metų term. Indėlius....... 73/«%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9V«%
2 metų GlC-met. palūk......  9V»%
3 metų GlC-met. palūk
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8 ’/«% 
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 91/«% 
Specialią taup. s-tą .......... 7 %
Taupomąją sąskaitą   8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/«%

IMA.UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 10V«%
2 metų................... 103/4%
3 metų................... 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... g3/* %

Draudžiame asmenines 'r su
tarties paskolas iki $ 15,000_ 
ir nariu gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kiu irtaupymo sąskaitose.

Duodame asi..eilines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines peri aidas (money 
orders) ir keliom^ čekius (traveler's cheques). Neimamo mokes 
čio už išrašytus čekius bei apmokamas [vairias sąskaitos.

AOTM/ VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas' bet sąžiningas patarnavimas
6 psi.

ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

Barristers and Solicitors
Patent and TTade Mark Agents

VICTOR E. RUDINSKAS, b.c.l.,ll.b., m.b.a.
Member of the Ontario and Quebec Bars

Toronto:
3416 Dundas St. West,
Suite 209,
Toronto, Ont. M6S 2S1 
Tel.: 9(416)-767-2127

Mississauga:
Plaza One, Suite 200 
2GG0 Agentia Road, 
Mississauga, Ont. L5N 1P7
Tel.: (416)-821-8522

Telex: 06-960168.
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU J

ATEI# l LIETUVIU a.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku i ūmų. 1610 
Bloor St. West. kampas Indian Rd.) 7:30 vai. i

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoj*
- įsikūręs nuosakiose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.).................. 3%
santaupas........................5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius................8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius ......... 9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) . 6.5% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m.................. 9.75%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

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

Hamilton
VISI MALONIAI 

KVIEČIAMI į šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centro| metini 

įZUIKIU BALIUI
MENINĖJE PROGRAMOJE

. Dainos vienetas "Serenada" iš Toronto

V.)

• Baras, žvėrienos vakarienė, 
taurių įteikimas, staliukų loterija.

Šokiams gros JOE Detko 
orkestras.

PRADŽIA - 18:30 

meninės programos - 20 

įĖJIMAS - $ 6.00
LIETUVIŲ ŽŪKLAUTŲJŲ ir MEDŽIOTOJŲ 
UBO ’’GIEDRAITIS” VALDYBA “
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• Lietuvių Žvejotojų ir Me
džiotojų Klubas GELEŽINIS 
VILKAS, turintis savo or
ganizacinį statutę ir Kana
dos valdžios leidimų (Char
ter), visuotiname narių su
sirinkime aptarė 1988 metų 
veiklos planus ir išrinko 
naujų valdyba: Justinas 
STANKUS-pirmininkas, Juo
zas BATAITIS - iždininkas 
ir Leonas BATUTIS - sekre
torius. Klubas turi dabar 
43 narius.

• Viktoras PETROVAS, 85 
m., savanoris-kūrėjas, mirė 
Sudbury Memorial ligoninė
je praeito gruodžio mėn.28 
d.

Lougheed Laidotuvių 
Namuose, dalyvaujant jo 
žmonai Emilijai, artimie
siems ir vietos lietuviams, 
vadovaujant P.Venskui, bu
vo kalbamas rožinis.

Gruodžio mėn.30 d. po 
pamaldų Kristaus Karaliaus 
šventovėje buvo palaidotas 
Sudbury kapinėse. Liko 
žmona Emilija(Franz), 
Montrealyje dvi seserys 
ir brolis Lietuvoje.

KUYJT14 
SPECIALYBĖS t

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS

• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-00* AVENUE, LaSalle
365-1143

7861 A CENTRALE, LaSalte
365-7146

2955 ALLARD, VIII* Emard
766-2667

1988.1.21

TRYS MONTREALIEČIAI KELIONĖJE PO AZIJĄ

L. Stankevičius

Vienų gražių vasaros dienų Jonas Adomonis, Izi
dorius Mališka ir aš pats susitarėme rudenį skristi į Sin
gapūru ir iš ten aplankyti dar keletu kraštų.

Kadangi aš ten jau esu buvęs keletu kartų, tai 
mano bendrakeleiviai nutarė, kad su manim bus smagiau 
važiuoti, kadangi žinosime, kur eiti ir kų apžiūrėti. Na, 
ir bendrai, trise yra įdomiau keliauti.

