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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
NIKARAGVOS VYRIAUSY
BĖS PASITARIMAI SU 
SUKILĖLIAIS

Š.m. sausio mėn. 29 d. 
Nikaragvos marksistų vy
riausybės atstovai pirmą 
kartą susitikę tiesioginėms 
deryboms su CONTRAS 
sukilėlių atstovais, vis dėl 
to rado bendros kalbos ir 
nutarė š.m. vasario mėn. 
10-12 d.d. vėl susitikti to
limesnėms deryboms. Aki- 
statines derybas pasiūlė ir 
įvykdė Nikaragvos sostinės 
Managvos arkivyskupas kar
dinolas Miguel Obando y 
Bravo, turįs didelį morali
nį autoritetą visoje tautoje. 
Deryboms pritaria ir Rea
gan’ o vyriausybė, papra
šiusi Kongreso patvirtinti 
papildomą 36.2 milijonų 
paramą CONTRAS dali
niams.

Kol kas sutarta, kad 
š.m. kovo mėn. 1 d. Nika
ragvos ir CONTRAS dali
niai nutrauks visus kari
nius veiksmus. Paliaubų 
metu CONTRAS daliniai 
bus sutelkti į 3 zonas 
(šiaurinėje, centrinėje ir 
pietinėje krašto dalyje), 
apimančios apie 7200 kvad
ratinių kilometrų plotą. 
Tose zonose sukilėliams 
bus leista pasilaikyti gink
lus, jiems bus tiekiamas 
maistas, medicininė pagal
ba, apranga ir visi kiti 
būtini pragyvenimo reikme
nys. Juos CONTRAS dali
niams teiks Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius. Paliau
bų metu bus tariamasi dėl 
naujos demokratinės, visas 
partijas atstovaujančios', 
vyriausybes sudarymo.

Šia proga paminėtina, 
kad dabartinį Nikaragvos 
marksistinės vyriausybės 
prezidentą Daniel Ortegą 
privačioje audiencijoje 
priėmė popiežius Jonas 
Paulius II. Pasikalbėjimas 
buvęs mandagus, atviras ir 
šaltas. Popiežius preziden
tui Ortegai išreiškė savo 
pageidavimą, kad Nikarag
voje būtų gerbiamos visos 
žmonių teisės ir kad tos 
valstybės piliečiai turėtų 
patys demokratiškai pasi
rinkti jiems patinkamą 
valdymosi būdą.

SUSIJUNGĖ PARTIJOS
Š.m. sausio mėn. 31 d. 

Didžiosios Britanijos So
cialdemokratų partija savo 
visuotiniame susirinkime 
sutarė susijungti su Libe
ralų partija. Tačiau Libe
ralų partijos lyderis David 
Owen ir toliau vadovaus 
daliai atskilusios liberalų 
partijos. Toji dalis liks 
atskiru politiniu sąjūdžiu.

Kaip žinia, kairiojoj 
Darbiečių partijoje yra 
susitelkę nuo nuosaikesnių
jų iki kraštutinių marksisti
nių socialistų. Naujoji 
susijungusi partija, kuri

(h.n«)
užims politinį centrą, tiki
si suardyti iki šiol domi
navusių Konservatorių ir 
Darbiečių monopolį.
MIRĖ BUVĘS SOVIETŲ 
DIKTATORIUS IR BUVĘS 
SOVIETŲ ŠNIPAS

Š.m. sausio pabaigoje 
mirė buvęs trumpalaikis 
Kremliaus valdovas Georgy 
Malenkov’ as, sulaukęs 86 
metų amžiaus. Tuojau po 
Stalino mirties, 1953 me
tais kovo mėn. 5 d. Malen
kovas atsisėdo partijos 
generalinio sekretoriaus ir 
taip pat ministerio pirmi
ninko kėdėn. Bet po 9 
dienų buvo paskelbta, kad 
jisai iš gen. sekretoriaus 
pareigų atsistatydino, o jo 
vietą užėmė Chruščiov’as, 
kuris buvo Politinio biuro 
patvirtintas tų pat metų 
rugsėjo mėnesį. Chruščiov’- 
as, dar kartu - valdydamas 
su Malenkov’ u, pašalino iš 
saugumo viršininko pareigų 
pavojingiausią konkurentą 
Lavrenty Berią, įsakydami 
jį sušaudyti kaip liaudies 
priešą ir užsienio agentą. 
1955 metų vasario mėn. 
Malenkovas buvo privers
tas atsisakyti iš pir
mininko posto. Apie Malen
kov’o mirtį Maskvos spau
da tepranešė po 10 dienų.

