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RONALD REAGAN 
ATSISAKO BŪTI 
"ŠLUBA ANTIMI"

Savo STATE OF THE 
UNION tradicinėje kalboje 
kuri bus paskutinė tokia jo 
kalba, nes kitų metų sau
sio mėn. naujai išrinktasai 
prezidentas ją pasakys, 
Reagan' as pasakė, kad jo 
vyriausybė dar turinti 
atlikti daug darbo ir nė 
nemano būti politikų popu
liariai vadinamu "lame 
duck" prezidentu. Jis paža
dėjo kovoti už tvirtą eko
nomiją, taiką (nemažinant 
apsiginklavimo išlaidų ir 
neatmetant erdvių karo 
projekto), kovoti prieš 
narkotikų naudojimą, prašy
ti daugiau paramos Nika
ragvos laisvės kovotojams 
(CONTRaS), pagerinti ir 
sutiprinti švietimo progra
mas ir įstaigas, taipogi 
kovoti už demokratijos ir 
tautų laisvę visame pasau
lyje. Savo kalbos metu 
Reagan' as taip pat labai 
stipriai pasisakė už Kana- 
dos-JAV laisvos prekybos 
susitarimą, kuris, jovnuomo- 
ne, turįs būti išplėstas 
ateityje į Šiaurės Ameri
kos laisvos prekybos sutar
tį (taigi, įtraukiant į tą 
planą ir Meksiką). "Pieš 
septynerius metus Amerika 
buvo silpna ir grėsmė lais
vei buvo jaučiama visur, 
Šiandien gi, Amerika yra 
stipri ir demokratija visur 
pradeda laimėti"- buvo vie
nas iš paskutiniųjų, gerai 
paruoštos ir įtaigiai per
teiktos, jo kalbos sakinių.

KREMLIUS KRATOSI 
BREŽNEVO VARDO 
GIMINIŲ IR ŠALININKŲ 

uau anksčiau duvo pa
skleista žinių apie plačiai 
gyvenusią, sukčiavusią, spe
kuliavusią, vogusią ir mela
vusią Kremliaus valdovo 
Leonido Brežnev'o seimą 
ir šalininkus. PRaVDA 
dabar tvirtina, kad toji 
anuometinė Kremliaus va1- 
dytojų klika esanti "paleng
vinusi" sovietinį iždą aoie 
9 bilijonų vertės vagystė
mis. Visa tai buvę daugiau
siai atlikta Uzbekistano 
sovietinėje respublikoje, 
nes tame Azijos užkampy
je šeimininkavęs Brežnev’o 
apsukrus žentas Juri Č i u- 
b a n o v , padedamas 
tos respublikos partijos 
vado Šaraf Rašidov' o, 
kuris mirė 1983 metais. 
Tais metais pradėta revizi
ja ir plačiai pravesti tardy
mai atkasė visą suktybių 
lizoą. (Brežnev' as valdė 
SSSR nuo 1964 m. iki 
1982m.). Čurbanov'as buvo 
atleistas iš pareigų, suim
tas ir vėliau nežinia kur 
įdarbintas (taip sako Mas
kva). 1985 m. buvo suimta 
visa krūva aukštų Uzbekis

tano respublikos sovietų 
valdininkų, pats premjeras,

prezidento pavaduotojas ir 
aukšti partijos pareigūnai, 
jų tarpe net visos Sov. 
Sąjungos vidaus reikalų 
rninisterio pavaduotojas, o 
šio pavardė kaip tik ir yra 
Juri Čurbanov. Užsienio 
stebėtojai mano, kad šioji 
akcija prieš Brežnev' o 
laikų sovietinius buržujus 
todėl išvystyta, kad Gorba- 
čiov' as nori atsikratyti 
savo buvusio konkurento 
Brežnev'o šalininkais. Ne 
tiktai jais, bet ir pačiu 
konkurento atminimu, nes 
Brežnev’o pavardė išbraukia
ma be gailesčio, grąžinant 
miestams, gatvėms ir aikš
tėms, pavadintiems konku
rento vardu, senuosius 
vardus. Tai gerai pažįsta
ma, Stalinio įvestoji, komu 
nisfl’T^u* garbės rusiškoji 
ruletė.

PALESTINIEČIŲ 
KRYŽIAUS KELIAI

Nors atvirai apie tai 
buvo šionykštėje spaudoje 
retai kalbama, palestinie
čiai arabai Izraelio valsty
bėje buvo visados maža- 
teisiai piliečiai. Labai 
dažnais atvejais jie buvo 
beveik beteisiai, kuriems 
buvo leista Izraelyje dirbti 
tokius darbus, kurių patys 
žydai dirbti nenorėjo. Bet 
kokia palestiniečių užuo
mina apie savo nepriklauso
mą valstybę buvo žiauriai 
ir skubiai nutildoma. Izra
elio vyriausybė, nepaisy
dama pakartotinų Jungtinių 
Tautų plenumo didžiulės 
daugumos priimtųjų nuosta
tų, įvairiais būdais pasisa
vindavo arabų žemes pa
vergtose Jordano vakarinėse 
pakrantėse ir Gazos rėžio 
srityse (nekalbant jau apie 
visai aneksuotą Golano 
aukštumų kampą). Jose 
statydavo žydų gyvenviečių 
telkinius. Tokios gyvenvie
tės tebestatomos ir dabar, 
tokiu būdu, laikinai oku
puotąsias arabų žemes 
neišvengiamai padarant 
Izraelio valstybės dalimi. 
Radikalieji Izraelio žydai, 
kartu su dabartinio premje
ro Shamir'o LIKUD partija, 
Jordano upės vakarinio 
kranto sritis (buvusią Jor
dano valstybės teritoriją), 
visados vadina tiktai Seno
jo įstatymo bibliniais Judė
jos bei Samarijos vardais. 
Kad tokia dviveidė politika 
anksčiau ar vėliau turėjo 
atsiverti, lyg gangrenuojan
ti žaizda, buvo aišku kiek
vienam. Todėl gruodžio 
mėnesio pradžioj prasidė
jusios arabų riaušės Izrae
lyje nebuvo jokia naujiena 
visiems, kurie negalėjo 
suprasti tokios, tiesiog 
diktatoriškai arogantiškos 
Izraelio laikysenos. Kad 
riaušių metu jau žuvo 
bent pusė šimto (ar gal 
net daugiau) arabų, atro
do, pergyvena tiktai nedi-

JAUNIMAS NAZARETE IŠKĖLĖ PALESTINIEČIŲ VĖLIAVA .

Izraelitai Tel Avive skelbia šūkius reikalaujančius pasitraukimo 
i š okupuotu teritori įu.

dėlė dalis Izraelio valsty
bės gyventojų. Net treč
dalis Izraelio gyventojų 
pasisakė už dar radikales
nes ir griežtesnes priemo
nes
Izraelio
niai. Kadangi iki : 
bų civiliai vyrai, 

vaikai buvo 
lazdomis
tardomi, 
tremiami 
tai sunku

kurių turėtų 
kariuomenės

šiol ara- 
moterys 

šaudomi, 
ir buo- 
kalinami 
iš savo 

i įsvaiz-

imtis 
dali-

ir 
mušami 
žėmis, 
ir net 
krašto, 
duoti kokio dar griežtesnio 
režimo galima būtų imtis.

Tačiau paskutiniu laiku 
vis garsiau reiškiamas viso 
pasaulio pasipiktinimas 
tokia Izraelio laikysena vis 
dėl to paveikė tiek, kad 
jau kalbama apie galimas 
derybas su palestiniečių 
arabų atstovais! Derybų 
reikalauja jau ir neseniai 
triukšmingai demonstravę 
Izraelio įžvalgesnieji gyven
tojai žydai, kurie supranta, 
kad nei palestiniečių arabų 
laisvo apsisprendimo troškuj 
lio, nei pačių arabų pales
tiniečių Izraelis neįstengs

likviduoti kumščiu ir kul
kom, 
caust) lieka 
nežiūrint 
jos 
veda taip vadinamų išrink
tųjų 
gerai 
tauta, 
tiktai, su kuo Izraelio vy
riausybė 
Shamir 
PLO i 
visi 
savo tikrais atstovais? Su 
tarptautine komisija Izrae
lio premjeras nenori tartis, 
nes ji, 
giai 
kaip 
plenumas. Buvęs premjeras 
Peres, atrodo, sutiktų tartis 
ir sutarptautine, ir su 
palesiniečių atskira komisi- 
iu. vTuo tarpu JAV, užsiė- 
musios nesibaigiančiais 
deoatais šių metų rinkimų 
karštlige, bando tiktai kaip 
nors 
žydų 
būrio,

Tautžudystė (holo- 
■__i tautžudystė, 
kas ir dėl ko 

imtųsi, nes prie ko

tautų siautėjimas, 
žino ir pati žydų

Klausimas dabar

norės tartis. Ar 
sutiks kalbėti su 

atstovais, kuriuos 
paletiniečiai laiko

girdi, būsianti ly- 
nepalanki Izraeliui, 
ir Jungtinių Tautų

galingo 
rėmėjų

nesupykinti
rinkėjų bei
todėl tekalba puąe 

burnos apie Viduriniuosius

PASAULIO LIETUVIŲ IV KULTŪROS KONGRESO pirmininkė Milda 
LENKAUSKIENE ir Informacijos koordinatorius Pranas JOGA daro 
pranešima apie ateinanti a švente, kuri įvyks 1988.VI.24-27 d.d.

Nuotrauka Daivos Blynaitės

• JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos kvietimu, Kana
doje gyvenanti jaunosios kartos istorikė dr. Rasa Mažei
kaitė ruošia spaudai kelių metų laikotarpį apimantį lei
dinį "Violations of Human Rights in Soviet Occupied 
Lithuania". Dr. Mažeikaitė yra viduramžių Lietuvos spe
cialistė, paskaitomis ir raštais spėjusi teigiamai užsireko
menduoti istorikų ir visuomenės tarpe. Pereitą vasarą ji 
buvo viena iš nedaugelio lietuvių istorikų pakviesta skai
tyti paskaitą Vatikano suorganizuotame simpoziume Lietu
vos 600 metų krikščionybės tema. Lietuvių Fondas remia 
minimo veikalo paruošimą spaudai, o JAV LB finansuoja 
jo išleidimą iš laisvinimo darbui visuomenės skirtų aukų.

Rytus, išsisukinėoami,kad 
tai esanti tiktai paties 
Izraelio problema. Joks 

AV prezidentas kandida
tas iki šiol nedrįso pasaky
ti nors pusę kritiško žode
lio dėl Izraelio elgsenos 
Jordano ir Gazos srityse. 
Net mūsiškis Min. Pirm., 
pasižymėjęs savo neapgal
votais 
pačią dieną, 
reikalų 
C 1 asr k 
gerai atliekąs savo parei
gas) išdrįso pasmerkti 
arabų žudynes Jordane ir 
Gazoj, pareiškė, kad, girdi, 
Izraelis elgiąsis labai san
tūriai. Tiktai po keliolikos 
dienų ir Mulroney galų 
gale atsipeikėjo, pripažinda
mas, kad vis dėl to, Izra
elio kariniai daliniai nesą 
tokie santūrūs, 
anksčiau sakęs. Dėl tokio 
akivaizdaus 
tiesos 
diplomatai 
pas Min. Pirm, ir užsienių 
reikalų ministerį ir išreiš
kė savo pasipiktinimą. 
Toronte ir Montrealyje 
įvyko demonstracijos, smer
kiančios Izraelio šautuvo 
ir kumščio politiką okupuo
tose teritorijose. Šiuo 
metu Izraelį palaiko tiktai 
pats Izraelis, Šiaurės Ame
rikos žydų grupuotės ir 
nedrįstą nieko negatyvaus

pleptelėjimais, tą 
kai užsienių 

ministeris Joe 
(pažymėtinai

kad per 
apie 16 

darbą 
netikę,

prarasią 
kad esą, 
darbininkai ir ne
darbo drausmės.

kaip jis

nepaisymo 
visų arabų kraštų 

buvo atvykę

apie Izraelį pasakyti, JAV 
blankūs politikieriai - kar
jeristai.
16 MILIJONŲ SOVIETUOSE 
PRARAS DARBĄ

PRAVDA rašo, 
sekančius 12 metų 
milijonų 
dėl to, 
apsileidę 
silaiką
Šiuo metu Sovietų Sąjungo
je dirba apie 120 milijonų 
darbininkų įvairiuose fab
rikuose bei įmonėse. PRAV
DA taip pat rašo, kad re
dakcija gavusi nemažai 
laiškų, kurių autoriai nuo- 
gastauja, kad Gorbačiov1 o 
ekonominės bei socialinės 
reformos gali sukelti masi
nį nedarbą. Oficialiai Sov. 
Sąjungoje bedarbės 
nuo 1930 metų, nes 
tucija garantuojanti 
kiekvienam 
čiui. (Kad praktikoje yra 
kitaip, gali 
vienas disidentas, 
nys, grįžęs savo kraštan iš 
Sibiro, nestojęs į komunis
tų partiją ir 1.1.). Tačiau 
nuo š.m. sausio 1 dienos 
įsigalioja įstatymas, ver- 
čiąs įmones savarankiškiau 
tvarkytis, 
darbininkų 
reikalui 
atleisti

sovietų

nesą 
konst i- 
darbą 
pilie-

paliudyti ne 
tremti-

rūpintis savų 
algomis ir, 

esant, veltėdžius 
iš darbo.
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Pour ta liberation de la Lituanie! Loyquld au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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išLKB KRONIKOS, nr. 74
MONOGLOGAS AR DILOGAS ?

TSKP CK GENERALINIAM SEKRETORIUI 
M. GORBAČIOVUI

Daug vilčių mes dejome į Jūsų paskelbtą šalies per
tvarkymo ir demokratizacijos programą, tikėdamiesi, kad 
jis iš esmės pagerins žmogaus teisių padėtį Sovietų Sąjun
goje, kad bus paleisti sąžinės belaisviai ir pasibaigs žmo
nių persekiojimas dėl politinių, tautinių, religinių motyvų. 
Buvo~ žengtas pirmas žingsnis ta kryptimi (sic). TSRS 
Aukščiausios tarybos š.m. vasario 2 ir 9 d.d. įsakais iš 
sovietinių kalėjimų, lagerių bei tremties buvo išlaisvinta 
apie 100 asmenų, nuteistų už taip vadinamus "valstybi
nius nusikaltimus". Deja, reikia pastebėti, kad ši sovieti
nės valdžios taip išreklamuota Vakaruose, buvo ne poli
tinė amnestija, o bausmės "dovanojimas", kuris palietė 
tik nežymią dalį politinių kalinių. Mūsų duomenimis, 
didesnė dalis lietuvių sąžinės kalinių tebėra bausmės 
atlikime vietose. Mes labai susirūpinę tų žmonių, mūsų 
tautiečių ir buvusių nelaisvės draugų likimu ir norime 
atkreipti Jūsų dėmesį į jų padėtį.