Prieš išvažiuojant į tų ilgų kelionę, Iz.Mališka nu
tarė keturias dienas anksčiau išskristi į Londonu, apžiūrė
ti miestų, jo įdomybes ir ten pirmadienį mus pasitikti 
Heathrow aerodrome. Tuomet visi kartu keliausime į 
Singapūru. Su tokiu planu mes pilnai sutikome.

Lapkričio i d.,sekmadienio vakare, J.Adomonio 
duktė jau vežė mus abu į Mirabel'io aerodromų, kur jau 
lauke Air Canada lėktuvas. Bematant atėjo laikas lipti 
į lėktuvų. Viso bagažo turėjome tik po vienų kelioninį 
maišų, kurį nešėmės kartu su savimi.

Lėktuvas buvo pilnas keleivių. Atsisėdome į mums 
skirtas vietas ir laukėme aštuntos valandos, kada pakil
sime. Po kiek laiko dalino vakarienę su vynu ir vėliau 
pradėjo rodyti filmų, bet labai neįdomių, tai bandėme 
užmigti, bet nesisekė. Tokiu būdu prasėdėjome visų nak
tį nesumerkę akių.

Atėjo rytas ir lėktuvas pradėjo leistis. Antrų va
landų ryto Montrealio laiku, jau buvome Londone, kur 
laikrodis rodė 7 vai.ryto. Pro langų matėsi Anglijos rū
kas.

Su I.Mališka buvome sutarę susitikti 10 vai. prie 
Air Canada langelio. Pamažu nužingsniavome tenai ir 
jau padavėme bilietus skridimui toliau, bet tarnautoja 
sako, kad dar anksti ir bilietus reikia paduoti tik 10:30 
vai. Reikėjo pasivaikščioti po Heathrow pastatų, pamik
linti kojas, kad laikas greičiau praeitų.

Kažin kodėl apie 10 vai. dar nesimatė Mališkos. 
Pradėjome visaip spėlioti, kodėl jo nėra , ir taip atėjo 
laikas įduoti bilietus. Tarnautoja, pasižiūrėjus į mūsų 
bilietus, sako: "Sorry, bet jūsų lėktuvas visai nenumaty
tai turi škirsti į Duesseldorf'ų ir paimti iš ten keliauto
jus, tad jums vietų nėra, turėsite grįžti kitų dienų. 
Tarp kitko, jūsų draugas prašė pranešti, kad jis jūsų lau
kia apačioje, prie "Arrival" išėjimo". "Štai tau,bobute, 
ir Velykos!" - pagalvojau pats sau.

Prieš išvykstant iš Montrealio, mano duktė, kuri 
dirba 'Air Canada" įstaigoje prie kompiuterių, man davė 
ilgų keleivio numerį, pagal kurį bet kuriame krašte galiu 
prieiti prie "Air Canada" langelio ir paprašyti, kad su 
mano numeriu įrašytų į kompiuterį trumpų pranešimų, 
o ji Montrealyje tuoj pat ant savo kompiuterio jį gautų. 
Tad geriau ir nereikia! Tuo pasinaudodamas, paprašiau 
tarnautojos įrašyti trumpų žinių:"Mes likome Londone". 
Duktė, gavusi, tuojau pat pranešė visiems mūsų namiš
kiams. Kitaip sakant, buvome labai gerai susiorganizavę.

Padėkojau tarnautojai ir , kadangi sekantis skridi
mas į Azijų skirtas trečiadienį, tai paprašiau jos pažiū
rėti į kompiuterį, ar yra laisvų vietų lėktuve. Atsaky
mas buvo liūdnas: "Pilnas lėktuvas, bandykite savaitgaly
je". Beliko tik apsivilkti šiltais megztiniais ir lietpalčiu 
(tai viskas, kų mes turėjome iš šiltesnių drabužių) ir ei
ti lauk.

Prie išėjimo jau laukė Mališka su šypsena lūpose, 
sakydamas: "Na, tai ponai, teks jums Londone pabuvoti". 
Mudu su Adomoniu, visų naktį nemiegoję, nelabai šypso- 
jomės, tik skubėjome greičiau, kad galėtume pamiegoti.