Š.m. sausio 28 d. Ryti
nėje (komunistinėje) Vokie
tijoje mirė buvęs JAV ir 
Didž. Britanijos mokslinin
kas Klaus Fuchs (76 m.), 
kuris išdavė Sovietų Sąjun
gai daug svarbių atominės 
bombos paslapčių. Fuchs’o 
šnipinėjimą pranešė Igor 
Guzenko, tuomet 26 m. am
žiaus tarnautojas, pabėgęs 
iš Sovietų ambasados, išsi
nešdamas visą pundą sovie
tinio saugumo paslapčių, jų 
tarpe, ir Vakaruose veikian
čių sovietų šnipų sąrašą. 
Fuchs’as buvo 1950 metais 
suimtas Anglijoje ir iška
lėjo iki 1959 m. britų kalė
jime. Paleistas, tuojau pat 
išvyko komunistinėn Vokie
tijon.
MARCOS MILIJONAI

išvaržant mažą dalelytę 
buvusio Filipinų diktato
riaus Ferdinando Marcos ir 
jo žmonos Imeldos turto 
New York’e, Filipinų vals
tybės iždas praturtės virš 
pusės milijonų amerikie
tiškų dolerių (587,000).
Tuos turtus, sukrautus
liuksusiniame New York’o 
bute, buvo konfiskavusi da
bartinė Filipinų vyriausybė, 
nes tie turtai buvę įsigyti
neteisėtai pasisavintais 
valstybės pinigais.
IŠRINKTAS PREZIDENTAS

Po nepopuliarių sausio 
17 dienos rinkimų Haiti 
valstybėje, kuriuose vieni 
teigia tedalyvavo 10-15% 
rinkėjų, iš Port-Au-Prince, 
Haiti sostinės praneša, kad 
prezidentu išrinktas Leslie 
Managat. Jis gavęs 534JJ80

balsų, taigi, beveik 51%, 
nes balsavusių skaičius 
buvęs 1,059,915. Anot 
balsavimo komisijos, balsa
vę 35% rinkėjų. Managat, 
57 metų amžiaus politinių 
mokslų akademikas, buvęs 
ištrėmime Duvalier viešpa
tavimo metu, pažadėjo 
sudaryti "demokratinę ir 
dorą vyriausybę. Po 30 
metų diktatūros ir 2 metų 
laikinosios vyriausybės, 
mūsų kraštas nori taikos, 
darbo, teisybės ir laisvės".
NAUJAS CIVILINĖS 
AVIACIJOS PASAULIO 
REKORDAS

Amerikiečių lėktuvas 
Boeing 747 SP, pavadintas 
DRAUGYSTĖ I vardu, ap
skrido aplink pasaulį per 
36 valandas, 54 minutes ir 
13 sekundžių, sumušdamas 
ankstyvesnįjį greičio
rekordą daugiau negu as
tuoniomis valandomis. 
Tokį rekordinį apskridimą 
pasiekti padėjo labai stip
rus užnugariais vėjas, 
pūtęs beveik visos kelionės 
metu. Lėktuvo pilotas 
Clay Lacy tą skrydį skyrė 
surinkti aukų vaikų pagal
bai. Lėktuvas nusileido 
papildyti kuro tiktai du 
kartu: Atėnuose (Graikijo
je) ir Taipei (Taiwan’ e- 
Formozoje). Lėktuvas pasie
kė 1003 km. greitį ir 
sunaudojo 530,000 litrų 
benzino. Juo skrido 141 
keleivis, kurių 100 užmokė
jo mažiausiai po 5000 dole
rių kiekvienas.

DEMJANJUK’ O BYLOS 
EIGA

Nors labai iš lėto, bet 
John Demjanjuk’ o byla 
Jeruzalėje artėja į pabaigą. 
Š.m. sausio mėn. 27 die
nos teismo sesijoje pakarto
tinai pakviestas liudininkas 
Eliyahu Rosenberg’ as sakė
si atpažįstąs Demjamjuk’ ą 
buvus taip vadinamu "Jonu 
Žiauriuoju". Demjanjuk’ as, 
pagriebęs mikrofoną į 
rankas hebrajų kalba sušu
ko: "Tu esi melagis, mela
gis, melagis!" Rosenbergas 
buvo pakartotinai pakvies
tas todėl, kad prieš savai
tę buvo gynybos atideng
tas Rosenberg’ o ranka 
jidiš kalba 1945 m. rašy
tas parodymas, kuriame 
jisai tvirtina, kad "...mes, 
atėję į jėgainę, radome 
miegantį Ivaną ir Gusta
vas (kitas kalinys) trenkė 
su kastuvu jam per galvą. 
Ir tenai mes jį palikome 
gulintį amžiams". Gynybos 
advokatas Paul Chumak 
tada klausė Rosenberg’ o, 
kaip jis gali tvirtinti Dem
janjuk’ą esant "Jonu Žiau
riuoju", jeigu jis pats 1945 
metais patvirtino, jog jį 
Gustav’as užmušė? Gynė
jas taip pat teismui nuro
dė, kad tuojau po karo 
padarytu parodymu reikia 
labiau tikėti, negu šiuo 
teigimu po 40 metų.