Kunigai - A.. Svarinskas ir S. Tamkevičius - 1983 m. 
buvo nuteisti už visuomeninę - religinę veiklą, kurią 
inspiravo ne siekimas nuversti sovietų valdžią, bet gilus 
savo žmogiškos vertės ir kunigiškos pareigos supratimas. 
Š.m. pradžioje kun. A. Svarinkas ir kun. S. Tamkevičius 
buvo atgabenti į Vilniaus KGB izoliatorių, kur mainais į 
laisvę jiems buvo siūloma atsisakyti savo principų. Nelai
kydami save kaltais, jie nesutiko daryti kompromisų su 
sąžine. Tada kun. A. Svarinskas buvo sugrąžintas į Per
mės lagerį, o kun. S. Tamkevičius į naują įkalinimo 
vietą - Mordaviją.

V. Petkus ir B. Gajauskas, Lietuvos Helsinkio grupės 
nariai. 1977 m. jie buvo suimti ir nuteisti po 10 metų 
laisvės atėmimo ir po 5 metus tremties. V. Petkus kartu 
su kitais grupės nariais yra iškėlęs žmogaus teisių pažei
dimo faktų Lietuvoje, ragindamas Sovietinę vyriausybę 
laikytis Helsinkio susitarimų raidės ir dvasios. Taip pat 
yra pasisakęs už Lietuvos išstojimą iš TSRS. B. Gajaus
kui pateikti kaltinimai: rinkimas dokumentų apie stali
ninį terorą Lietuvoje, materialinės pagalbos keliniams 
organizavimą, mėginimą išversti A. Solženieino knygą 
"Archipelag Gulag". iš viso B. Gajauskas sovietiniuose 
kalėjimuose ir lageriuose iškalėjo 35 metus. V. Petkus - 

25 metus, kun. A. Svarinskas - 20 metų.
G. Iešmantas ir P. Pečeliūnas šiuo metu yra nutrėmi- 

me. Abu buvo nuteisti už bendradarbiavimą pogrindžio 
leidiniuose "Perspektyvos" ir "Alma Mater". Savo straips
niuose G. Iešmantas ir P. Pečeliūnas yra pasisakę už 
sovietinės visuomenės - politinės sistemos pertvarkymą, 
už atvirumą ir demokratiją. Nūdienos permainų fone 
jiems pateikti kaltinimai atrodo absurdiški: šiandien tokie 
pat pasisakymai plačiai skamba iš pačių aukščiausių 
tribūnų ir iš sovietinės spaudos puslapių. Tuo tarpu G. 
Iešmantas ir P. Pečeliūnas ir toliau laikomi "ypatingai 
pavojingais valstybinais nusikaltėliais".

Kun. J.K. Matulionis atlieka 3 metų laisvės atėmimo 
bausmę viename iš kriminalinių lagerių Čitos srityje. 
Visa jo "kaltė" ta, kad Vėlinių. dieną kartu su parapijie
čiais dalyvavo procesijoje į kapines.

Jonas Pakuokas 1981 m. už mėginimą pereiti TSRS- 
Suomijos sieną buvo paskelbtas Tėvynės išdaviku ir nu-, 
teistas 15 metų lasvės atėmimu.

Visa eilė jaunų lietuvių buvo patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn ir nuteisti už atsisakymą tarnauti sovieti
nėje armijoje, už dalyvavimą gatvės eitynėse, už tariamą 
sovietinių simbolių išniekinimą. Ir tokios rūšies bylos 
reikalauja peržiūrėjimo ir naujo traktavimo.

Mes išvardinome tik lietuvių politinių kalinių pavar
des. Kartu su jais sovietiniuose kalėjimuose, lageriuose, 
psichiatrinėse ligoninėse, ištrėmimuose laukia išlaisvinimo 
šimtai kitų sąžinės belaisvių: ukrainiečių, rusų, žydų, 
kaukaziečių,estų, latvių ir kt.

Jeigu Jūs tikrai norite iš esmės išspręsti Sovietų 
Sąjungoje vis dar tebeegzistuojančią žmogaus teisių prob
lemą, pirmiausia būtina amnestuoti visus politinius kali
nius. Po to reikėtų panaikinti RTFSR BK 70 str. (ir 
analogiškus sąjunginių respublikų straipsnius), nes jie yra 
antikonstituciniai ir absurdiški loginiu bei juridiniu požiū
riu. Tiktai šios priemonės leistų nutraukti politines, tau
tines, religines represijas ir užkirstų kelią jų pasikartoji
mui:

Pasirašė buvę politiniai ir sąžinės kaliniai:
1. Jadvyga Bieliauskienė, 2. Petras Sidzikas, 3. Liudas 
Dambrauskas, 4. Anastazas Janulis, 5. Mečislovas Jurevi
čius, 6. Vladas Lapienis, 7. Petras Plumpa, 8. Nijolė Sa- 
dūnaitė, 9. Julius Sasnauskas, 10. Liudas Simutis, 11. 
Vytautas Skuodis.

PRANEŠA ELTA:
MANIFESTACIJA MAIRONIUI PAGERBTI

Lapkričio 1 d. Kaune įvykusi manifestacija Maironiui 
pagerbti sutraukė apie 8,000 žmonių. Iš jos dalyvių gau
tas šis manifestacijos aprašymas:

Po pamaldų Kauno katedroje, žmonės rinkosi prie 
besimeldžiančių prie Maironio kapo. Pradėjo dainuoti Mai
ronio dainas, giesmes, deklamuoti jo eilėraščius: "Marija, 
Marija", "Lietuva Brangi", "Kur lygūs laukai", "Kur bėga 
Šešupė", "Už Raseinių prie Dubysos", "Mylėk, lietuvi, tą 
brangią šalį", iš minios pasigirsdavo šauksmas:"LaisvėSj 
Laisvės!" Skanduodavo po dvidešimt kartų. Buvo bandymų 
trukdyti, bet minia triukšmadarius nustelbdavo, šaukdama 
oratoriams "valio" ir palydėdama deklamuotojus, kalbėto
jus ilgais ir nuoširdžiais plojimais.

Pirmas kalbėjo Petras Gražulis. Maironis mums bran
gus, sakė jis,~ nes rašė carinės okupacijos metais, o da
bar Lietuva iš naujo okupuota. Priminęs, kad KGB kišasi 
į seminarijos vidaus reikalus, jis paminėjo katalikų kuni
gų pareiškimą apie bandymus juos užverbuoti, kurį pasira
šė Kazimieras Gražulis, Vytautas Prajava, Robertas Rum
šas ir Jeronimas Petrikas. Paminėjo, kad draudžiama 
katekizuoti vaikus, o tie, kurie drįsta pakelti balsą prieš 
neteisybę, terorizuojami. Kalbėjo apie tai, kad per "TV 
Tiltus Washingtonas-Maskva" rugpjūčio 23 dienos demons
tracija parodyta kaip žodžio ir laisvės pavyzdys, bet 
neparodyta kita medalio pusė, kaip Nijolė Sadūnaitė buvo 
vežiojama virš 30 valandų, sumuštas kun. Rokas Puzonas, 
Robertas Grigas ir kiti; taip pat ir dailininkas Jančiaus
kas, daugelis atleidinėjami iš darbų, terorizuojami darbo
vietėse. Gražulis pareiškė, kad gal ir jį po šios dienos 
suims, o gal net ir užmuš. Kuo daugiau bus aukų, tuo 
greičiau tą laisvę gausim. Jis paminėjo, kad jam labai 
brangūs kun. Alfonso Svarinsko testamentiniai žodžiai, 
pasakyti prieš kalėjimą: "Nebijokime melo sienos. KGBis- 
tai stengiasi teigti, kad ta siena, KGB jėga, yra neper- 
mušama. O iš tikrųjų ta melo siena yra supuvusi ir ji 
bijo kiekvieno žmogaus, kuris pasiryžęs aukotis už tiesą, 
už kitų žmonių gerovę. Kuo būsim drąsesni, kuo laibiau 
nebijosim aukos, tuo greičiau ta supuvusi siena subyrės". 
Pasak Gražulio, tai mums visiems yra tarsi "devizas", 
pats brangiausias paraginimas būti ištikimais tiesai ir 
krikščioniškai meilei. Jis taip pat ragino tautiečius nepar- 
sidavinėti karjeros sumetimais, nes tautos išvadavimas 
ateina tik per auką.

Gražulio kalbą lydėjo nuoširdūs, ilgi plojimai, šauks
mai "valio". Jaunimo minia buvo sužavėta, matėsi, jog 
visi pasiryžę aukotis ir tos baimės nebebuvo. Po to per 
ruporą kalbėjo moteris, teigdama, kad Maironis niekad 
taip laisvai neskambėjo, kaip dabar... prosovietiškai. Jai 
per garsiakalbį atsakė, kad jau 40 metų kaip mokykli
niuose vadovėliuose Maironio poezijos praleidžiami tie 
eilėraščių posmai, kuriuose sovietiniu požiūriu minimas 
Dievas arba Tėvynė; kad labiausiai įžeidžiamas Maironis 
ir paniekinamos autoriaus teisės, kai visuose jo eilėraš
čiuose Dievas rašomas mažąja raide, prieš mirusio auto
riaus norą. Ar tai pagarba Maironiui?! iš minios girdėjosi 
šauksmai: "Laisvės kun. Alfonsui Svarinskui! Laisvės kun. 
Sigitui Tamkevičiui! Leiskit kunigams ateiti į mokyklas, 
mokyti vaikučius".

Tada prie mikrofono prisistatė Vykd. komiteto pirm, 
pavaduotojas Kazakevičius i.f ėmė mandagiu tonu, aiskįpti, 
kad Kaune niekas nevaržo tikintiesiems atlikti savo apei
gas ir kad išleista apie 60 tūkstančių maldynų. Jis gėdi
no susirinkusius, kad jie nemoka Maironio eilėraščių. 
Minia pradėjo protestuoti ir pasigirdo šauksmai: "O kas 
mokė Maironio eilėraščių? Kur galima gauti Maironio poe 
zijos knygų? Kokiam knygyne galima nusipirkti?" Taip 
pat klausė, kokiame knygyne ar kioske galima gauti 
mažiausią religinę knygutę, brošiūrėlę, žurnalą, laikraš
tėlį? Minia pati atsakė: "Niekur nėra! Kokia gali būti 
spaudos laisvė, jeigu Lietuvoje nei vienas knygynas, nei 
vienas kioskas neturi nieko religinio?"

Kadangi minia pradėjo nutraukinėti Kazakevičių, įsi
terpė Robertas Grigas ir pareiškė: "Leiskim pakalbėti 
valdžios atstovui, bukim kultūringi katalikai, verti Mairo
nio. Tegul jis kalba, o paskui mes atsakysim į jo užmeti
mus, jo priekaištus". Minia labai šiltai sutiko tą pasisa
kymą, o VK pirm, pavaduotojas Kazakevičius kalbėjo, 
kad viešai netinka aiškintis, o norintieji paaiškinimų, 
tegul ateina pas jį į kabinetą tokiom tai valandom ir jis 
tenai įrodinės, kaip mes čia laisvi ir kaip mes čia visko 
turim. Pakartojęs, kad Maironis niekada neskambėjo taip 
laisvai kaip šiandien, Kazakevičius pareiškė: "Mieli kau
niečiai, išsiskirstykirn, nes rytoj darbo diena". "Tada 
jaunimas garsiai sušuko: "Ne darbo diena, o Vėlinės!" - 
- ir pradėjo giedoti "Marija, Marija", "Ant kalno mūrai" 
ir kitus Maironio eilėraščius bei giesmes. Tada vėl pasi
girdo valdiška replika, kad esą, neetiška prie Maironio 
kapo mitinguoti. į tai sekė atsakymas: "Jeigu Maironis 
pakiltų iš kapo, jis nesidžiaugtų, kad kunigai Svarinskas, 
Tamkevičius kalėjime, kad uždrausta vaikų katekizacija, 
kad išcenzūruojama jo kūryba. Jeigu Maironis pakiltų iš 
kapo, tikrai stotų mūsų pusėn, o dėl etiškumo, tai mes 
laikomės tokio požiūrio: "Geresnio paminklo didvyriams 
nebus, kaip vykdymas jų idealo"- Robertas Grigas pacita
vo šiuos Janonio žodžius. Žmonės jam audringai plojo, 
pritarė jo mintims.

Toliau skambėjo klausimai: "Pavaduotojau, ką su mu
mis darys, ar veš į miškus, kaip per kun. Svarinsko ir 
Sigito Tamkevičiaus teismus?" Kur galima gauti pirkti 
Maironio eilėraščių, jo knygų?" "Kodėl spauda melavo 
apie 23-čios rugpjūčio minėjimą Vilniuje, rašo, kad ten 
dalyvavo 30, o buvo apie 3000".

Kai atėjo 11 valanda, Robertas Grigas per garsiakalbį 
pasakė, jog dabar mes geriau ramiai issiskirstykime, kad 
teisėtvarkos saugotojai, milicija neturėtų progos susido
roti su susirinkusiais. Dar buvo paminėta per garsiakal
bius, kad kun. Tamkevičius ir Svarinskas buvo nuteisti už 
skelbimą, jog pas mus, Lietuvoje, pasklido girtavimas, o 
paskui iškėlė į viešumą tikinčiųjų teisių pažeidinėjimus, 
gynė jų teises. Jie buvo nuteisti už paminėjimą tų pačių 
problemų, kurias dabar pats Gorbačiovas kelia.

SOVIET "BIG LIE" CONTINUES DISTORTING 
LITHUANIAN HISTORY

This Soviet brand of history, which was also display
ed in Gorbachev’s recent speeches, shows a continued 
adherence to the gcebbelsian "Big Lie", the claims of 
"glasnost" notwithstanding. The so-called "People"s Parlia
ment" was convened under the guidance of the Commu
nist Party to put a stamp of legality on Lithuania1 s oc
cupation. The Lithuanian people never "overthrew" their 
Government and did not strangle their own sovereign 

state, which was extinguished by Soviet armed aggres
sion on June 15, 1940. The so-called single slate "elec
tions" to the "People's Parliament"proceeded under con
ditions of intense intimidation and NKVD terror. The 
media were loudly proclaiming that anyone who should 
fail to vote was an "enemy of the people" - a virtual 
death verdict. It was officially announced that 95.5% of 
those eligible had cast a ballot and 99.10% of those 
voting having had chosen the official slate. These re
sults were released by Moscow’s TASS to London 24 
hours early, unaware that the mock-elections, originally 
scheduled for only July 14, had at the last moment been 
extendet for another day, because of an embarrassingly 
poor turn-out. All these and other facts remain suppres
sed of official Soviet historiography.

"LITHUANIA IS ALIVE!"
A Declaration of the supreme Committee for the 
Liberation of Lithuania, adopted in its Congress on 
October 11, 1987, in Montreal, Canada.