Prisėdome ant suolelio aptarti, kų toliau darysime. 
Džiaugėmės, kad išleidome anksčiau Mališkų, tai jis čia 
jau susipažinęs su Londonu, galėjo mums vadovauti. Pir
miausiai jis parode mums pundų brošiūrėlių įvairių Lon
dono viešbučių ir klausė, kurioje miesto dalyje norėsime 
apsistoti. Nutarėme miesto centre, kur galėsime pasi
vaikščioti ir aplankyti įdomesnes vietas. Išsirinkome iš 
tų brošiūrėlių viešbutį ir jau kilome eiti,bet Mališka 
mus sulaikė: "Kur jūs skubate, viešbutį galima imti tik 
nuo 1 vai., kitaip reikės mokėti už dvi dienas". Tad ne
skubėdami, sėdome į "Underground" metro ir važiavome 
miesto centro link.

Kai išlipome iš metro, jau buvo pietų metas. Išsi
keitėme banke pinigus ir ėjome į restoranų. Bevalgant 
ir atėjo pirma valanda. Patraukėme į viešbutį, kuris bu
vo šalia garsaus "British Museum". Prašėme kambarį su
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• Lietuvių Bendruomenės 
Sudbury Apylinkės nariai 
Multi-Culture Centre pa
talpose sušaukė visuotinį 
susirinkimų, kuriame buvo 
aptarta tautinės veiklos, 
solidarumo, tautinio atsto
vavimo Kanadoje ir kiti 
reikalai.

Susirinkimui vadovavo 
J.Paulaitis ir M.Venskie- 
nė.

1988-1989 m.veiklos lai
kotarpiui išrinkta nauja val
dyba: PAULAITIS Juozas- 
pirmininkas, STANKUS 
J ustinas-vicepirmininkas,

BATAITIS Juozas - iždinin
kas ir KRUČAS Juozas - 
sekretorius.

Į kontrolės komisijų iš
rinkta: PAULA1TIENĖ Ni
jolė ir STAŠKUS Juozas.

J. Kr.

• PABALTIEČIŲ KONSULŲ 
įteisinimo klausimu laiškų 
vajus Min.P-kui B. Mulro
ney ir Užsienių Reikalų 
Ministeriui J.Clark per 
KLB Sudbury Apylinkę pra
dėtas lietuvių tarpe. Sud
bury lietuviai pasiuntė 30 
laiškų. J.Kr.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ’ 822-6480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-1NSURANCE
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.

I. Mališka, J. Adomonis ir L. Stankevičius Singapūre.

3 lovom. Pasitaikė toks lyg iš dviejų dalių. Vienoje buvo 
2 lovos, o kitoj viena lova. Pasiskirstėme vietom: Ado
monis vienas kambary, o mes kitoj dalyj- Mališka prie 
lango, o aš prie durų ir sienoje įtaisyto elektrinio pe
čiuko.

Mudu su. Adomoniu jau ruošėmės gulti, tik Mališ
ka mus atkalbėjo: "Vyrukai, jei dabar užmigsite, tai nak
tį atsibusite ir toliau nebesinorės miego. Geriau pra- 
stumkite iki 6 vai.vakaro, o dabar eime apžiūrėti "Bri
tish Museum", ten yra daug kų pamatyti, ir taip bema
tant ateis 6 valanda".

Pasiūlymas buvo geras, todėl tuojau pat žiovauda
mi nuėjome į muziejų. Per keletu valandų apvaikščiojom 
įvairius eksponatus ir užbaigėme su sale, kurioje buvo 
įvairiausio dydžio Egipto mumijos. Po to ėjome vakarie
niauti ir ruoštis saldžiam miegui. Mališka mums palinkė
jo saldžių sapnų ir pats išėjo į teatrų, pasiimdamas kam
bario raktų, kad jam vėlai grįžus, nereikėtų mūsų žadin
ti. Tuoj pat užmigome. Nors mano pašonėje šildė pečiu
kas, tačiau vis tiek jautėsi drėgmė.

Antradienį atsikėlėme 8 vai.ryto, papusryčiavome 
ir mudu su Adomoniu sėdome rašyti pažįstamiems atviru
kus. Mališka juokais sako: "Ko jūs, vyrai, dabar rašote, 
palaukite savaitgalio, tuomet turėsite daugiau laiko rašy
ti, o dabar einam apžiūrėti Londono įdomybių". O mes 
apie savaitgalį nieko nenorime girdėti, tikimės, kad jau 
rytoj mums pasiseks iš čia išskristi. Nuvažiavom apžiū
rėti keletu meno galerijų, bažnyčių ir 1.1, iki 6 vai.va
karo. Atėjo laikas ir miegui. Atsigulėme su viltimi, kad 
rytoj jau galėsime išskristi.