Praeitais metais, vasario 
16 d. pradėtoji Demjanjukb 
byla netrukus bus baigta 
prokuroro ir gynybos advo

kato baigminėmis santrau
komis. Po jų trys teisėjai 
(Dov Levin, Dalia Dorner 
ir Avi Tai) pasitrauks 
keliems mėnesiams, kad 
galėtų nuodugniai išstudi
juoti visus parodymus bei 
dokumentus. Iki šiol prira
šyta 8800 puslapių hebra
jiškai^ ir 11,600 puslapių 
angliškai. Jeigu teisėjai 
ras Demjanjuk’ą kaltu, jis 
bus nubaustas mirties 
bausme. Jeigu ras nekaltu 
- jis bus išleistas laisvėn. 
Stebėtojų ir ekspertų nuo
mone, kitokio, t.y. kokio 
nors tarpinio - sprendimo 
negali būti.
NEATSAKINGA NDP 
LAIKYSENA KRAŠTO 
GYNYBOS KLAUSIMU

Jau ilgesnį laiką konser
vatoriai ir liberalai reika
lauja NDP lyaerį Broad
bent’ą aiškiai ir nedvipras
miškai pasisakyti kokia yra 
iš tikrųjų NDP laikysena 
NATO ir kitų karinių įsi
pareigojimų bei planų at
žvilgiu. Kol kas NDP skel
bė, kad jeigu jų partija 
laimėtų rinkimus, Kanada 

.pasitrauktų iš NATO, NO- 
RAD ir kitų karinių įsipa
reigojimų, o taip pat ap
karpytų krašto gynybos 
biudžetą. Lygiai miglota 
buvo ir NDP skelbiama 
užsienių reikalų politika, 
linkusi daugiau pateisinti 
įvairias kairiųjų režimų 
avantiūras ir jos politinius 
kėslus. Atrodo, kad kaip 
tiktai delei to NDP pradėjo 
smukti būsimų rinkėjų 
akyse, nes jau anksčiau 
pirmavusi viešosios nuomo
nės apklausinėjimuose, ji 
dabar kelis kartus ir vėl 
atsidūrė lentelės gale. 
Broadbent, taip atrodo, 
jaučia šią savo partijos 
silpną vietą, bet radikalie
ji socialistai vargu ar 
sutiks keisti įsisenėjusią 
nepopuliarią laikyseną. Ne
padeda federaliniam NDP 
sparnui nesuprantamas Que
bec’o NDP padalinio pasi
sakymas už visais atžvil
giais, nepaisant žmogaus 
teisių, separatistų įstatymą 
Nr. 101. Ar tiktai norėda
mi įtikti visiems ir, ap
svaiginti ouvusiais viešo
sios nuomonės įstaigų re
zultatais, NDP vadai ne
prarado sveikos politinės 
nuovokos?
KONTRAVERSIŠKAS 
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO 
SPRENDIMAS

Kanados Aukščiausiojo 
teismo sprendimas dėl 
nėštumo priešlaikinio dirb
tino nutraukimo (aborto) 
sukėlė karštus ginčus, ku
rių greito galo nesimato. 
Teismas (5 balsais prieš 2) 
nutarė, kad 20 metų galio
jęs įstatymas, įpareigojąs 
moterį, prašančią aborto, 
gauti leidimą iš ligoninės 
komiteto, esąs priešingas 
konstitucijai, nes pažei- 
džiąs individo laisvę, kuri 
yra užtikrinta 1982 metais 
paskelbtu raštu (Charter). 
Betgi tokiam visiškai ne
varžomam ("aborto pagal

Olimpiniai šokėjai Kalgayje 1988 m. sausio 25 d. Nuotraukoje trūksta 
vadovės JULES VYSNIAUSKIENES

LIETUVIAI PASIRODO OLIMPIADOS ATIDARYME

Per porą metų Kanados Krašto Tarybos suva
žiavimuose buvo keliamas klausimas, kaip lietuviams pa
kliūti į XV Pasaulio Žiemos Olimpiados parengimus.