Our Nation lives! Both in Lithuania and abroad, it is 
ceaselessly expressing its will to be free. We have to 
pay a heavy price for the right to live next to large 
neighbors, and our nation is small. That is why we must 
try to avoid meaningles sacrifices, unnecessary suffering 
and always help cne another.

In 1797, 1831, 1836 and 1905 our nation told the 
world that it ciid not want the Russians. In 1818-1920, 
while the world still refused to bedieve, Lithuanians 
paid with their blood for their independence and became 
equal members in the family of free nations. And in 
1941, they told the world that neither Communist Russia 
nor Nazi Germany had the right to rule Lithuania. During 
the guerilla war of 1944-52, Lithuanians looked in vain 
to the West for assitance. Hundreds of thousands of our 
brothers and sisters were deported to the Far North for 
a slow death.

In the 1960’s, the flame lit by independent ethnogra
phers began flickering. Kalanta and Stonys immolated 
themselves, exclaiming: "Friedom for Lithuania". And in 
the 1970’s independent publishing was born, at least 
fifteen journals strong. Petitions and memoranda, accom
panied by hundreds, tousands, one hundred twenty thou
sand signatures!

This year in Vilnius, Riga, Tallin and in Chicago, 
Toronto, Ottawa, Washington, Les Angeles, Melbourn and 
Adelaide, we jointly marked the Black Ribbon Day, com
memorating the shameful Molotov-Ribbentrop Pact. Baek 
in the Fatherland, you again suffered arrests, interroga
tions and beatings, while we in the free world were able 
only to accompany you with our thoughts, and to pro
claim to the world about your courage and suffering.

How much determination and daring you were able to 
summon as you exclaimed to the world that. Lithuania is 
alive and that each day it expresses its will to be free 
and equal among the free states and Europe! Lithuania 
does not need plebiscites, it has had enough of the lies 
about its voluntary acceptance of the slavery of Russian 
communism (prompted by Red Army bayonets). All that 
is necessary is for Moscow to admit that Stalin had 
allied himself with Hitler to divide among themselves 
Finland, Estonia, Latvm, LithuaniaPoland and Bessara
bia - ..none of which belonged to them. This was not an 
effort to secure peace in Europe, but a plot of two 
predators to rob and enslave 48 million people! Stalin’s 
alliance of Hitler launched the Second World War with 
all its horrors!

One half of the population of the Soviet prison of 
nations are non-Russians, but they are forced to serve 
and enrich the privileged class of Russian party elite, 
which represents only seven prercent of the population, 
just as it was during the czarist times. It is high time 
that the Russian leaders understand, as other colonial 
states had understood, that exploitation and oppression 
do not raise the people's well-being and do net guaran
tee a good future for the ruling clique. Only free people 
and free nations can be creative, only a free economy, 
and not a centralized dictatorship of the overlords, en
able states to be productive members of the internatio
nal community.

The surface reforms of "perestroika" and "glasnost" 
will not convince teh world that Russia can join the fa
mily of self-respecting states untill the Soviet rulers 
prove by their actions that they respect human and 
national rights and until the consequences of the USSR's 
sinister alliance with the Third Reich are righted by the 
restoration of independence to the Baltic States and 
other captive nations.

Together with you, brothers and sisters, and with all 
the Soviet-enslaved peoples, we are striving for the 
freedom of Lithuania and other nations.

/ ......atkelta iš 1 psL /
Tame 

pačiame laikraštyje tačiau 
rašoma, kad esanti įsteigta 
atitinkama įstaiga (Sociali
nio vystymosi biuras), 
kurios viršininkas Prostja- 
kov'as pareiškęs, jog kiek
vienas norįs rimtai dirbti, 
būsiąs įdarbintas.
PRINCE EDWARD ISLAND 
NORI JUNGTIS SU 
KONTINENTU

Jau beveik šimtą metų 
Prince Edward saloje, pa
čioje mažiausioje Kanados 
provincijoje, buvo kalbama, 
diskutuojama ir kartais 
gana karštai susikertama 
dėl pastovaus ryšio su 
šiaurės Amerikos žemynu, 
teisingiau - kontinentaline 
Kantda, kurią pasiekti 
tebuvo galima didžiuliais 
garlaiviniais keltais. Tie, 
kurie palaikė till o arba 
tunelio statyoą, svajojo 
apie geresnį ekonominį ger
būvį, lengvesnį susisiekimą 
daugiau turistinių dolerių.

Gi tie, kurie nei tunelio, 
nei tilto nenorėjo, norėjo 
išlaikyti šią mažytę gražią 
salą tokią, kokia ji buvo 
per šimtmečius: taikinga 
ramybės užuovėja nuo 
taršos, triukšmo ir erzelio 
vis labiau siaučianti Ame
rikos žemyno turguje.

Š.m. sausio mėn. 18 
dienos plebiscite P.E.L 
provincijos gyventojai 59% 
prieš 41%, vis dėlto nuta
rė kreiptis į feaeralinę 
Kanados valdžią ir savo 
provincijos vyriausybę, kac 
pradėtų ruošti planus tilto 
arba tunelio statybai. Ligi 
šiol beveik visos Kanados 
federalinės vyriausybės 
tokią statyoą buvo siūliu
sios bei žadėjusios, oet nė 
viena jokio tilto nepastatė’ 
ir jokio tunelio neišgręžė. 
Atrodo, kaa šį kartą pro
jektas bus įgyvendintas, 
nors daugelis stebėtojų 
nurodo į netikėtai didelį 
nuošimtį (41) prieštaraujan
čiųjų.

NEPRIKLAUSO M A L1 ET U V A
2 psl.



OFICIALIAI - ŽMOGAUS TEISĖS NEGINAMOS

KGB pagrasino suimti 
du vilniečius, kurie tikėjosi 
galėsią vykti neoficialioje 
Žmogaus Teisių konferenci
joje Maskvoje. Antanui Ter
leckui ir Petrui Cidzikui 
buvo pranešta, kad jie 
galės išvykti iš Vilniaus 
tiktai konferencijai pasi
baigus.

Konferenciją buvo su
rengęs "Glasnost" spaudos 
klubas. Jį sudaro buvusieji 
sąžines kaliniai ir kiti Žmo
gaus Teisių gynėjai.

Trys ukrainiečiai ir vie
nas armėnas Lvove buvo 
suimti traukinyje pakeliui 
į konferenciją, neva už nar

kotinių medžiagų laikymų. 
Maskvoje, konferencijos 
rengėjams susirinkus prie 
jų išnuomotos salės, pasi
rodė, kad ji uždaryta, pa
kabintas užrašas "Uždaryta 
valymui".

Visai eilei dalyvių ne
buvo duotos vizos, kurie 
būtų norėję^ atvykti iš Va
karų, kelti Žmogaus Teisių 
klausimų.

Anot "New York Times, 
konferencijon susirinko apie 
90 dalyvių, jų tarpe Žmo
gaus Teisių gynėjai iš JAV 
Čekoslovakijos ir Švedijos.

Inf.

POLITINIS FORUMAS PRANCŪZIJOS SENATE____________
Inž. A. Venskus- Europinio Sąjūdžio Lietuvių 

Komiteto gen. sekretorius, š. m. spalio mėn. 16 d. Pary
žiuje, Senato rūmuose dalyvavo Europinio Sąjūdžio prancū
zų organizacijos suruoštame > forume tema: EUROPA 
PRIEŠ DESTABILIZACIJOS GRĖSMĘ. Šiam forumui vado
vavo prof. Louis Leprince-Ringuet - E.S. Prancūzų orga
nizacijos pirmininkas, žymus visuomenininkas ir moksli
ninkas. Paskaitas skaitė J.M. Deilett - Prancūzijos Par
lamento narys, Gen. Lacaze - Krašto Apsaugos ministe 
rio specialus patarėjas ir kt. Po paskaitų vyko labai 
plačios diskusijos Vakarų Europos gynybos klausimais. 
Užbaigiamąjį žodį forume tarė Prancūzijos Krašto Apsau
gos minister is A . G i r a u d .

Šis svarbus politinis forumas įvyko Prancūzijos Senato 
rūmuose. Dalyvavo Senato pirmininkas A. P o h e r ir 
daug kitų žymių prancūzų politikų, parlamentarų, sena
torių, visuomenininkų su kuriais inž. A. Venskus turėjo 
progos susitikti ir išsamiai pasikalbėti.

Stalino Valdžios Paslaptys
Aleksandr Orlov

/ tęsinys /

šolcą jo draugai vadindavo "Partijos sąžine", nes jis 
vadovavo centrinei kontrolės komisijai, vyriausiam parti
jos teismui Sovietų Sąjungoje, šolco jautri ir simpatinga 
širdis išgelbėjo Višinskį. Jis pakalbėjo su Kitais kontrolės 
komisijos nariais ir grąžino Višinskiu! partijos bilietą. Po 
keletos dienų, šolcui atsilankius pas mus į arbatą, Galki
nas jo paklausė, kodėl jis palaikė Višinskį? Šolcas kaltai 
nusišypsojo ir tarė:

- Ko jūs norite iš jo? Jis vyras stengiasi, kiek galėda
mas įtikti; jis dirba, tik reikia duoti jam pasireikšti. Juk 
žmonės nėra gimę bolševikais, jais pasidaro. Jei jis nepri
sitaikins, mes vėl jį išmesime.

Trylikai metų praėjus, 1936 metais, liepos mėnesį, 
NKVD namuose, man beeinant į savo darbo kambarį, vėl 
pamačiau senąjį Galkiną. Jį kalėjimo sargybiniai vedė -iš 
Boriso Bermano daroo kambario: Galkinas buvo suimtas. 
Labai slegiančiai mane paveikė toks garbingo teisėjo 
likimas. Aš nuvykau į Bermano kambarį ir paprašiau jį 
daryti viską, ką tik jis gali jam padėti. AŠ patyriau iš 
Bermano, kad Galkinas buvo suimtas remiantis Višinskio 
įskundimu...
Molotovas tarp gyvybės ir mirties

Kitas žmogus, kuris tebevaidina nūdieniniame gyveni
me žymią rolę, bet kuris vienu laiku buvo pakliuvęs į 
bėdą ir kurį aš žinau, tai Molotovas. Molotovo žvaigždė 
buvo prigesusi trečiosios Maskvos bylos metu. Daugeliui 
sukėlė didelį furorą tas faktas, kad kaltinamieji savo 
prisipažinimuose neišvardino Molotovo tarp tų asmenų, 
kuriuos neva jie ruošėsi nužudyti, nes jis tada buvo laiko
mas pirmuoju valstybės vyru po Stalino ir buvo sovietų 
vyriausybės galva.

Štai istorija. Tardymo pradžioje NKVD inkvizitoriams 
buvo įsakyta gauti is suimtųjų bolševikų prisipažinimą, 
kad jie ruošė teroristinius veiksmus prieš visus kitus 
Politbiuro narius. Kaltinamasis Reingoldas pasirašė paro
dymą, kuris apėmė ir Molotovą, kaip jo ketintą nužudyti. 
Tačiau, kai Reingoldo apklausinėjimo protokolas buvo 
pateiktas Stalinui patvirtinti, jis savo ranka pats išbraukė 
Molotovo pavardę, iš šitos Stalino laikysenos, NKVD 
viršininkai padarė išvadą, kad Stalinas norėjo Molotovą 
likviduoti.

Greit po to, Molotovas išvyko į Pietus atostogų. į jo 
staigų išvykimą buvo žiūrima, kaip į antrąjį jo dramos 
veiksmą. Mes žinojome, kad Stalinas vengdavo suimti 
liaudies komisarą ar Politbiuro narį jam einant pareigas. 
Prieš suimsiant tokį aukštą pareigūną, Stalinas turėjo jį 
išsiųsti atostogų arba paskelbti spaudoje, kad jis gavęs 
naują paskyrimą.

Molotovui išvažiuojant, Stalinas neatvyko į geležin
kelio stotį jį išleisti; vadinasi, ne taip, kaip ansktyves- 
niais metais, kada jis jį visada palydėdavo. Tai mane 
nustebino. Tačiau man buvo didelė staigmena, kad pietų 
ekspresui išėjus, NKVD galva išsiuntė Molotovui praneši
mą, kad Stalinas buvo atvykęs į stotį, bet pasivėlino; 
traukinys jau buvo išėjęs. Aš nusprendžiau, kad Stalinas 
meluoja tik todėl, jog neįvarius Molotovui per didelės 
baimės.

Stalinas šešias savaites laikė Molotovą tarp gyvybės 
ir mirties. Pagaliau diktatorius, matyt, apsisprendė, jog 
Molotovas jam oar buvo reikalingas. Tarp nedidelio proto 
ir bemokslių politbiuro narių, Molotovas buvo vienintelis 
žmogus su gabumais. Jis nešė didžiausią vyriausybės 
naštą.

Taigi, didžiai pranašautojų nuostabai, Molotovas sugrį
žo iš atostogų ir vėl pradėjo eiti Liaudies komisarų 
tarybos pirmininko pareigas. Jo nemalonės periodas praė
jo, tačiau jo vardas nebuvo įrašytas į sąrašą tų asmenų, 
kuriuos kaltinamieji bolševikai esą norėję nužudyti. Bet 
maža buvę tam laiko. Bylos jau buvo keletą kartų atidė
tos ir buvo per vėlu perrašyti visus apklausinėjimų pro
tokolus.

Beje, sekančiose bylose, antrojoje ir trečiojoje, Molo
tovas jau figūravo kaip asmuo, kurį kaltinamieji norėję 
nužudyti.

Gyvybės sargas, kirpėjas ir klounas ,
K.V. Paukeris buvo vengras. Per Pirmąjį pasaulinį 
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karą jis buvo mobilizuotas į austrų-vengrų kariuomenę ir 
1916 metais paimtas į rusų nelaisvę. Po revoliucijos jis 
neskubėjo grįžti į tėvynę. Budapešte jis vertėsi kirpėju 
vienoje operetės firmoje. Jis jautė, kad Rusijoje jo laukė 
dioelė sėkmė.

Paukeris turėjo neabejotiną komiko talentą. Jis tai 
įrodydavo imituodamas savo viršininkus ir meistriškai 
pasakodamas anekdotus. Aš gi buvau įsitikinęs, kad jis 
itin geras klounas. Mat, jis tokiam pašaukimui turėjo 
nuostabią išvaizdą: beveik neraustąs veidas, raiški, jusli 
burna ir juosvos akys, kurių pagalba jis galėjo su šuns 
ištikimybės išraiška žvelgti į savo viršininkus. Su šiuo 
nedideliu bagažu Paukeris sėdo į savo nedidelį laivelį 
plaukti per audringą revoliucijos okeaną.

Paukeris įstojo į komunistų partiją ir buvo priskirtas 
prie slaptosios policijos. Čia jis tapo kirpėju ir asmeniniu 
tarnu tokio pareigūno Menžinskio, kuris buvo kilęs iš gar
sios caro valdininkų šeimos ir kuris mokėjo vertinti gerą 
liokajų. Po Lenino mirties, Menžinskis Paukerį įtaisė 
Stalino ir kitų politbiuro narių gyvybės sargų viršininku.