Sekančių dienų atsikėlėme jau 6:30 vai.ryto. Ado
monis sakėsi, kad susapnavęs keistų sapnų, lyg jis buvo 
uždarytas lavoninėje, bet jam pasisekė, prastūmus vienų 
lentgalį sienoje, išbėgti. Žinau, kad jam liko atmintyje 
tos vakarykštės mumijos, kurios jam labai nepatiko. Aš 
jam pradėjau aiškinti jo sapno reikšmę: mes dabar čia 
esame "uždaryti" Londone - viešbutyje, bet šiandien 

mums pasiseks išskristi į Singapūru. (bus daugiau)

VEŽANT LAIKRAŠTĮ Į SPAUSTUVĘ, GAUTA .ŽINIA, 
KAD MIRĖ JONAS V I L I U Š I S, KŪRĖJAS-SAVA- 
NORIS, GARBĖS ŠAULYS ir RAMOVĖNAS.

GUY 
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saiiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui "ar tai symui skambinkite: 3H-1470

7 psl.



MIRUSIEJI ■■
• VANAGAS Jonas, 88 m. 
amžiaus, mirė.

Liko du sūnūs su šei
momis.

Palaidotas iš Šv.Kazi
miero basžnyčios.

« Lietuvių Auksinio Am
žiaus klubas RŪTA šaukia 
metinį susirinkimą š.m.va
sario mėn. 3d., trečiadienį,
12 vai. Klubo patalpose.

Narių dalyvavimas pri
valomas.

"Rūtos” Valdyba

• JAGM1N1ENĖ Kornelija 
paaukojo "NL" $ 20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• STAŠKEVIČIUS Linas bu
vo nuvykęs į Hamiltone 
vykusius tautinių šokių 
kursus, besiruošiant VIII- 
tųjaiTautinių Šokių šventei, 
vykstančiai šių vasarą Ka
nadoje, Hamiltono mieste.

Montrealio GINTARAS 
ruošiasi šioje šventėje irgi 
dalyvauti. 
ALZHEIMER DRAUGIJA 
MONTREALYJE

skelbia 8-nias sesijas-stu- 
dijas šeimoms, kurios susi
duria su Alzheimer'io ligos 
ir su jai giminingų ligų pa
liestais asmenimis.

Registruotis pas 
Stuart Stilitz, tel:931-4211

Pirmoji sesija- vasario 
3 d., 7:30 v.v.
DĖMESIO - BUVĘ "AUŠROS" 
GIMNAZIJŲ MOKINIAI !

Po įvykusio buvusių 
"Aušros" gimnazistų-čių su
važiavimo, nutarta išleisti 
knygų apie tas gimnazijas, 
urenkant iš čia esančių 

aušrokų-kių žinias, atsimi
nimus, nuotraukas.ir 1.1.

Kol kas turime čia, 
Quebec'o provincijoje 11 
buvusių aušrokų-kių pavar
džių: Jonynas V.Jungmeis- 
teris B., Juodviršienė J., 
Lapinas Litvinas V., 
iNdgiene B., Pavilgais V., 
Artiemjevaitė T., Smilgevi
čienė D., Ciplijauskaitė- 
Tanner J., Vazalinskas A.

Šiame surašė nepažy
mėti, prašomi nedelsiant 
paskambinti B.N a g i e- 
n e i tel.366-7770 arba 
366-6220.

Leidinį redaguoti sutiko 
A. Skrupskelienė.
• Antano Kulbio pagamin
tos video juostos, pavadin
tos "Geležinis Vilkas", "Par
tizanai", "VLIK'o Seimo ati
darymas Montrealyjė- buvo 
rodomos AV Parapijos sa
lėje sausio mėn. 17 d.

Juostose buvo nufilmuo
ti daugiausiai bandymai 
būsimai filmai "Geležinis 
Vilkas", parinkus istorinių 
rūbų pavyzdžius ir legen
dos momentus. "Partizanai" 
vaizdavo skautų "Neringos"

Dr. JONAS MALISKA
Tek: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tek: 866-9297

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

MONTREALIO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA KARTU SU "LITU" 

kviečia jaunimą į

Slidinėjimo ekskursiją
OWLS HEAD SLIDINĖJIMO CENTRE

š . m. VASARIO mėn. 6 d. KAINA: $18.00

Informacijai ir Registracijai kreiptis į Danių Piečaiti, Tel.: 767-8779.