Tas uždavinys buvo pavestas vietos Krašto tary
bos nariui. Jo buvo išsireikšta, kad jei nieko negirdėsime 
iki 1987 m. balandžio mėnesio pabaigos, tai gal nepa
vyks dalyvauti. Viskas kabėjo ore iki paskutinio Krašto 
Tarybos suvažiavimo. Nors narys kalbėjosi su OCO ren
gėjais, miesto burmistru Ral K 1 e i n ir kai kuriais 
parlamento nariais, bet atsakymas buvo visada toks pat: 
"We will look in to it".

Staiga, sausio mėn. 2 d., po pietų Lydija H 1 a- 
d y s e č k i, ukrainietė, dirbanti Olimpiados komitete, 
skambina telefonu ir sako, gal būsime priimti. Susirinki
mas įvyko sausio mėn. 5 d., vakare, 7:30 vai. Susirinki
mas baigėsi su pozityviu nutarimu.

Tarybos narys, grįžęs iš susirinkimo, pasitarė su 
kai kuriais tautinių šokių profesionalais ir buvo nutarta, 
kad CALGARY LIETUVIAI VIENINGU BUDU DALYVAUS 
PROGRAMOJE.

Lietuviai bus matomi apie pusantros minutės. Jie 
įeis paskutinieji arba pirmieji su visom etninėm grupėm. 
Bus pirmieji viename iš keturių aikštės kampų.

Širdingą padėką reiškiame Julei Vyšniauskienei, 
kuri sutiko būti grupės mokytoja. Aidai Barūtai už ragi
nimą, kad šokėjai laiku būtų repeticijose, o taip pat šo
kėjams, kurie pasiryžo paaukoti virš 60 valandų savo lai
ko šiai programai. Taip pat Audronei Aleknienei,kuri su
tiko pagaminti vyrams kostiumus.

Ypatingiausią padėką turime skirti TRAVEL AL
BERTA OLYMPIC komitetui, kuris sutiko įjungti tauti
nes grupes į Olimpiados atidarymo ceremonijas VASARIO 
mėn. 13 d., režisoriui ir direktoriui Stan Jacobson, jude
sių vadovui Roland Kirouac.

Žaidynių atidarymo ceremonijos prasideda vasario 
13 d., 1 vai.p.p. Albertos laiku.

PRANEŠA KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
• KLB iždininkas primena Kanados lietuviams, kad pa
gal KLB Krašto Tarybos nutarimą praėjusiame suvažia
vime, nuo 1988 m. solidarumo mokestis pakeltas iki 
$10,- per metus ir ragina visus jį susimokėti kiek gali
ma greičiau.

Vadovams tų organizacijų, kurios per KLB valdybą 
savo veiklos rėmėjams išduoda mokestinių atskaitų kvi
tus, pakartotinai primenama, kad nuo 1988 m. bus ima
ma 5% nuo aukotos sumos, tačiau kaip ir anksčiau, au
kojantis gaus kvitą už pilną aukos sumą.
******
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES VEIKLAI 
AUKOJO Sausio mėnesyje:

$ 20,- A.Gurevičius; $ 10,- D.Klibingaitienė (abu iš 
Toronto);

Toronto LIETUVIŲ NAMAI prisidėjo prie Skuodžių 
šeimos kelionės į Ottawą išlaidų dosnia $500,- auka.

Už 1987 metus gauti solidarumo mokesčiai iš 
TORONTO A-KĖS VALDYBOS - $ 1.702,- ir iš B.C.APY- 
LINKES VALDYBOS - $45.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. 
****************************************************

pareikalavimą) nėštumo 
nutraukimui yra kategoriš 
kai priešingos daugelio re
ligijų bendruomenės ir visi

asmenys, kovojantys už 
žmogaus gyvybės neliečia
mybę, kad ir pačioje užuo
mazgoje, t.y. embriono sta
dijoje.



UI Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

LAIŠKAS JAV KONGRESUI IŠ LIETUVOS

(New Yorkas, LIC) Lietuvių Informacijos Centras New 
Yorke praneša, kad 1988 m. sausio mėn. Vakarus pasiekė 
iš Lietuvos atviras laiškas JAV Kongresui. Laiško pilną 
tekstą pateikiame. Laišką į anglų kalbą išvertė LIC ir 
perdavė Lietuva besirūpinantiems JAV Kongreso nariams. 
Norintieji asmeniškai įteikti savo kongresmenui šį do
kumentą, gali asmeniškai vertimą gauti šiuo adresu; 
Lithuanina Information Center, 351 Highland Blvd. , 
Brooklyn, NY 11207. USA.

Atviras laiškas JAV Kongresui
Mus apvylė JAV prezidento R. Reagano kalba liepos 

mėn. antrojoje pusėje, Pavergtųjų Tautų savaitės proga. 
Prezidentas pareikalavo, iš TSRS vyriausybės išvesti savo 
okupacinę kariuomenę iš Afganistano. Jis nė žodžiu neuž 
siminė, kad ta pati kariuomenė beveik 50 metų trypia 
estų, latvių ir lietuvių žemę.