Lenino asmens apsaugą iš pradžių sudarė tik du detek
tyvai. Po to, kai jis teroristėš Dora Kaplan buvo sužeis
tas, jų skaičių padidino iki keturių. Tačiau kai Stalinas 
pagrobė valdžią, jis sutvėrė savo asmens slaptąją apsaugą 
iš keletos tūkstančių vyrų. Paukeris puikiai mokėjo tvar
kyti šitą armiją.

Netrukus Paukeris pasidarė labai artimas politbiuro 
nariams. Jis sutelkė į savo rankas valdžią juos aprūpinti 
maistu, drabužiais, automobiliais, o taip pat žeme ir vilo
mis užmiestyje. Jis patenkindavo jų apetitus su naujau
siais užsienio produktais. Jis importuodavo naujausio 
modelio automoblius, veislinius šunis, vynus ir radijo 
aparatus; žmonoms jis gaudavo suknių, šilko ir kvepalų iš 
Paryžiaus; vaikams jis užpirkdavo prašmatniausių brangių 
žaislų. Paukeris tapo Kalėdų Seneliu, dalinančiu dovanas 
ištisais metais.

Aukštieji sovietų pareigūnai turėjo paisyti Paukerio, 
kaip žmogaus, kuris žinojo viską apie jų privatų gyveni
mą, įskaitant ir daug intymių smulkmenų, nesiderinančių 
su jų tarptautinio proletariato lyderių vardu. Pavyzdžiui, 
Vorošilovas negalėjo nuslėpti nuo Paukerio fakto, kao jo 
paskutinė vila, trečia iš eilės, buvo skirta naujai jo bale
rinai. Kiekvienas šeimyninis barnis tarp politbiuro nario 
ir jo žmonos įvykdavo Paukerio jiems paskirtų tarnų ir 
jų apsaugos sargybinių akivaizdoje. Nesvarbu, kiek polit- 
biurininkai pūtėsi ir kiek jie stengėsi savo išvaizda dėtis 
antžmogiais, jie vistiek žinojo, jog Paukeris juos matė 
perdėm, matė jų kiekvieną krustelėjimą.

Paukeris pasidarė labai populiarus su Stalinu. Pastebė
jęs, kad Stalinas mėgo ir daug lapojo rusiškų silkių patie
kalų, jis importavo jam geriausiųjų rūšių. Kadangi rusiška 
degtinė labai tinka su silke, tai Paukeris pasiaarė Stalino 
nuolatinis pagėrirno draugas. Ogi patyręs, kad Stalinas 
mėgsta ciniškus juokus ir antisemitinius anekdotus, Pau
keris pasirūpino patiekti naujausių ir vulgariškiausių isto- 
rijėlių. Jis jas jam meistriškai, be priekaišto, pasakodavo 
o Stalinas juokėsi ir kvatojo.

Kadangi Stalinas šukuodamasis žiūrėdavo iš geriausios 
matomos vietos į veidrodį ir rūpestingai taisydavo, glosty
damas savo ilgus ūsus, tai Paukeris įsitikino, kad jo 
bosas, toli gražu, nebuvo indiferentiškas dėl savo išvaiz
dos. Patyręs, kad jis nešiojo savo batuose storus korki- 
nius padėklus po užkulniais, tikslu atrodyti aukštesniam, 
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jis jam užsakė specialius batus su neįprastai aukštu iš 
vidaus pakilimu, kuris diktatorių paaukštino pusantro 
colio. Taip pat Paukeris įtaisė ant Lenino mauzoliejaus 
nedidelę medinę pakopą, kad Stalinas stovėdams ant jos 
ir žvelgdamas į paradus, atrodytų papildomais coliais 
aukštesnis. Tad visai nenuostabu, kad retas kas žinojo, 
jog Stalinas tebuvo tik 5 pėdų ir 4 colių aukščio.

Būdamas iš profesijos kirpėjas, Paukeris ir skusdavo 
Stalinui barzdą. Iki to, Stalinas būdavo nelabai kaip nusi
skutęs: jo veidas skutamosios mašinėlės suraižytas ir 
vietomis nedaskusti plaukai stypsojo. Paukeris buvo pirmu
tinis žmogus su skutamuoju peiliu rankoje, kuriam dikta
torius nesibijojo išstatyti savo gerklės.

Stalinas dosniai atsiteisė su Paukeriu. Jis jam davė 
du automobiliu ( Lincoln ir Cadilac limuzinus), jam paka
bino ant krūtinės 6 medalius, įskaitant ir Lenino Ordiną. 
Tačiau visatai nesuteikė Paukeriui galutinės laimės. Jis 
dažnai skųsdavosi savo draugams, kad jis neturėjo jokio 
savo asmeniško gyveninio, nė vienos sau laisvos minutės: 
visuomet dieną ar naktį, kai tik Stalinui reikėjo, Pauke
ris turėjo jam prisistatyti. Kas beatsitiktų Maskvoje - 
traukinio katastrofa ar gaisras, staigi vyriausybės nario 
mirtis ar kuri negerovė su naujais požeminiais traukiniais 
- Paukerio valdiniai turėjo pirmutiniai būti įvykio vietoje, 
kad jų viršininkas galėtų tuoj ir tiksliai painformuoti 
diktatorių.

Paukerio šnipų gaujos atlikdavo įvairiausių operacijų . 
Vieną vakarą, 1927 metais, jiedviem smagiai begurkšno
jant baltakę, staiga gauta žinia, kad Čiang Kai-šekas, 
kuris tada bendradarbiavo su Sovietais, visai netikėtai 
pradėjo gausybėmis suiminėti komunistus ir kad policija, 
įsibrovusi į sovietų ambasadą Pekine. Šaukdamas dėl 
tokio Čiango darbo, Stalinas įsakė Paukeriui suareštuoti 
visus gyvenančius Maskvoje kinus.

Paukeris, nieko nelaukdamas, tik kaip iš pypkės truk
telėjo ir įvykdė įsakymą. Jis sumobilizavo visus, kuriuos 
tik galėjo surasti, enkavedistus ir kiaurą naktį praleido 
suiminėdamas kinus, pradedant skalbyklų savininkais ir 
baigiant Karo akademijoje dėstančiais kinų kalbą profeso
riais.

iš ryto Paukeris raportavo Stalinui. Stalinas buvo paten
kintas, klausėsi vaizdaus Paukerio pasakojimo apie įvyk
dytą suėmimų opraciją ir kvatojo, kai Paukeris imituoda
vo išgąsdintus kinus ir jų juokingą tarseną.

Po keletos valandų, Paukeriui snūduriuojant ant kana
pos savo darbo kambaryje, Stalino sekretorius patelefona 
vo ir pranešė, kad jo šeimininkas jį kviečia užeiti. Vien- 
nas kominterno lyderis atvyko į KremliiĮ patirti, ar Stali
nas žinojo, kad visi kominterno kinų tautybės valdininkai 
ir visi komunistinio universiteto Rytų reikalams studen
tai kinai pasodinti į kalėjimą.

Stalino kabinete įvyko štai kuri, pagal paties Paukerio 
pasakojimą, scena:

- Ar suėmei vius kinus? - klausė Stalinas.
- O taip, be jokios abejonės, - atsakė Paukeris.
- Ar nutvėrei ir kominterno tarnautojus ir kinus stu

dentus?
- Aiškus daiktas, Josef Visarionovič, - atsakė Pauke

ris. Dtr jam nespėjus baigti savo sakinio, Stalinas su 
įniršimu žiebė jam į veidą.

/ bus daugiau / 
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MUSŲ SPARNAI. Žurnalas. Leidžia Lietuvos Evangelikų 
ReformatŲ Bažnyčios Kolegija. Redaguoja Petras Bružas. 
96 psl., leidžiama 5230 So.Artesian Ave., Chicago, IL., 
60632, USA.

Šis kultūros žurnalas , įsteigtas 1951 m., šiame 
numeryje- 1987 m. gruodžio mėn., nr.63 - patiekia visą 
eilę įdomios medžiagos ir gausių nuotraukų.

Atvertus paskutinįjį puslapį, skaitome paprastais 
žodžiais parašytų kreipimųsi: ne aukų prašymu, ne ragini
mu prenumeruotis, bet - paskaitykime:

GERB. BENDRADARBIAI IR SKAITYTOJAI,
Su apgailestavimu pranešame, kad Redakcinės Ko

misijos nariams sunegalavus, su šiuo numeriu laikinai su
stabdomas MUSŲ SPARNŲ leidimas.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendradarbiams, kurie 
be jokio honoraro,jsąv.o straipsniais, novelėmis, eilėraš
čiais ir kronikos žiniomis bei fotografijomis vaizdavo pra
eities ir dabarties Lietuvos evangelikų reformatų gyveni
mų beŲ jų veiklų ir skelbė protestantizmo idėjas. Taip 
pat musų nuoširdi padėka visiems menininkams, kurie 
be jokio atlyginimo piešė viršelius, vinjetes ir kitus pa
gražinimus, puošiančius mūsų žurnalų.

Nuoširdžiai dėkojame ir skaitytojams, kurių malo
nus laiškai skatino mus šiame sunkiame spaudos darbe, 
o jų aukos leido padengti spaustuvės ir pašto išlaidas.

Laikinai nuo Jūsų atsisveikindami, mes tariame:

PRIEŠ VESTUVES
Pro Suzaną jau praskrido keletas pavasarių, kuriuose 

turėjo progos ištekėti, bet ji, tik gerasis Dievas žino 
kodėl, visuomet praleisdavo progą. Ji liko panele ir po 
kurio laiko nuvyto kaip gėlė po vasaros.

Ji niekad nebuvo ypatinga gražuolė. Tikrumoje ji nebu
vo nei graži, nei atstumianti - kaip daugumas jaunuolių 
šioje žemėje.

O taip, ne vienas jaunuolis, norėdamas pasipiršti, per
žengė jos tėvų namus, bet - vienas turėjo ilgą nosį, ki
tas - kreivas kojas, dar kitas, gaila - buvo gimęs per 
daug neturtingas. Ir vėl kitas buvo storulis ar per anks
ti nuplikęs. Kavalieriai pagaliau pradėjo vengti jos namų 
ir dar ją pajuokdavo: Suzana Renkančioji.

Suzana išsiskyrė iš žmonių draugystės ir ieškojo pa
guodos gyvulėliuose. Jiems ji išreiškė savo meilę.

Rebeka atsirado paukščių kieme, kažkur pietuose, ir 
buvo padovanota panelei Suzanai kiaušinio formoje. Mer
gina tą kiaušinį padėjo į anties lizdą, kurį ji ir išperėjo. 
Naujagimio viščiuko plunksnos dar buvo neišdžiūvusios, 
kaip Suzana pradėjo su juo meilikauti. Ji per dienas 
meiliai su juokalbėjosi, maitino grūdeliais iš savo delno 
ir girdė.

Praėjo dienos ir savaitės. Rebeka augo ir pasidarė iš
mintinga, žymiai prašokdama savo bendraamžius. Ji pasi
darė panelės numylėtine ir turėjo teisę įeiti ten, kur ki
tiems buvo draudžiama.

Rebeka like panele, kaip ir Suzana. Kodėl? Paprastai 
todėl, kad ji buvo išdidi dėl savo aukštos kilmės, kokios 
aplinkui nebuvo. Suprantama, kitos vištos buvo labai pa
vydžios. Kartą jos netgi sukilo prieš tą "japonišką vištą" 
ir puolė ją kapoti snapais. Kova baigėsi tik Suzanai įsijun
gus. Svarbiausios sukilėlės buvo nubaustos mirtimi ir 
nuo to laiko Rebeka buvo pažiba visos vištidės.

Blogumas prasidėjo, kada vieną ketvirtadienį Emeriko 
įžengė į jos kiemą. Jis tarnavo kariuomenėje praėjusiais 
metais ir tik prieš keletą dienų užbaigė...
Suzana nustebusi pakėlė galvą vos išgirdusi jo sveikinimą. 
Ji atnešė kėdę svečiui ir tęsė bulvių skutimą. Netrukus 
jų pasikalbėjimas iššaukė jos veiduose raudonas rožes. 
Emeriko paaiškino savo atvykimo tikslą:

- Ar aš galiu kalbėti nuoširdžiai, Suzana?
- Tu suliesėjai kariuomenėje, - pertraukė jį Suzana.

- Aš praleidau kariuomenėje beveik devynerius metus. 
Keturi karo metai buvo ypatingai sunkūs ir aš nutariau 
tuoj vesti, vos tik padėjęs karišką uniformą.

Suzana metė kelis slaptus žvilgsnius į vyrą ir paklau
sė:

- Ar tikrai? Gera mintis. Ar aš turiu teisę žinoti, 

"Iki pasimatymo’", nes tikime, kad su Viešpaties Dievo 
pagalba MUSŲ SPARNAI vėl kada nors pradės eiti čia, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, arba kitame Laisvojo 
Pasaulio krašte, o_ gal- Nepriklausomoje Lietuvoje, Bir
žuose, kur glūdi musų visų viltys, svajonės ir sapnai.

Lietuvos .Evangelikų Reformatų Bažnyčios 
Kolegija ir MUSŲ SPARNŲ Redakcinė Kolegija 
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Jackus Sondeckis-Sonda
PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 

SUKAKTĮ PRISIMINUS
Šiemet ( 1987 m. Red.) sukako 440 metų nuo pirmo

sios lietuviškos knygos - evangelikų liuteronų kunigo 
Martyno Mažvydo "Cataehismusa prasty szadei" išleidimo 
Jos 400 metų sukaktį plačiai ir įvairiai paminėjo ne tik 
Lietuvoj, bet ir už jos ribų gyvenantieji lietuviai. Nepa
miršo jos ir karo viesulo į Augsburgą (Bavarijoje) nublokš
ti Hochenfeldo bei Haunstetteno stovyklose susibūrę 
tautiečiai.

Sumanymas gimė Hoehfeldo stovykloje jau 1946 m. 
rudenį. Tam reikalui buvo sudarytas specialus komitetas. 
Jo sudėtis keitėsi, kol pagaliau jame beliko Vladas Žižiū- 
nas, dailininkas Antanas Kairys, inž. Dargis ir šio straips
nelio autorius. Tas komitetas Hoehfeldo stovykloje 1947 
m. balandžio 7-13 dienomis suruošė knygos parodą.

Komiteto pirmininkas V. Žižiunas, dabar gyvenantis 
Cape Code, JAV, rūpinosi bendrais reaikalais, inž. Dargis 
- stalais ir kitais baldais, bet susirgo, o jo pareigas 
sąžiningai atliko stalius Edimtas. Dail. A. Kairys gražiai 
parašė visus tekstus ir pagamino diagramas. Man teko su
rinkti knygas, paruošti duomenis diagramoms, tekstus, 
surasti jiems vertėjus į anglų kalbą (vertė velionė Marija 
Saulaitienė ir dabar Chicagoje gyvenanti P. Lampsatienė) 
eksponatus sugrupuoti ir išdėstyti. Mano pareiga buvo ir 
parodos reklamavimas spaudoje ir kitais būdais.