VASARIO 16
MINĖJIMAS

IVYYKS 1988 m. VASARIO 21 d. sekmadieni.
C. 4

< *
11 vol. r. - IŠKILMINGOS MIŠIOS Aušros Vartų ir Sv. Kazimiero Šventovėse.
3 vai. p.p. - AKTAS - KONCERTAS

• < >
ST. HENRI POLYVALENTE MOKYKLOS AUDITORIJOJE

( Ir mūsų, šeštadieninės Mokyklos)
4115 St. Jaques W., prie pat St. Henri Metro stoties.

PASKAITA: PLB pirni. Vytautas KAMANTAS
KONCERTINĖJE DALYJE -

* Montrealio Mergaičių Choras PAVASARIS, vad. muz. Ingrid TARK, akomp. Jeff FISHER

* Montrealio Jaunimo Ansamblis GINTARAS,
vad. Silvija STAŠKEVIČIENĖ , akomp. Linas Staškevičius.

VISI ATVYKIME PAMINĖTI SAVO VIENA SVARBIAUSIŲ ŠVENČIŲ!
Rengia - KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

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-ja

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

CERTIFIKATUS .
TERM. INDĖLIUS

1 metų..................
180 d.~ 364 d.......
120 d. -179 d. ...
60d. - 119 d. ...
30 d. - 59 d. ...

9 %

8% % 
7'4% 
7 % 
634% 

,6h %

MOKA UŽ:

\ TAUPYMO - specialios 51% %
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 %
TAUPYMO- kasdieninės.. 4%%

' EINAMOS ......................... 4’/2%.
RRSP ir RRIF term..........9%%

. RRSP ir RRIF taup....... 6’^%

UŽ:IMA
NEKILN. TURTO nuol0)/2% ASMENINĖS nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

P irm. Antr. Treč, 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieniai s 
Sekmadieniais

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

10:30 - 12:30

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

10:30-12:30

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

stovyklos aplinkoje sureži
suotus ir jaunimo atliktus 
epizodus. Taigi- tiek rengė
jai, tiek žiūrovai buvo tikė
jęsi ko kito.

Susipažinti su jauno fil- 
miniko pastangomis buvo 
susirinkę apie 60 žmonių, d. 
KUR KREIPTIS ?

Neseniai Montrealiodien- 
raštyje buvo paskelbtas už
klausimas, kur reikia kreip
tis, kad gautų gimimo met
rikus asmeniui, gimusiam 
Lietuvoje 1906 metais.

Atsakymas: "Asmuo,
kuriam reikalingas toks pa
žymėjimas, privalo parašy
ti "Contingency Planning 
and General Services Sec
tion, Consular Division, 
Dept.of External Affairs, 
125 Sussex Drive, Ottawa, 
Ont. KIA 0G1."

Tuomet prašytojui bus 
prisiųstos anketos, kurias 
užpildžius, reikia grųžinti 
minimu adresu.

TIKTAI asmenys, kurie 
negali gauti normaliu būdu 
tokius metrikus, gali savo 
prašymus siųsti.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

Dr. Gaėtan BĖRARD, D. M. B.

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

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

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 1143, Sun Life Building

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

8 psi.

1988 METŲ EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 
IŠ MONTREALIO.

10 dienų Lietuvoje, nuo
GEGUŽĖS 13 d. iki GEGUŽĖS 27 d. = $1900.-

15 dienų Lietuvoje nuo
BIRŽELIO 24 d. iki LIEPOS 11 d. = $2460.-

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į:
Liudas Stankevičius, 1053 Cr. Albanel, Duvernay, 

Laval, Que. Canada. H7G 4K7. Tel.: (514)-669-8834.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRIC1EN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA

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

• Gtteaux • BiKuits
• Glt«*ux >u fromage
• P»in • Catė
• Meillevrs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įyalrū* pyragaičiai
• Spurgai
• Sauialnlal
• Aguoniniai Ir kitokie 

pyragai

2524, Oeterio E.. Mil 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 pakeistas į : 288-9646

e Taisau ir rsmodeltaoja 
e Stata ir paftuods

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 2S2-M4C

TONY I 
P H OTOl 
studio!

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

RESTORANAS KOSCflS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ -

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

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4.

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

MONTREAL ENTERPRISES R6gd
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 PIECAHIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.O. H4H 2M4

JONAS & COTE REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGEUAI, 
APKALIMAI AUUM1NIJUM, PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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