1979 metais pabaltiečiai kreipėsi į Atlanto Chartos 
signatarus, abiejų Vokietijų vyriausybes ir SNO Generali
nį sekretorių, prašydami iškelti Generalinėje Asamblėjoje 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos aneksijos klausimą. Prašymas 
tapo tyruose šaukiančiųjų balsu...

Jau kuris laikas Maskvos radijo stotys, kalbančios į 
Vakarus, perša mintį, kad Estija, Latvija ir Lietuva yra 
senos rusų nuosavybės. Negi tarptautinėje teisėje egzis
tuoja senaties terminai. Vakarų diplomatų elgesys:, rodof 
kad GėBčlso, Ždanovo ir Suslovo mokinių pastangos gar 
vaisingo^/..

Vadovaudamiesi tuo, kad Jums neįmanoma gerai žino
ti viso pasaulio tautų istoriją, pateikiame trumpą Lietu
vos istorijos konspektą.

Vytauto Didžiojo laikais (1392-1430) Lietuva valdė 
teritoriją nuo Baltijos iki Juodosios jūrų. Jai priklausė 
dabartinė Baltarusija, Ukraina ir žymi dalis Rusijos že
mių. Lietuva gynė Vakarų Europą nuo mongolų, o Rytų 
Europą - nuo Teutonų ordino. Kartu su Lenkija ji Žalgi
rio mūšyje 1410 m. sutriuškino šio ordino galybę.

Lietuvos sostinė Vilnius pirmą kartą buvo užimta 
priešo tik 1655 m. Lietuvos ir Lenkijos konfederaciją 
prisijungė prie Rusijos didžioji internacionaliste Jekateri
na II 1795 m. Po 123 metų Lietuva ir Lenkija pasiskelbė 
nepriklausomomis valstybėmis. Jos buvo priklausomos 
daug trumpiau, negu dauguma Afrikos ir Azijos tautų, po 
II-jo pasaulinio karo, atgavusių savo laisvę. Primename, 
kad per visus 123 metus Lietuva ir Lenkija niekada nesu- 
sitaike su savo vergiška dalia. Abi tautos visą laiką 
kovojo su Rusijos carais - Aleksandrais I, II ir IlI-ju, 
Nikalojais I ir H-ju. Net 3 kartus buvo sukilusios prieš 
Rūdijos kariuomenę: 1794, 1831 ir 1863-64 metais. Tarp 
kitko, pirmajam sukilimui vadovavo gen. Tadas Kosciuška, 
pasižymėjęs kovose už JAV nepriklausomybę.

Du dešimtmečius Lietuvos valsybė išbuvo nepriklauso
ma (1918-1939).

1921) metais Leninas Rusijos vardu išsižadėjo visiems 
amžiams teisių į Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Tarybinio istoriko Roberto Žiugždos tvirtinimu, 1939- 
jų vasarą Stalinas pasiūlė Didž. Britanijai ir Prancūzijai 
pasidalyti Pabaltijį. Joms su panieka atmetus šį nešvarų 
sandėrį, Stalinas kreipėsi į Hitlerį.

Svetimų teritorijų dalijimosi patyrimą Stalinas perėmė 
iš savo pirmtakų - Rusijos carų. Lietuvos-Lenkijos respub-- 
ką 1772, 1793 ir 1795 m. pasidalino Austrija, Prūsija ir 
Rusija.

1939-jų metų rugpjūčio 23 d. Maskovje buvo pasirašy . 
ta nepuolimo sutartis tarp Sovietų Rusijos ir Vokietijos 
Reicho. Slaptame protokole konstatuojamas R. Europos 
pasidalijimas: Suomija, Estija, Latvija, žymi dalis Lenki
jos teko Rusijai, o likusioji dalis ir visa Lietuva - Vokie- 
J ■ <l

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA, !

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

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

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

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

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6

Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 
lietuvybei išeivijoje!" —
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tijai... Šiame protokole numatyta, kad 1920 m. Lenkijos 
užgrobtas Vilniaus kraštas (maždaug 1/3 etnografinės Lie
tuvos žemių), drauge su visa Lietuva, atiteks Vokietijai. 
Taip įvyko, IV-tasis Lietuvos-Lenkijos padalijimas.