Darbo netrūko. Reikėjo literatūroje ieškoti duomenų 
diagramoms, tekstams, kreiptis į leidyklas, prašant jų 
leidinių, apeiti abiejų stovyklų gyventojus, kuriuos spėjau 
turint lietuviškų knygų. Važiavau net į Memmingeną pas 
jau tada žinomą spaudos rinkėją Bronių Kviklį, nes žino
jau jį turint nacių okupacijos meto pogrindžio rinkinį, 
vargais negalais beątgavęs ir žadėjęs niekam nebeskolin- 
ti, bet manimi patikėjo ir jo rinkiniu (15 iš 22 tada 
žinomų leistų pogrindy) galėjome papuošti parodą. Už tai 
aš jam ir šiandien tebesu dėkingas.

Patalpą parodai gavome stovyklos pradžios mokykloje, 
nes tuo metų buvo atostogos. Turėjome 4 kambarius. 
Vienas jų buvo atiduotas stovykloje leisto laikraščio "Ži
buriai" redakcijai. Ji ir tvarkėsi jame pagal dailininko 
Vaclovo Rato nurodymus. Iš likusių 3 kambarių, vienas 
buvo skirtas praeities knygai ir laikraščiams. Mažvydo 
knygos originalo, žinoma, neturėjome. Jį pavadavo tris 
kartus^ už jį didesnis medžio maketas. Nedaug tepavyko 
sumedžioti ir kitų senųjų knygų. Iš seniausių už Lietuvos 
ribų leistų buvo kelios Motiejaus Valančiaus, Aleknavi
čiaus elementorius, Schleniškio senelis, Pasakos apie 
paukščius, Lietuviszkos bei vokiszkos skaitymo knygelės, 
lietuviszkieji rasztai ir rasztininkai, Šventas Raštas, 
Naujasis Testamentas ir kelies kitos.

Tik 11 knygų tebuvo išleistų Lietuvoj, tarp jų Vytauto 
Didž. albumas, Sodžiaus meno I t., Donelaičio Metai, 
Oreivybė, Šventosios uostas, L. enciklopedijos I t., Že
maičių plentas, Eucharistinio kongreso albumas, iš perio
dinės spaudos buvo "Auszros" 1884-1886 metų komplektas 
ir pogrindžio spaudos 19 egz.

kas yra tavo išrinktoji?
- Tu, - atsakė Emeriko šiurkštokai, bet karštai.

Mergina vos neišmete puodą, kurį laikė rankose. Ši 
staigi žinia ją supurtė.
Vyras negavęs atsakymo, tęsė toliau:

- Kokia tavo nuomonė apie reikalą? Ar tu sutinki?
Tuo tarpu katinas apvertė puodą. Puodas krito ir sudu

žo. Suzana, vietoj atsakymo, pagriebė šluotą ir pradėjo 
vytis Katiną:

- Perkūnas tave trenktų... tu bjaurybe, - šaukė įtūžu
si mergina ir išvijo katiną į kiemą. Triukšmas išgąsdino 
vištas, kurios snaudė po medžiais pavėsyje.

Emeriko išsekė paskui merginą į kiemą. Jis buvo be 
žodžių. Tai juk moteriškas reikalas kivirčytis su katinu. 
Tačiau kažkas pertraukė jo dėmesį. Tai buvo Suzana, 
užkalbinusi japonišką vištą, lyg tai būtų buvusi žmogiška 
esybė.

- Nebijok, Rebeka, ant tavęs aš nepykstu, tu juk esi 
mano draugė. Ar ne?

Emeriko stebėjosi, kad višta, atrodė, suprato mergi
nos žodžius. Ji net atsake garsiai sukudakuodama.

- Aš tavęs klausiau, o tu dar vis nedavei man atasa- 
kyrno, - sakė vyras, kai jie suėjo į kambarį.

O tai tas katinpalaikis išblaškė tavo klausimą iš mano 
galvos.

- Aš klausiau tavęs, ar tu sutinki tekėti už manęs?
v- Ar tu žinai ką? Ateik šįvakar pas mus vakarienei, 

o aš iki to laiko pagalvosiu.
Emeriko priėmė kvietimą ir tą vakarą juodu susižie

davo. Po to jis jau buvo nuclatinis svečias jų namuose.

Praėjo du mėnesiai, o gal ir daugiau, kuomet Suza 
na nutarė išmėginti Emeriko atsidavimą jai. Ji planavo 
tai padaryti, kaip sakoma pasakose ar rašoma romanuose 
bei rodoma filmuose.

Vėl buvo ketvirtadienis ir Emeriko truputį suvėlavo. 
Tai tiko Suzanos planui.

įėjęs jaunuolis pasveikino:
- Labas vakaras, brangioji!
Suzana palingavo galva ir pasakė:
- Mes jau pavalgėme, veltui tavęs laukėme.
- Aš sakiau "Labas vakaras!", visai neklausiau ar jau

pavalgėte. n i
- Ar tu klausi, ką mes valgėme? Rūkytą kumpį su 

bulvėmis ir raugintais agurkais, - atsakė mergina ir ste
bėjo jaunuolį.

- Nejuokauk! - atsakė vyras. - Ar ir tavo tėvai jau 
pavalgė? Eikime, nestovėkime kieme.

- Ką. tu sakai? Ar tu tikrai nori, kad aš miegočiau 
kieme? Uodai mane užkapotų.

Vienoje jų buvo rodoma, kaip mūsų knyga augo.
Lietuviškų knygų išleista: XVI amžiuje - 34, XVII a. - 

58, XVIII a.- 304, 1801-1864 m. - 926, 1865-1904 m. - 
3320, 1905-1914 m. 3672, 1915-1918 m. - 1102, 1919- 
1939 m. - 16,721.

Kita diagrams rodė, kiek nacių okupacijos metu buvo 
leidžiama legalių (18) ir nelegalių (22) laikraščių. Buvo ir 
geštapo išleisto Laisvės, kovotojo numerio nuotrauka. 
Geštapas tuo leidiniu nerėjo suklaidinti lietuvių visuo
menę, bet tas jam nepavyko, nes apgaulė tuoj buvo išaiš 
kinta.

Matė lankytojai vertimą caro vidaus reikalų mninis- 
terio aplinkraščio, kuriuo buvo uždrausta spausdinti lietu
viškus raštus lotynų raidėmis.

Kabojo A. Kairio kaligrafiškai parašytas tekstas:
"Norėdama lietuvius surusinti, caro administracija 

1864 m. uždraudė spausdinti lietuviškas knygas lotynų 
raidėmis ir pati bruko spausdinti rusiškomis raidėmis. 
Bet neturėjo pasisekimo, ką rodo labai mažas "graždanka“ 
spausdintų knygų skaičius: 1864-1893 m. - 30, 1874-1883
m. - 7, 1884-1893 m. - 70, 1894-19U3 m. - 7.

Kur knygos spausdintos, aiškino šitoks tekstas:
Spaudos draudimo laikotarpy (1864-1903 m.) lietuviš

kos knygos buvo spausdinamos užsieny (daugiausia Tilžėj 
ir Ragainėj). Čia išspausdinta: 1864-73 m. - 214; 1874- 
83 m. - 270; 1884-93 m. - 586; 1894-1904 m.. 786 kny
gos. iš čia knygos buvo slapta per sieną gabenamos knyg
nešių. Jų "karalius" buvo Jurgis Bielinis (1846-1918), 
kuris niekados namie nesėdėjęs, niekur du kartu nenakvo- 
jęs, niekur du kartu tais pačiais drabužiais nepasirodęs, 
it kiškelis, vilkų gaudomas ir niekados nepagaunamas per 
kelias dešimtis metų. / bus daugiau /

"LIETUVIŲ DIENŲ," žurnalo gruodžio mėnesio numerio 
lietuvių kalba dalyje randama: Prel.dr.V.J.Bartuškos 
Žvilgsnis į Kristų Kalėdose. Br.Nainio - Verslo ir Lietu
vybės Keliu (Pasikalbėjimas su Vytautu Vebeliūnu). Ber
nardo Brazdžionio - Dievo Motinos Lopšinė. Alės Rūtos 
-Skaisčios Kalėdos. Vaje - Viena iŠ Pirmųjų (Giedros Gu
dauskienės pianino kompozicijas kasetėje pasitinkant). 
Kęstučio Ječiaus - Akademinio Skautų Sąjūdžio Suvažia
vimas. "LIETUVIŲ DIENŲ" anglų kalba dalyje randama: 
Vyt. Vebeliūnas. Lietuviški Šiaudinukai. Aldonos Ryan- 
Plokšti Papuošalai Eglutei iš Popierio, Šiaudų ir klijų. 
Zuzanos Pupius ir Mečio Šilkaičio- Trijų Dimensijų Šiau
dinukai. Albertos Astras - Ornamentai iš Natūralių Šiau
dų. Ann Jillian-Jūratės Nausėdaitės gyvenimo istorija 
(Televizijai pagaminta filmą).

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis.
Prenumerata 20 dol.metams, Kanadoje-30 dol. 

/Can./. Prenumeratas siųsti: "LIETUVIŲ DIENOS",4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, Ca 90029, USA.

Emeriko antakiai trūkčiojo. Jis nuleido rankas ir sušu
ko:

- Kas atsitiko tau? Ar tu apkurtai?
- He!
- Tu turėtum eiti pas gydytoją.
- He! - atkartojo mergina ir pridėjo ranką prie ausies 

lyg kad geriau girdėtų.
Emeriko apsuko ratą apie ausį su ranka. Šita mergina 

pasidarė nenormali. Ji yra ne tik kurčia, bet ir išprotė
jusi. Mėnesio laike mudu susituoksiva. Jis susimąstė ir 
staiga stipriai gnybtelėjo jai į ranką.

- Oi, oi! - ji sušuko.
- Ar tau skauda? - užklausė vyras tyliai.
- Tai storžieviškumas gnybti taip skaudžiai, - atsakė 

Suzana, užmiršusi savo rolę.
- Taigi, tu nesi kurčia! - juokėsi Emeriko.

- Tu nepabėgsi nuo manęs, nors ir būdama kurčia, 
net išprotėjusi. Laike mėnesio mudu susituoksiva.

- Tą aš ir norėjau sužinoti ir merginos akys sužaiba
vo.

Emeriko pasinaudojo proga ir merginos prisipažinimu, 
ir valgant vakarienę, jam gimė mintis, kaip pakelti savo 
autoritetą.

- Grįžtant prie mūsų vestuvių, - jis kalbėjo, - aš 
turiu tik vieną saįygą.

- Pasakyk ją, - paklausė Suzana susidomėjusi.
- Aš noriu per mūsų vestuves valgyti vištieną...
- Niekas tau to netrukdys...

- Ar tikrai? Aš noriu valgyti ... japoniškos vištos 
mėsą...

- išmesk tą savo mintį iš galvos! - sušuko Suzana iš 
pykčio net paraudusi.

Emeriko pasikėlė ir paklausė:
- Ar tu prižadi įvykdyti mano prašymą?
- Ne!

Vyras palaukė valandėlę, paskui paėmė skrybėlę ir 
pasakė:

- Taigi, sudiev!
Jis paėjo į duris. Suzana galvojo, kad jis tik juokauja, 

bet štai jo ranka jau siekė durų rankenos.
- Tikriausiai tu nenori išeiti ... išeiti visam, - sušuko 

Suzana gailiai.
Emeriko sustojo, gudriai pažiūrėjo ir paklausė, pabrėž

damas kiekvieną žodį:
- Ar tu esi pasiruošus nupjauti galvą Japonei?

Merginos akys patvino ašaromis, gailiomis ašaromis, 
taip kad ji nepajėgė ištarti nė vieno žodžio, - ji tik 
linktelėjo galva ir tas linktelėjimas reiškė mirties spren
dimą Rebekai.

iš esperanto kalbos vertė P. E n s k a i t i s
4 psl. NEPRIKLAUSOM \ LIETUVA
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

_G^^ZI_AU_SIIĮIR SENIAUSHĮ KALBU.- LIETUVIŠKAI I
® PADANGĖS MIELOS 

(ll SKAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

Vy-
1987 
apie 

poka-

psl., 
au-

Varpinė (Šaukėnai)

UŽPUOLĖ IR SUNKIAI 
SUŽEIDĖ PROF.J.BRĖDIKĮ

Vietos laikraštis "Tiesa" 
pranešė, kad Kaune lietu
viškai kalbantis nusikaltėlis 
sužalojęs prof.Bredikį, pa
grobė jo automobilį. Vėliau 
automobilis buvo rastas 
vaikų muzikos mokyklos 
kieme, į kurį grobikas buvo 
atvykęs važiuodamas prieš 
eismo kryptį.

Prof. J. Brėdikiui Kau
no klinikoje padaryta gal
vos 
nas 
dies 
gas.
1964 m.- 
rurgijos katedros vedėjas.

Nusikaltėlis dar nesu
rastas.

operacija. Jis yra vie- 
žymiausių Lietuvos šir- 
ligų specialistų, chirur- 
Gimęs 1929 m. Nuo 

hospitalinės chi-

• Minint publicisto, poezi
jos vertėjo, poeto- mėgėjo 
A.Vištelio 150 m.gimimo 
sukaktį, Kauno Dramos 
Teatras pastatė Juozo Mar
cinkevičiaus pjesę apie A. 
Vištelį "Erelnyčia".

Pirmasis A.Vištelio bio
grafas buvo vienas "Aušros’’ 
redaktorių- dr.J.Šliupas.
ATSPAUSDINTA:
• LIETUVOS ARCHITEK
TŪROS ISTORIJA. 1987 
m.,Vilnius. I-ajame tome- 
lietuvių architektūros isto- 
***********

AMERIKOS BALSAS

rija nuo seniausių laikų iki 
XVII a.vidurio. 384 
20.000 egz. (Pranešime 
torius nepažymėtas.).
• ŠEŠIOLIKAMEČIAI, 
tautas Petkevičius, 
m..Vilnius. Apysaka 
karo metų vaikus ir
rio paauglius. 355 psl., 30. 
000 egz.
• į STIKLO KALNĄ. Jo
nas Avyžius. Romanas apie 
taip vadinamos buržuazinės 
Lietuvos moksleivijų. 340 
psl.,30.000 egz. Ketvirtoji 
laida.
• Vietinė spauda gauna at
viresnių pasisakymų iš skai
tytojų. Iš Kauno pensinin
kas klausia, kodėl dabar
taip kyla kainos už buitinį 
patarnavimų - plaukų kirpi
mų, nuotraukas, batų taisy
mų, drabužių siuvimų, che
minį valymų ir baldų ga
minimų.

Kitas kaunietis pasi
džiaugia, kad galų iš gale

į tokius, nes anksčiau tik 
viena tema skambėjo- kaip 
greičiau ir daugiau paga
minti produktų. Tačiau už
sienį,-rašo jis,-i’matote dar 
ir dabar tik juodomis spal
vomis'.'

Amerikos Balsas prabilo lietuviškai reikšmingą dieną 
-Vasario 16-tąją. Tai buvo 1951 m. ir nuot to laiko 
nebuvo nė vienos dienos be lietuviškų Amerikos Balso 
programų. Metams bėgant keitėsi jų laikas, nuo 15-kos 
minučių laidos jos pakilo iki dabartinių pusvalandinių, 
bet visada liko pagrindinis transliacijų pobūdis ir tikslas 
- pranešti visus svarbiuosius pasaulio įvykius, išdėstyti ir 
paaiškinti Jungtinių Valstybių politiką, supažindinti lietu
vius su Amerikos gyvenimo įvairybėmis. "E.L."

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

Dr. Gv. Valančiu*

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

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

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

i

ARBA SKAMBINK MUMS:

Ateik į lietuvių A.A.(Alcoholic Anonymous) 
grupės susirinkimų. Susirenkame kiekvienų 
trečiadienį, 7722 George St. La Salle, Que.

8 vai. vakare.

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

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

1988.1. 28

London: 438-1122 
Windsor: 252-3842 
Calgary: 287-2712 
Winnipeg: 233-3501 
Sudbury: 674-6217

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

Matislavas V. Dobužinskis (1933)

Klaipėdietis skundžiasi, 
kad "Aitvaro" parduotuvėje, 
besilankydamas kas antrų 
dienų, vis negauna nusi
pirkti tinkamų šiltų drabu
žių nė batų. "E.L." 

• RASEINIŲ rajono Pikčiū- 
nų mokykloje, kuri randasi 
greta Maironio tėviškės, 
susikūrė. Lietuvos Kultūros 
Fondui remti klubas, pasi
vadinęs "Prie šaltinio" var
du. Tikslas- rūpintis Mairo
nio gimtinės vietų tvarky
mu; rinkti atsiminimus apie 
ji.

• VEIVERIUOSE Lietuvos 
Kultūros Fondo rėmėjų gru
pė nutarė pasirūpinti buvu-

šia 
ir 
kultūros įstaigų.

mokytojų seminarija 
priestatais , ir padaryti

Restauravus seminarijos 
patalpas, planuojama ten 
įrengti Pedagogikos Muzie
jaus filialų, kuriame veiktų 
Sūduvos švietimo ir kultū
ros ekspozicija.

laikraščiai darosi i panašesniu x a , .....---- - .ŽIRNIAI SU ANKŠTIMIS- VIŠČIUKAS VYNE
SKANUS PATIEKALAS

Plonaankštiniai arba sal
dieji žirniai su ankštimis 
yra skanus priedas prie mė
sos patiekalų.
lį svaro "sugar snap" arba 
"snow" žirniai
1 smulkiai supjaustytas svo
gūno laiškas
1 šaukštas daržovių ar aly
vų aliejaus
į šaukštelio druskos
i -" - pipirų
3/4 puodelio besėklių rau
donų vynuogių, perpjautų 
per pusę
1 šaukštas raudono vyno 
acto 
3/4 puodelio valakiškų rie
šutų puselių.

Pavirinti 1 minutę žir
nius verdančiame vandenyje. 
Nusunkti, perplauti šaltu 
vandeniu. Gerai nusausinti 
ir atidėti.

Pakepinti svogūnų laiš
kus aliejuje apie 2 minutes. 
Sudėti žirnius, druskų ir 
pipirus. Maišyti kepant 2- 
3 minutes. Pridėti vynuo
ges ir actų, pavirti, kol 
skystis išgaruos, apie 1 mi
nutę. Apibarstyti riešutais 
prieš patiekiant.
( 6 porcijos, paruošimas
ir virimas apie 25 minutes).

ŽIRNIAI POMIDORUOSE
3 dideli pomidorai, per

pjauti per pusę
1 (10 unc.) paketas šaldytų 
žirnių , išvirtų ir nusunktų, 
į puodelio tarkuoto Parme- 
zano ar Romano sūrio 
a -" - baltos duonos
trupinių
3 šaukšelio "basil" priesko
nio
1/8 šaukštelio pipirų.

Išimti pomidorų vidų, 
paliekant į inč.storumo 
kevalų. Sumaišyti masę su 
žirniais, sūriu, duonos tru
piniais ir prieskoniais vidu
tinio dydžio inde. Mišinį 
sudėti į pomidorų kevalus. 
Sudėti į lengvai pariebintų 
kepimo indų 10"x6", kepti 
30-35 min., 350°F karštyje.

* 350°F arba 180°C.

1 viščiukas 3-4 svarų, 
supjaustytas į gabalus 
4 šaukštai miltų
4 -"- daržovių ar alyvų 
aliejaus
1 svogūnas, suraikytas
1 skiltis sukapoto česnako 
į šaukštelio druskos
1/8 pipirų
2 šaukštai sukapotų petra
žolių
2 lauro lapeliai
lį puodelio nesaldaus "sau- 
terne" vyno.

Išvolioti viščiuko gaba
lus miltuose. Pakepinti iš 
abiejų pusių aliejuje apie 
15 minučių.

Sumaišyti likusius prie
dus ir užpilti ant viščiuko 
gabalų. Uždengti indų ir 
šutinti apie 1 valandų laiko, 
kol mėsa bus minkšta.
/6-8 porcijos; paruošimas
20 min.,virimas apie 1 vai. 
ir 15 min./.

ŽUVIS SU BROKOLIAIS
1 paketas (16 unc.) šaldy
tos žuvies filė
2 (10 unc.) paketai šaldytų 
brokolių
1 šaukštelis druskos
1 skardinėlė kondensuotos 
"cream of chicken soup"
2 puodelio pieno
3 unc. apkepintų svogūno 
riekių aliejuje.

Sušųlusių žuvį palaikyti 
10 min. kambario tempera
tūroje ir po to supjaustyti 
skersai į maždaug 5 gaba
lus.

Perskalauti šaltu vande
niu brokolius, kad būtų ga
lima juos atskirti, nusausin
ti. Jeigu jų kotai storesnį 
kaip į inčo, perpjauti išil
gai į dvi dalis.

Sudėti žuvį į neriebintą 
indų 13"x9"x2". Aplinkui 
sudėti brokolius. Pabarstyti 
viskų druska.

Sumaišyti kondensuotų 
sriubų su pienu, užpilti ir 
kepti neuždengtame inde 
350°F karštyje apie 30 mi
nučių. Užbarstyti svogūnus 
ir pakepti dar 5 minutes.

Parinko SMALIŽĖ

Perestroikos i storikams paai skėjo, kad latviu nesigailėjo nei Hitleris, nei didysis 
mokytojas Stalinas. Is “Latvija Amerika”

• Jauna mokytoja bando išaiškinti vaikams, kodėl reikia 
klausyti mokytojų. Norėdama vaizdingiau pabrėžti tų 
mintį, ji papasakojo pasakėlę apie avinukų, kuris atsiskyrė 
nuo bandos ir buvo vilko suėstas.

- Matot, - aiškino ji,- jeigu avinukas būtų paklau
sęs ir pasilikęs bandoje, vilkas būtų nesuėdęs, ar ne?

- Taip, ponia mokytoja,- atsiliepė iš klasės berniu
kas. -Jį būtų žmonės suvalgę.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
$ 120,- Osv. ir Ir. Delkai;
$ 100,- W. Mastis; $ 75,- dr.J.Uleckas-Arštikaitis;
$ 25,- A.Urbonas; po $15,- H.Butkevičius, St.Jaugelis;

. $ .5,- A.Griška, V.Kongelis, J.Vieraitis.
RĖMĖJO PRENUMERATĄ:

L.Grinius, A.Šetikas, V.A.Buragas, V.Kličienė, Br.Rud- 
zevičienė, A.Rubinas, J.Vitkūnas, V.Platakis, Mrs.J.R.Fitz-^ 
gerald(už ©.Matulienę), V.Zavadzkienė, B.Jungmeisteris, 
K.Daunys, F.Grybas, J.Dauderis, M.Gudienė, VI.Janušaus
kas, A.Stonkus (4 mt.), B.Makauskienė, V.Januška, J.Kise- 
laitienė, A.Mockus, J.Žiaugra, F.Jurgutavičius, K.Smilge
vičius, P.Juodelis, J.Mockaitis, A.Juozapavičius, dr.A.PavF 
lanis, K.Šimkus, J.Lukošiūnas, P.Breichmanas (2 mt.), 
Montrealio Klubas "Rūta", J.Pikelis, A.Jurjonas, J.Stropus, 
M.Juodviršis, J.Šulmistras, M.Šulmistras, A.Muliuolis, O.Ša- 
rūnienė, dr.E.Malkus, VI.Morkūnas, J.Bušauskas;
PRENUMERATĄ IR AUKĄ:

$20,- C.K.Jonys (4 mt.); po $10,- P.Venciūnas,A.Gverz- 
dys, A.Keršienė; $5,- J.Lukoševičius;
AUKOS:

$ 20,- M.Petrauskis;
$ 50,- D.L.K.Algirdo saulių Kuopa Hamiltone.

VISIEMS- nuoširdus AČIŪ.’ "NL"

• LAIKU ATSIUNTI PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVES IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. "NL”

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JUSU AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ, LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ, IR J A SKATINA.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės auŽrg.

Aukas arba palikimus siųskime T autos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 Norwich Rd., Stoney Creek, Ont.. L8E 1Z6

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBĖS: 
Montrealio -1500 De Seve Str., H4E 2A7 
Toronto - 53 Armadale Ave., M6S 3W9 
Delhi-Tillsonburg - 39 Parkwood Drive,N46 2B7

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ įGALIOTINIAI 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Calgary,Alta,42G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1
Roadney - R.R.3 West Lome, N0L 2P0
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7
Sudbury - 246, College Str., P3C 4VS
Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.
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toronto

VYTAUTO ALANTO drama AUKŠTADVARIS, vaidinta Toronte 1987.12.13d. Vaidintojai pagerbiami 

g®'ėmis Ąbi nuotraukos St. Varankos
TORONTO LIETUVIlįNAMlį KULTŪRINĖS KOMISIJOS dalis narių, ir talkininkų, dalyvavusių 1988.1.3 d. 
posėdyje. Piemoje eilėje iš kairės: J.V. Šimkus, P. Stundžia, jo Žmona, L. Balsienė dr. G. Bijūnienė, 
p. Renkienė; antroje eilėje: P. Jankauskas, D. Saltmirienė, p. Šamuievič'ienė, B. Jankauskienė, J. Paš
kevičius, H.Chvedukas, L. Pocienė, V. Saltmiras.; Trečioje eilėje: V. Kulnys, B. Bijūnas, K. Raudys, 
pianistė L. Kanovičienė, jos vyras Dimitris, K. Budrevičius ir dr. V. SamuleviČius.

• Vytauto ALANTO drama, 
parašyta 1946 m., šiame 
kontinente pirmų kartę bu
vo pastatyta Toronte, 
1987 m. gruodžio mėn. 13 
d., LietuviŲ Namuose. Vai
dino Toronto LietuviŲ Dra
mos Sambūris AITVARAS, 
vadovaujamas Aldonos Dar- 
gytės-Byszkiewich, režisavo 
Elena Dauguvietytė-Kuda-

TRADICINIS MAŽLIETUVIŲ 
ŠIUPINYS

Šiemet Šiupinys, rengia
mas mažlietuvių, vyks va
sario mėn. 16 d., Prisikėli
mo Parapijos salėje. Bus 
paruošti tradiciniai valgiai, 
ARO Vyrų Choras atliks 
specialių programų.

Kviečiami visi pagerbti 
lietuviškas tradicijas ir at
vykti j šį renginį.

• TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVEN
TES lėšoms telkti komisija 
Kanadoje jau pradėjo rink
ti aukas šiam didžiajam 
renginiui.

Komisijų sudaro dr. S. 
Čepas, dr. M.Arštikaitytė- 
Uleckienė ir H.Stepaitis.

e SPORTO KLUBAS "VY
TIS" rengia visuotinį narių, 
ir rėmėjų susirinkimų sau
sio mėn.31 d., 2 val.p.p., 
Lietuvių Namų buvusioje 
pensininkų salėje.

• KLB TORONTO APY
LINKĖS VALDYBA rengia 
iškilmingų Vasario 16 minė
jimų vasario 14 d., 
sekmadienį, ANAPILIO sa
lėje.

S. m. sausio 31 d. .sek
madienį, 4 val.p.p.,PRISIKĖ
LIMO PARAPIJOS SALĖJE

— - '.2 ' ’ - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA: IMA:

T/&> už 90 dienu term, indėlius g už asmenines 
7’4% už 6 mėn. term, indėlius g paskolas nuo ... . 10h%
7'4% už 1 metų term, indėlius g už nekilnojamo turto
734% už 2 metų term, indėlius g paskolas (mortgages):
8 % už 3 metų term, indėlius ks su nekeičiamu nuošimčiu
9’4% už GIC 1 m. garont. inv. paž g 1 metų ................. io‘/z%
9'4% už GIC 2 m. garant. inv. paž. g 2 metų ..... ............. 11%
10 % už 3 m. GIC invest, pažym. g 3 metų ................... 1144%
8 % už pensijų planq (var. rate) g (fixed rate)
9'4% už 1 m. term, pensijų planą g —....... .........
9'4% už 2 metų term, pensijų planą g su keičiamu nuošimčiu

10 % už 3 m. term, pensijų planą, g 1,2 ar 3 metų ......  93/«%
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) g (variable rate) 
6 % už taupymo sąskaitas 
534%-7% užkasd. palūk. s-tq 
7'4% už virš $10,000 kasd pal. s-tą 
534% UŽ kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgiČius iki 75%įkai 
nolo turto. Visu nariu, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini- 
uinės perlaidos, kelionės čekiai (American Express!). Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortRičiai.

KASOS VALANDOS, pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais- 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto Iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 4 9

6 psl.

bienė.
Autorius Vytautas Alan

tas, gimęs Panevėžio apskr.k 
Sidbare, studijavo Kaune 
ir Prancūzijoje. 1930-34 
m. buvo nepriklausomos 
Lietuvos spaudos agentūros 
'Elta" direktorium, 1934-39 
m. "Lietuvos Aido" vyr.re
daktorium, 1941-44 m.Vil
niaus Teatro direktorium.

"AITVARAS" suvaidins Vyt. 
Alanto dramų AUKŠTADVA
RIS.
ESTRADINIO POBŪDŽIO 
KONCERTAS

Toronto dainos bei mu
zikos vienetas SUTARTINĖ 
neseniai sugrįžo iš Austra
lijos, kur sėkmingai koncer
tavo Jaunimo Kongrese.