Lenkijos-Vokietijos karo išvakarėse ir iki 1939 m. 
rugsėjo vidurio ne tik Vokietijos, bet ir Rusijos diploma
tai spaudė Lietuvos vyriausybę jėga atsiimti Vilniaus 
kraštą. Hitleris siūlė laikinai perduoti Lietuvos kariuome
nės dispozicijon daug lėktuvų, tankų ir artilerijos. Nors 
ne tik tarptautinė teisė, bet ir maralinė - buvo Lietuvos 
pusėje, tačiau jos vyriausybė atsisakė tokiu būdu atgauti 
savo žemes. Priešų apsuptos Lenkijos užpuolimas šiuo 
momentu būtų mūsų tautos suprastas, kaip smūgis į nuga
rą Lenkijai, su kuria kartu pragyventa 400 metų ir dau
giau kaip 100 metų bendrai lietas kraujas už abiejų tau
tų išsilaisvinimą iš Rusijos vergijos. Todėl, jau antrą 
karo dieną Lietuva paskelbė neutralitetą.

Rugsėjo 17-tąją Rusija užpuolė Lenkiją, o po 3-jų 
dienų okupavo visą Vilniaus kraštą.

Rugsėjo 25-ją Stalinas pasiūlė Hitleriui perleisti jam 
visą Lietuvą, mainais į lenkiškąją Liublino vaivadiją ir 
Varšuvos vaivadijos dalį iki Būgo upės.

Rugsėjo 28-ją Ribbentropas ir Molotovas pasirašė 
Maskvoje draugystės ir sienų sutartį. Slaptame protokole 
buvo numatytas V-sis Lietuvos-Lenkijos padalijimas. Visa 
Lietuva, išskyrus Suvalkijos ruožą į vakarus nuo Šešupės, 
atiteko Rusijai.

Spalio 2-ją StalinaSj Kremliun iškviestą, Lietuvos užsie
nio ministrą Juozą Urbšį spaudė pasirašyti Vilniaus kraš
to perdavimo Lietuvai, o Suvalkijos dalies perleidimo
Vokietijai sutartį. Hitleris nesunkiai perkando savo sėbro 
klastą - oficialiai apiforminus tokią sutartį, Stalinas 
lietuvių tautos ir viso pasaulio akyse būtų atrodęs geradė 
ju, o Hitleris - svetimų žemių grobiku.

Stalinas su Hitleriu susitarė, kad pastarajam kol kas 
užteks Suvalkijos ruožo. Likusią Suvalkijos dalį jis pasi
ims Raudonajai armijai okupavus visą Lietuvą. Greit šis 
susitarimas buvo realizuotas - Raudonoji armija pasitraukė 
iš Suvalkijos ruožo. Ši lietuviška žemė formaliai tapo 
Rytprūsių dalimi.

1940.V1.15-tąją 309,000 Raudonosios armijos karių 
okupavo Lietuvą su visa Suvalkija. Stalinas kitų metų 
sausio mėn. 10 dieną užmokėjo už Hitleriui pažadėtą Su
valkijos dalį 31.5 mil. reichsmarkių.

Vieneri stalininės okupacijos metai kainavo Lietuvai 
maždaug 6000 užmuštų ar nukankintų jos sūnų ir dukterų, 
2000 partizanų žuvo prasidėjus rusų-vokiečių karui. Apie 
30,000 lietuvių buvo išvežta į Sibirą.

Per trejus hitlerinės okupacijos metus buvo sunaikinta 
10% Lietuvos gyventojų. Daugiau kaip 30,000 išvežta 
darbams į Vokietiją.

1944 metais sugrįžęs Stalinas įvykdė dar vieną Lietu
vos perdalijimą: Suvalkų trikampį jis atidavė Lenkijai. 
Tik 9500 km2". Viniaus krašto priskyrė prie Lietuvos. Maž
daug 20,000 kni. perdavė Baltarusijai.

Rytų Prūsiją tarp Priegliaus ir Minijos upių net vokie 
čių mokslininkai vadina Mažąja Lietuva. Šias žemės 13 
amžiuj kolonizavo Teutonų ordinas. Karo metu Stalinas 
žadėjo Lietuvos komunistams priskirti Mažąją Lietuvą 
prie LTSR.

Stalinas 1945 m. Potsdamo konferencijoje gavęs pusę 
Rytprūsių, M. Lietuvą prijungė prie Rusijos federacijos.

tęįąc?! - j Užkariautojo, kuris neteisįą.mas! Kalinin
grado Centriniame parke kabo didžiulis transparantas, 
skelbiąs, kad čia "Iskonno ruskaja zemlia". Jis įtikina 99% 
rusų, nors Rytprūsiai niekada nepriklausė Rusijai. Rusas 
nesusimąsto, kad: 1)prūsai yra baltai, o ne slavai, 2) 
Kaliningrado srityje nuo seno gyveno ne prūsai, bet lietu
viai. Jam svarbiausias argumentas - anas transparantas 
ir gido pasakojimas. (Be to, "prūsas" skamba panašiai 
kaip "rusas"). Sujungusi visas savo etnografines žemes, 
Lietuva taptų plotu didesnė už Austriją, Vengriją ar 
VDR. TSRS politiškai naudingiau turėti mažą Lietuvą:
1) pasaulis neatkreiptų dėmesio į nedidelį Maskvos grobį;
2) tokiai tautai lengviau įkvėpti nepilnavertiškumo komp
leksą, 3) kelių dešimtmečių patyrimas Armėnijoje įrodė 
Stalinui, kad daug lengviau valdyti suskaldytą koloniją.