Norėdamos parodyti pa
siektų meninį lygį ir atsi
dėkoti mecenatams, kurie 
finansiniai rėmė jų kelionę, 
sausio 24 d., sekmadienį 
davė puikų koncertų To
ronto Ėietuviy Namuose.

SUTARTINE - tai ketu
rios jaunos merginos, įskai
tant jų vadovę Nijolę Be- 
notienę, gražiai pasirodė 
ir tikrai žavėjo torontie- 
čius. Programa sklandi ir 
įvairi. Jos reiškėsi ne tik
tai daina, bet visos iš ei
lės papasakojo savo Aust
ralijoje patirtus įspūdžius. 
Danutė Pargauskaitė nuste
bino klausytojus, pagroda
ma akordeonu labai gražų 
kūrinį. Kitos dvi- daininin
kės yra seserys Daina ir 
Zita Gurklytės. Klausytojai 
gausiais plojimais išprašė 
dar vienų dainų.

Po koncerto tėvų komi
tetas visus pavaišino ypatin
gai gardžiais pyragais ir 
kavute.

Vykstant antrajai sovie
tų okupacijai, 1949 m. emig
ravo į JAV, apsigyveno 
Detroite. Jis yra drama
turgas, beletristas ir publi
cistas.
Jo komedijų "Buhalterijos 
Klaida" vaidino "Aitvaras" 
ir 18-kų kartų Hamiltono 
"Aukuras".

Užkandžių laiku buvo 
rodoma vaizdajuostė iš SU
TARTINĖS kelionių Austra
lijoje.

Nors popietė buvo lie
tinga, bet atsilankė virš 
250 tautiečių. Šių įspūdingą, 
koncerto programų tikrai 
būtų naudinga parodyti ki
toms mūsų kolonijoms.

Koresp.

edmonton
• Edmontoniečiai sutiko 
1988-tuosius metus Lietu
vių Namuose, smagioje nuo
taikoje. Buvo atvykę ir sve
čių- latvių kilmės. A-kės 
pirmininkas Algis Dudara- 
vičius pasveikino visus, pa
linkėdamas laimingų naujų 
metų, padarė trumoų 1987 
m.veiklos apžvalgą ir a- 
teities planus. Pranešė, kad 
gautas kazino žaidimams 
leidimas, kurie vyks šį pa
vasarį. Taip pat patvirtino, 
kad Edmontono Lietuvių 
Fonde yra $7.000,- kurių 
palūkanos bus panaudotos 
kultūriniams edmontoniečią 
lietuvių reikalams, o pagrin
dinis kapitalas- jaunajai 
kartai tęsti lietuvybės dar
bus.

Kazino žaidimams pa
vykus ( ko linkime nuošir
džiausiai) pinigai bus panau
doti pagerinti Lietuvių Na
mus ir sutvarkyti jų kie
mų.

R I S I K E L I M O 
Krapuos 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.; ketvirtaaieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v. v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 71/40/0

180-364 d. term, ind...........  7’/4%
1 metų term. Indėlius....... 71/»%
2 metų term. Indėlius....... 73/«%
3 metų term, indėlius....... 8 °/a
1 metų GlC-met. patuk....... 9V«%
2 metų GlC-met. palūk....... 91/z%
3 metų GlC-met. palūk 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8 ,/4% 
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9'A% 
Specialią taup. s-tą ........... 7 %
Taupomąją sąskaitą ......... 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 °/o 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/«%

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

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas* bet sąžiningas patarna v Ima s

Lietuvių Namų Žinios
Šiandienę jau bemaž 

visi įsitikinome, kad Lietu
vių Namų pastato - buvu
sių maldos namų- nupirki
mas toje labai patogioje 
susisiekimo vietoje , tapo
labai reikšmingas dabarčiai 
ir,tikriausiai, ateičiai. Nors 
Toronte turime Prisikėlimo 
parapijos patalpas ir Missi- 
ssaugoje, Anapilyje erdvias 
patalpas ir vietos tūkstan
čiui mašinų pastatyti, ta
čiau tie du centrai, ypač 
Anapilis, nėra patogūs su
sisiekimo atžvilgiu.

Nupirktas LN pastatas, 
kiek sųlygos leido, buvo 
pakeistas ir pritaikytas 
prie lietuvių veiklos reika
lavimų, ir šiandienų yra 
lietuvių veiklos maloni sa
va pastogė. Čia be per
traukos vyksta įvairūs ren
giniai, vestuvės, minėjimai 
koncertai, paskaitos, įvairią 
organizacijų susirinkimai, 
posėdžiai, šokiai, repetici
jos ir sekmadieniais, nuo 
12:00-4:00 val.p.p.- pietūs 
su lietuviškais valgiais.

Lietuvių Namų skaityk
loje galima pasiskaityti vi
sus lietuviškus laikraščius.

Dabartiniu metu Lietu
vių Namų valdybos pirmi
ninku yra J.V.ŠIMKUS. Sam
dytu vedėju - Teodoras 
STANULIS, kurio darbo 
laikas yra 7 dienos į sa
vaitę, o valandų skaičius 
dažnai iki vidurnakčio.

Čia kartais atsilanko

Subuvimo proga svečiai 
buvo paraginti užpildyti 
KLB atsiuųstas laiškų for
mas ir pasirašius pasiųsti 
Kanados vyriausybei Otta- 
woje.

IMA.UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų...................  101/«%
2 metų................... 10*/4%
3 metų...................  11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 93/«%

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

Toronto miesto burmistras, 
miesto savivaldybės ir ta
rybos nariai ir politinių 
partijų veikėjai.

Prie Toronto Lietuvių 
Namų yra įsisteigę: Toron-
to Lietuvių Namų Moterų 
Būrelis, TLN Vyrų Būrelis, 
TLN Kultūrinės Veiklos Ko
misija, kuri stipriai reiš
kiasi visuomeninėje, kultū
rinėje ir politinėje srityje. 
Dabartiniu metu jai vado
vauja Vytas KULNYS.

Šios komisijos pirmasis 
posėdis šiemet įvyko sausio 
mėn.3 d. Jam pirmininka
vo Vytas Kulnys. Posėdis 
vyko po dalyvių pavaišini
mo kavute, vynu ir pyra
gaičiais. Buvo minutės susi
kaupimu pagerbtas praei
tais metais staiga miręs 
valdybos vicepirm. inžinie
rius Leopoldas Balsys.

Perskaičius protokolų,
vyko diskusijos, iždininko,re
vizijos komisijos praneši
mai, praeitos veiklos ap
žvalga,paskeitimai valdybos 
sustato, diskutuota ateities 
veikla, išklausyti siūlymai.

1987 m. Kultūrines Veik
los Komisijų sudarė: pirm.- 
V.KULNYS, vicep.- L.Bal- 
sys, vicep.- dr.G.Bijūniene, 
sekr. L.Pocienė, ižd.- J. 
Paškevičius, reviz.- L.Bal
sienė ir H.Chvedukas.

1988 m. siūloma vice
pirmininkais dr.G.Bijūniene 
ir dr.V.Samulevičius, ir in
formacijai Br.Stundžia.

A + A

BRONIUI BIJŪNUI,

iškeliavus į amžinybę, reiškiame gilią užuojautą 
žmonai GENOVAITEI, dukrai VILIJAI ir sūnui 
ANDRIUI-SAKALUI bei kitiems giminėms 
gyvenantiems Toronte -

VALERIJA ir JONAS BILIŪNAI

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

r

Telex: 06-960168.

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

A TEIK į LIETUVIU A.a. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. 1

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591l 
r ___________________________

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Komisijos^ nariai ir tal
kininkai: V.Šaltmiras, B. 
Jankauskienė, T.Renkauskie- 
nė, St.Dargis, K.Budrevi- 
čius, K.Raudys, A.Šimkienė, 
St.Vaštokas, R. Juodis, R. 
Sonda, F.Mockus, O.Stepo
naitienė, Pr.Berneckas, G. 
Adomaitienė. St.V.

• LIETUVIŲ NAMŲ tar
nautojui jieškomas 2-3 mie
gamų kambarių butas. 
Skambinti T.Stanuliui tel: 
532-3311.

• Per klaidų paimta ar ap
sikeista ruda skrybėle sau
sio 16 d.Medžiotojų ir Žu- 
klautojų baliuje. Radusį 
prašau skambinti LN 532- 
3311.

• TRYS grupės dalyvaus 
UŽGAVĖNIŲ Karnavalo me
ninėje programoje:"ARAS", 
"ATŽALYNAS","GINTARAS” 
ir svečiai iš Hamiltono- 
tautinių šokių grupe "GY- 
VATARAS".

Karnavalas vyks vasario 
mėn. 13 dienų.

• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS Ona Mitalienė 
paaukojo $500. Šiuo metu 
fonde yra $ 5,460.1 1.
Nuoširdus AČIŪ visiems 
aukotojams.

• LN rengiamo KARNA
VALO vasario 13 d. bilietų 
platinimas vyksta sėkmin
gai. Bilietus galima įsigyti 
LN darbo valandomis 532- 
3311, vakarais pas V.Kulnį, 
tel:769-1266.

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



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

Indėlius (P.C.A.)...................3% asmenines paskolas..... 12.5%
santaupas........................5.75% nekiln-turto Pask-1 m-10 25%
kašd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% nekito. turto pask. 3 m. 11.75%
90 dienų indėlius................8% Nemokamas čekių ir
1 m. term, indėlius ......... 9.25% sąskaitų apmokėjimo
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% patarnavimas.
3 m. term, indėlius ......... 9.75% Nemokama narių gyvybės
RRSP ir RRIF (pensijos) . 6.5% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m...........9.25% Wllkl S2.000.
RRSP ind. 3 m.................. 9.75% 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 tnėn. šeštadieniais uždaryta.

Hamilton
• SLA Kuopos Valdybos 
vicepirmininku yra K.Mik- 
šys. Pirmininkas- Z.Pulia- 
nauskas, sekretorius - J.Ba
joraitis, finansų sekretorius 
- G.Melnykas, Kuopos iždi
ninkas- Ig.Varnas.

GRAŽI KALĖDŲ EGLUTĖ 
MŪSŲ MOKYKLOJE

Hamiltono lituanistinė 
mokykla, pasivadinusi Vys
kupo MOTIEJAUS VALAN
ČIAUS vardu, buvo suruo
šus! Kalėdų Eglutės prog
ramų praeitų metų, gruo
džio mėn.20 d.Jaunimo 
Centro salėje.

Mokyklos mokiniai suvai
dino vieno veiksmo veika
lėlį "Sapnas Kūčių vakarų".

Taip pat pagiedojo kalėdi
nių giesmių kartu su visa 
mokykla, vadovaujant Ir. 
Čerškienei ir akomponuo- 
jant akordeonu Andriui 
Čerškui.

Geras ir gražiai išsi
puošęs Kalėdų Senelis, pa
vaizduotas A.Stanevičiaus, 
apdovanojo visus vaikus.

Visi atvykusieji buvo 
pavaišinti Tėvų Komiteto 
paruoštais skaniais valgiais.

Komitetų sudaro O. 
Giedrimienė, E.Gužaitė- 
James, R.Kubarienė, V.Sla- 
vickienė, D.Trumpickienė, 
G.Žukauskienė ir Juozas 
Gedris.

Mokyklai vadovauja Vi
da Stanevičienė.

TRYS MONTREALIEČIAI KELIONĖJE PO AZIJĄ
L. Stankevičius

/ tęsinys /

Pavalgę pusryčius, susipakavome savo daiktus ir 
skubėjome į metro, kuris mus nuvežė iki pat aerodromo. 
Tenai pasodinau savo bendrakeleivius šalia mūsų visų 
daiktų, o pats bėgau prie "Air Canada" langelio, nešinas 
visų trijų bilietais. Tarnautoja liepė palaukti,nes dar esu 
per anksti. Po gero pusvalandžio nedrųsiai padaviau vėl 
bilietus, bijodamas paklausti, ar yra tuščių vietų. Ji su 
tais bilietais vėl išėjo į kitų kambarį. Pasižiūrėjau į sa
vo draugužius, o jie nusiminę sėdi ir žiūri į mane, kas 
čia toliau bus. Už keletos minučių tarnautoja grįžta su 
mūsų ir dar kitų bilietais,ir ruošia "boarding pass". Pra
deda šaukti visus pagal pavardę. Didžiausiam mūsų nuste
bimui iššaukia ir mūsų pavardes, paduodama bilietus, 
Staiga ir Londono dangus pasirodė pro langų daug švie
sesnis. Tada Adomonis pirmas prisipažino, kad važiuoda
mas metro visai netikėjo, kad mums pasiseks šiandien 
išskristi. Visgi jo sapnas išsipildė...

Lėktuve negavome vietos kartu sėdėti. Šalia ma
nęs buvo viena tuščia vieta, o iš kitos pusės sėdėjo jau
nas anglas, kuris mielai pasikeitė vietomis su Adomoniu. 
Tokiu būdu vėl susidarė mūsų trijulė.

Kuo tolyn skridome, tuo labiau pradėjo temti. Ir 
po ilgo 9 vai. skridimo, pusę pirmos ryto nutūpėme Indi
joje, Bombay mieste. Čia reikėjo išlipti iš lėktuvo ir 
palaukti salėje, kol jį išvalys ir už gero pusvalandžio 
grįžti atgal skridimui į Singapūru.

MUYJU4
SPECIALYBĖS t

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUYIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas

495-Wr AVENUE, LaSalto
365-11O

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2067

1988.1.28

Sukaktuvininkų duktė ir že 
žentas yra aktyvus daini
ninkai mūsų choruose.

Nuotr:
Antano Mickaus

Kūrėjui—Savanoriui, Vyčio kryžiaus kavalieriui, miškų 
inžinieriui, leitenantui

A t A 
JONUI VILIUŠIUI

iškeliavus amžinybėn, žmonai VALLI ir visiems 
artimiesiems skausmo valandose reiškiame giliausią 
užuojauta— v

MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI

■ .......... . .............. . I I I—

Lietuvoje nutilo ir į amžiną miegą nugrimzdo vėl 

vienas lietuvis —
Jonas PETRAUSKAS, 

šeštasis brolis iš Pakleviškiy.
Tėvynėje liko sesuo ONA ir brolis MIKALOJUS
Guėbec’o provincijoje, Kanadoj.
Gil iq užuojauta Vėl ionio JONO žmonai ir dviem 
sūnums su Šeimomis reiškia —

liūdintis brolis Ml K ALO J U S 
su seimą ir artim ai si ai s .Po 5-kių valandų ramaus skridimo, 10 val.ryto 

jau buvome gražiajame Singapūre. Oro temperatūra pa
stovi 30°C. Net savijauta pagerėjo, kai iš aerodromo 
važiavome pro gražių augmenijų į miesto centrų. Pake
lyje - gražūs augalai, gėlės, parkai, dangoraižiai, kiekvie
nas skirtingas savo struktūra. Buvome linksmi ir paten
kinti, kad pasiekėme savo tikslų. Tik pasidarė gaila Ado
monio, kuris persišaldė Londone, gavo slogų ir su savimi 
turėjo nešiotis visų pundų popierinių nosinėlių- klyneksų.

Apsistoję viešbutyje ėjome pasivaikščioti po mies
tų ir įvairias krautuves. Čia daugiausiai matėsi turistų 
iš Australijos, nes jiems čia arčiausiai atvažiuoti. Visi 
perka elektroninius dalykus,- čia jie pigiausi. Be to, 
mieste yra labai gražių ir moderniškų japoniškų krautu
vių, kurių viduje šviesa apšviesti vandens fontanai. Ša
lia vienos liuksusinės krautuvės lauke, po žalia palme 
stovėjo kalėdiniai išpuoštas Betliejus,ant kurio stogo ir 
šalia blizgėjo sidabro spalvos dirbtinas sniegas...Čia pat 
šalia grojama kalėdinė muzika. Mums tai labai keistai 
atrodė, ir vienmarškiniai, prakaitų šluostydami nuo kak
tos, žiūrėjome į tų Betliejų.

Vakare, iš po ilgos kelionės, ėjome anksti gulti. 
Čia irgi gavome gražų, didelį kambarį su trim lovom.

Sekantį rytų, pavalgę pusryčius, paėmėme laikraš
tį, kurį mums kasdienę padėdavo prie durų. Žiūrėjome 
viso pasaulio oro temperatūros lentelę, kurioje rodė, kad 
Toronte 9°C. Man pasirodė, kad Adomonis, išgirdęs apie 
temperatūrų, dar daugiau pradėjo čiaudyti. Mudu su Ma- 
liška norėjome kaip nors jam padėti, kad tik greičiau 
jis pasveiktų. Sakėm, kad gertų daug karštos arbatos, 
patarėme keletu dienų nesimaudyti ir 1.1.

Paskui nutariau paskambinti savo geram draugui 
singapūriečiui John, kuris dirba "Singapore Airlines", pra
nešti, kad esu čia. Laimei jį radau namuose, kaip tik 
vakar buvo grįžęs iš Europos. Apsidžiaugė, išgirdęs mano 
balsų ir sakė pribus viešbutyje 2 vai.p.p., paims mus ir 
apvažinės po Singapūro įdomybes.

Sutartų valandų jau mes sėdėjome John mašinoje 
ir linksmai šnekučiuodami apvažiavome beveik pusę Sin
gapūro. Kai John rodė į tolį, kad ten yra kaimai, tai 
man parūpo, kokius gyvulius jie augina. Mūsų visų nuste
bimui jis sakė, kad Singapūre nėra karvių. Pienų lėktu
vais atveža iš Olandijos.

Besišnekučiuojant jau pradėjo temti. Pasiūlėme 
sustoti atvirame restorane prie jūros, jūrinei vakarienei. 
Ant apvalių stalų stovėjo gazinės krosnelės, ant kurių 
galima buvo patiems išsivirti paduoto į stalų šviežio 
maisto. Tokiu būdu John mus aptarnavo ir pasirodė, kad 
jis geras virėjas.

Skaniai pavalgę, truputį pasivaikščiojom prie jūros 
ir tada grįžome į viešbutį, kur,padėkoję John'ui, atsi
sveikinome su juo, tikėdamiesi, kad vienų dienų susitiksi
me Montrealyje. Jis sakė, kad nuo kitų metų yra galimy
bė "Singapore Airlines" skridimams į Kanadų. Tuomet 
ir galėtume susitikti.

Įėję į savo kambarį , radome krepšį vaisių, dėžutę 
saldainių ir kinietiškos arbatos su kortele, ant kurios 
buvo užrašytas viešbučio reikalų vedėjo sveikinimas.

Vienų dienų nutarėme važiuoti į Santosa salų, į 
kurių važiavome su "cable car" - kabeliniu vagonu, švei
carų gamybos, tokiu pat, kaip jis yra naudojamas Alpėse. 
Prieš daugelį metų čia buvo įvykusi baisi nelaimė. Vie
nas laivas vežė geležinį bokštų, panašų į kopėčias ir tas 
bokštas trenkė į vienų vagonėlį, kuriame sėdėjo turistai. 
Tas vagonėlis su visais žmonėmis krito į jūrų. Visi už-

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

E Būtėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

oooooooooooooooooooocooooc
KAIRĖJE -

25-ių METŲ
VEDYBINĖ SUKAKTIS

Praeitų lapkričio mėnesį
KERŠIŲ šeimoje buvo 
jaukiai atšvęstas vedybinis 
25-metis.
Iš kairės: Juozukas Keršys, 
sukaktuvininkai Juozas ir 
Anelė Keršiai, Antanukas 
Mickus- anūkas-, Teresė 
Keršytė-Mickuvienė, And
riukas Keršys.

simušė, tik viena moteris laikė savo glėbyje mažų vai- 
kurį, kuris vienintelis išliko gyvas. Kažin kodėl mes už
vedame tų kalbų, sėdėdami tame pačiame vagonėlyje...

/bus daugiau/

k
Mirus Kūrėjui - Savanoriui, Ramovenui, 
garbės šauliui

A t A

JONUI VILIUŠIUI,
žmonai VALLI, dukterims Birutei NORKIENEI, 
Irenai LAPLE ir ją šeimoms brol iską užuojauta 
reiškia -

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

Mirus Kūrėjui - Savanoriui , Ramovėnui
a+a

JONUI VILIUŠIUI, 
nuoširdžia užuojautą reiškiame jo žmonai 
VALLI, dukroms Birutei NORKIENEI ir 
Irenai LAPLE ir ju šeimoms —

LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ SĄJUNGĄ 
"RAMOVĖ”, Montrealio skyrius

“NL” bendradarbiui, Kūrėjui-Savanoriui, Ramovėnui 
ir garbės Šauliui

A + A
JONUI VILIUŠIUI 

mirus ,
nuoširdžia^ užuojauta reiškia jo žmonai VALLI, 
dukterims BIRUTEI ir IRENAI su šeimomis bei 
kitiems artimiesiems -

“NL” LEIDĖJAI, REDAKCIJA 
ir DARBUOTOJAI

GUY WRICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSelle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
oUY RICHAkD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470
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iTiontrea
MIRUSIEJI
• VILIUŠIS Jonas, 89 m. 
mirė ligoninėje.

Liko žmona Valli, duk
terys Birutė Norkienė su 
šeima ir 2 vaikais, Irena 
Laple su vyru.

Jis buvo savanoris- 
kūrėjas,ramovėnas ir Gar
bės šaulys. Yra bendradar
biavęs lietuviškoje spaudoje, 
tarpe kitę leidinių ir "NL". 
Užuojauta artimiesiems.

MIRĖ JONAS VILIUŠIS, 
KŪRĖJ AS-SAVANORIS

Jonas Viliušis š.m.gegu
žės mėnesio 21 d. būtų 
šventęs savo amžiaus 90 
m. Mirė š.m.sausio mėn.20 
d.,ligoninėje. Buvo gimęs 
Šakių apskr., Griškabūdžio 
vls.,Vidgirių k.

Buvo pašarvotas Dellair 
Laidotuvių Namuose sausio 
21 d. Vakare, šermenyse 
atsisveikinime dalyvavo 
su šeima ir artimaisiais 
3 vėliavos- savanorių-kūrė- 
jų,ramovėnų ir šaulių su 
šaulių garbės sargyba.

Atsisveikinimo žodį tarė 
Aug. M y 1 ė ir B. Kas
per a v i č i u s, J. 
Š i a u č i u 1 i s atsisvei
kino KLB Montrealio Apy
linkės ir "NL" vardu. Kars
tas buvo uždengtas Lietu
vos trispalve. Taip pat bu
vo sudėti Jono Viliušio už
tarnauti ordinai:Kūrėjo-Sa- 
vanorio, Vyčio Kryžiaus 
Kavalieriaus, "Gedimino" 
ordinas ir Kūrėjų-Savano- 
rių dešimtmečio medalis.

Kun.kleb.St.Šileika, SDB 
pravedė rožinį.

Kit^e dienų vyko gedu
lingos pamaldos Šv.Kazi- 
miero šventovėje taip pat 
dalyvaujant minėtoms vėlia
voms ir garbės sargybai.

Velionis nuvežtas į 
Gote dės Neiges kremato
riumų. Palydėjo eilė auto
mobilių, paskutines maldas 
sukalbėjo kun.St.Šileika,SDB, 
paskutinį atsisveikinimo 
žodį tarė Aug.Mylė. Sugie
dotas Lietuvos Himnas.

Laidotuvių pusryčiai vy
ko Šv.Kazimiero Parapijos 
salėje.

Taip netekome .dar vie
no mūsų valstybes nepri
klausomybės atgavėjų. Dal.

• _Bronius BUJŪNAS(BI- 
JUNAS) mirė Toronte sau
sio 21 d. po stipraus sme
genų kraujaplūdžio. Jis bu
vo aktyvus Montrealio AV 
Parapijos Choro narys. Su 
šeima išsikėlė į Torontu 
prieš penketų metų. Ten 
įsijungė į Prisikėlimo Para
pijos Chorų, taipgi į ARO 
vyrų chorų.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje, Vilniaus krašte, 
1924 m., liepos mėn.2 d.

MONTREALIO MERGAIČIŲ CHORAS "PAVASARIS” 
ir adm. J. Baltuoniene.

gastrolėse su vad. muz. Ingrid Tark, akomp. Jeff

Iki mirties dirbo AIR CANA
DA ir už metų turėjo išei
ti į pensijų. Deja, staigi 
mirtis per anksti nutraukė 
šio darbštaus lietuvio gy
vybės siūlų. D.N.B.

• MYKOLUI GRINKU1 mi
rus, Jo atminimui Tautos 
Fondui aukojo:

L.K.MINDAUGO Šaulių
Kuopa- $25; J.M.Šiaučiuliai- 
- $20; po $ 10,- A.O.Mylės, 
A.Žiūkas, J.Babrauskas, A. 
Kačinskas, B.Kasperavičius, 
J.Mieliauskas, ir L.K.V.S- 
ga RAMOVE, Montrealio 
Skyrius.

Visiems aukojusiems 
nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo Atstovybė 
Montrealyje

• A.ir J.MORKŪNAI iš A- 
laskos ir jų sūnus D a- 
r i n iš Denver, Colorado, 
lankėsi Montrealyje pas 
motinų ir močiutę M.Mor
kūnienę, kur viešėjo 
brolis Edvardas iš Lietuvos. 
Ta pačia proga dukra Saulė 
ir žentas Vytenis R ad
ze v i č i a i iš Norwalk, 
Conn.,su savo vaikais Gin- 
tautu ir R a m u- 
n e pasimatė su svečiu iš 
Lietuvos.
• AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS KOMITETĄ sudaro: 
A.Čepulis-pirmininkas, Iz. 
Mališka- sekretorius, E.Au- 
gūnas- iždininkas, Mary 
Vaupšienė- šeimininkė, Ona 
Ūsienė- šeimininkės pagel- 
bininkė, VI.Žitkus- rūpinasi 
pastatų priežiūros reikalais.

• MONTREALIO GINTARIE- 
Č1AI stropiai repetuoja Va
sario 16 minėjimo progra
mai, kuri bus atlikta vasa
rio 21 d.,

• VASARIO 16-toji šiemet 
bus jau 70-tą kartų šven
čiama nuo Lietuvos valsty
bės atstatymo paskelbimo.

Jubiliejus bus minimas 
vasario 21 d. abiejų mūsų 
parapijų šventovėse iškil
mingomis pamaldomis ir 
3 val.p.p. specialia progra
ma St.Henri mokyklos sa
lėje, 4115 St. Jacques W., 
prie pat Place St.Henri 
Metro stoties, kaip ir pra
eitais metais.

Visi dalyvaukime!
"VAIVORYKŠTĖ" LASALLE 
KULTŪROS CENTRE

L'Octogone- 1080 Dol
lard Ave.,LaSalle, bibliote
kos patalpose VAIVORYKŠ-

F i sher 
Nuotr. V.R. Pluko

TE rengia parodų. Ji veiks 
nuo vasario 1 d.iki vasario 
19 d. Lankymo valandos: 
pirmadieniais - 2 val.p.p. 
iki 9 vai.v., antradieniais- 
penktadieniais nuo 12 val.- 
9 vai.v. ir šeštadieniais 
bei sekmadieniais nuo 10 
v.r.iki 5 val.p.p.

Parodų globoja LaSalle 
meras dr. Michel L e — 
d u c ir KLB Montrealio 
Apylinkes Valdyba.
Šia paroda bus atžymėta 
70-toji Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukak
tis. VAIVORYKŠTĖ įsteigta 
1974 m.Irenos Lukoševičie
nės iniciatyva ir nuo to 
laiko ji yra jos pirmininke.

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
ĖLECTRICIEN 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 $ į COSTĄ, Tel.: 733—9878

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 vlrŽ $ 23,000,000 REZERVAS virs $ 750,000

CERTIFIKATUS ... 9 % 
TERM. INDĖLIUS

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

8% % 
7’4% 
7 % 
$34% 

,6k2%

MOKA UŽ:

į TAUPYMO - specialios 5% %
TAUPYMO- su gyv. dr. 5 %

' TAUPYMO- kasdieninės.. 4%%
• EINAMOS......................... 4)6%.

RRSP ir RRIF term..........9’4%
. RRSP ir RRIF taup....... 6'^%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 10)6% ASMENINĖS nuo 1034%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve

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

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

10:30 - 12:30

Rosemont

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

Sv. Kazimiero

10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSUHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 
6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Qe> H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge
jciIRtSLtKj

MW

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

Member D. N BALTRUKONIS

fjgįį'l IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO turto visapusiškas
_ M L s PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 

° 445 Jem Talon W. Suite 305, Montreal, P.O.
Tek 273-9181 .............. Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS TeL
C. I. B.

GAISRAS ‘ AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.&

DANTU GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kampas 45-th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• Giteaux • Biscuits
• Glteaux au fromage
• Ptin • CatA
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

• tyolrui pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai Ir kitokį, 

pyragai

8524, Oat.rio E.. Mtl 524-3348

Dr. JONAS MALISKA
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

•Į)r. Caetan BERARD, D.M.B.

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

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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:
*Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, &H3Z 1T3

Tel: 481-0311
MM*B*H*HH****eHMM*iHmHaeHB**M*e**M*B****MHHBa*MeM*M**Bl

MONTREAL ENTERPRISES RGgd
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

DR. A. S. POPIERAFHS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

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

Tel.:| 931-4024

Notarai

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

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel. (514) - 871-1430
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Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 donor pakeista* į : 288-9646

• Tai an* ir remodel ieoje
• S4a»* ir pnntwod*

,1449 rue St. Alexandra, Suite 500 A wr^S-
Montreal, P.Q. &H3A 2G6

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY PORTRAITS

I
PASSEPORT - COMMERCIAL
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

^TRANS QUEBEC SIDINGS ITD
ALI ŪMI NU AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

//■ ■ f NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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