Maždaug 8U-9Ū tūkstančių Lietuvos laisvės armija 
(LLA) beveik 1U metų vedė nelygią kovą su Berijos vado
vaujamais NKVD daliniais. Dešimtys tūkstančių Lietuvos 
vyrų buvo išžudyta, tiek pat išgabenta į konclagerius. 
3U0-4U0 tūkstančių ištremta į Sibirą. Nors Lietuva nebu 
vo kariaujanti šalis, tačiau ji neteko maždaug trečdalio 
savo gyventojų, t.y. daugiau negu bet kuri valstybė li
me pasauliniame kare.

1952 metais Stalinas paskelbė, kad Lietuvoje "sukur
tas socializmas". Kadaise Jekaterina II uždraudė žodį 
"vergas". Ar dėl to Rusijoj išnyko vergija? 0 ką davė Lie 
tuvai "socializmo" priklijavimas? Anot V. Čaikino (Žurna
lo "Ogoniok" Nr. 35, 87-4), kiekvieną naktį galėjo sugrieb
ti, be teismo ir tardymo uždaryti į kamerą, o po kurio 
laiko., fiktyvių liudininkų parodymų pagrindu, sušaudyti.

Krauju paplūdusi Lietuva šaukėsi Vakarų demokratijos 
pagalbos. Ši apsvaigusi nuo pergalės prieš Vokietiją, buvo 
visiškai kurčia mūsų desperaciniam šauksmui.

"Pravda" imta versti į anglų ir kitas kalbas - Ždano
vo ir Suslovo mokinių propaganda tapo lengviau pasiekia
ma vakarų diplomatams. Vos ne kiekviename "Pravdos" 
numeryje yra straipsnių tautiniu klausimu. Jų autoriai 
tikina, kad Estija, Latvija ir Lietuva yra suverenios vals
tybės. Mūsų tautų tuo neįtikinsi. Vakarų diplomatų elgesys 
rodo, kad ši pravdine propaganda ekportui ir ... turi 
nemažą pasisekimą.

Ar neturime per daug pretenzijų? Juk Vakarų valsty
bės dažnai deklaruoja nepripažįstančios Pabaltijo aneksi
jos. Ačiū už tai! Ačiū Europos Tarybai, ačiū 20-čiai sena 
toriu, kurie parėmė mus moraliai. Tačiau viso to maža.

Ko mes norime iš Vakarų? Aišku, kad ne stingerių! 
Ginkluotas estų, latvių ir lietuvių pasipriešinimas seniai 
numalšintas. Mums šiandien reikalinga juridinė, moralinė 
demokratinių valstybių pagalba.

Stalinas su Hitleriu, nesitikėdami po mirties patekti į 
istorijos teismą, davė demokratijai į rankas neįkainoja
mos vertės ginklą - Molotovo-Ribbcntropo pakto slaptuo
sius protokolus. Tačiau televizijos tilte Vašingtonas-Mask- 
va, diskutuojant žmogaus teisių problemą, JAV kongres
menai vos nebuvo parblokšti. Ir ne todėl, kad jie nestudi
javo Gebelso-Ždanovo-Suslovo demagogijos. Liūdna, kad 
kongresmenai neatkreipė dėmesio, jog žmogaus teisių 
sąvokos didžiąją dalį sudaro tautų suverenitetas... Pabal
tijo problema ne mažiau svarbi, kaip Afganistano, Kambo- 
dijos, Nikaragvos, Etiopijos ir Namibijos.

Lapkričio 19-tąją įvyks naujas televizijos tiltas Vašing- 
tonas-Maskva. Linkime senatoriams kruopščiau pasiruošti. 
Žinokite, kad į jus atkreiptos visų pavergtųjų akys.

Artėja Pabaltijo tautų išsivadavimo iš Rusijos vergijos

70-metis. Prašome, kad JAV departamentas neapsiribotų 
vien tradiciniu pareiškimu. Galų gale, iškelkite SNO 
institutuose Pabaltijo inkorporavimo į TSRS sudėtį klau
simą!.

Nebijokite, kad JAV deklaracijos Pabaltijo klausimu 
neparems Afrika ir Azija. Netikime, kad tų žemynų tau
tos jaučia moralinį pasitenkinimą, matydamos, kaip 
baltieji vergauja...

Pasirašė 36 asmenys, jų tarpe 4 kunigai.
Vilnius, 1987.W.26 d.
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APIE ŠOKIU ŠVENTĘ
*** Jau yra nustatytos kainos į šokių šventę:

BILIETAI - $ 12,- $15,- ir $18. :
Į SUSIPAŽINIMO VAKARĄ - $ 10; į BANKETĄ - $30.
Visos kainos kanadiškais doleriais.

*** Šventės vyriausiu pranešėju numatytas aktorius A- 
rūnas ČIUBERKIS iš New York'o. Jo talkininkė - pava
duotoja - Rasa Lukoševičiūtė - KURIENE.
*** Kanados lietuvių bankeliai (jų turime 4) - šventės 
loterijai jau paskyrė paramų $5.000.

*** Jau yra išsiuntinėti pakvietimai angliškai kalban
tiems svečiams, įvairiems pareigūnams.

*** Tautinių šokių vadovų kursai Hamiltone praėjo su 
dideliu pasisekimu. Šiai VIII-jai šokių šventei yra paruoš
ti 5, dar niekur nešokti tautiniai šokiai. Jų paruošimui 
praleista daug laiko.

*** Kitas JAV ir Kanados kraštų valdybų ir šventės 
rengimo komiteto posėdis turi įvykti š.m.sausio mėn.30 
d..Hamiltone, Aušros Vartų Parapijos salėje.
****************************************************

Stepas V a r a n k a 
ŠOKANTIEJI KOVOTOJAI

Mažai lietuvių tautai ginklu kovoti prieš milžiną 
pavergėjų yra bemaž savižudybė. Tokios kovos tragiški 
pėdsakai lieka nukentėjusiojo pusėje. Biologiniu atžvilgiu 
padarytas nuostolis sunkiai pataisomas. Kraujo auka - 
tai tautos brangus turtas. Kiekvienoje pavergtoje tautoje 
visada gimsta pasipriešinimas, atsiranda pasiaukoję po
grindžio kovotojai. Šių dienų pogrindžio kovotojų sėkmin
giausias ginklas yra spauda ir slaptas švietimas. Pavergė
jas to labiausiai bijosi. Pavergtoje Lietuvoje labiausiai 
žinoma yra pogrindyje išeinanti LKB Kronika. Nežiūrint, 
kad tai yra Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, ji stip
riai vienija visus lietuvius ir kovoja už lietuvių teisęs. 
Lietuvos pogrindžio spauda yra gana turtinga savo leidi
niais. Štai keletas pavadinimų: "Lietuvos Ateitis", "Auš
ra", "Tiesos Kelias", "Dievas ir Tėvynė", "Alma Mater", 
"Rūpintojėlis", "Perspektyvos". Kai iš jos vienas leidinys 
yra išaiškintas ir uždaromas - pasirodo kitas, su kitokiu 
pavadinimu.

Laisvame pasaulyje, už tėvynės ribų, lietuviams 
kovoti dėl savo tėvynės laisvės ir nepriklausomybės bei 
religijos niekas nedraudžia. Čia nėra pavojaus, kad už 
tai būsi suimtas ir baudžiamas. Čia visos legalios prie
monės yra leidžiamos. Spauda, daina, demonstracijos, 
sportas, paskaitos, seminarai, tautiniai šokiai ir visos 
kitos priemonės.

Šokiai yra tarptautinis menas, nes šokiams net 
ir kalbos nereikia mokėti. Kada scena ar arena tampa 
šokėjų "kovos lauku", susirinkę įvairių tautų žiūrovai su 
smalsumu klausia, kas jie per vieni. Kai sužino, kad lie
tuviai - pradeda stebėtis jaunimo gausumu ir jų kilmės 
kraštu. Mūsų tautiniai šokių ansambliai, kurie laisvame 
pasaulyje garsina Lietuvos vardų jau 40 metų, yra tie 
kultūriniai kovotojai.

Kai 1976 metais JAV vyko V-toji Lietuvių Tauti
nių Šokių Šventė, su šūkiu "Laisvės Lietuvai", tuometinis 
JAV prezidentas Fordas, kaip tos šventės garbės 
globėjas, savo sveikinime rašė: "...I am delighted to wel
come the participants and spectators from all over the 
world who gather for this event...This festival reflects 
the spirit of your proud heritage...! hope that it will 
be a joyous and memorable experience for all who at
tend". Toji šokių šventė buvo skirta JAV nepriklausomy
bės 200 metų sukakties pagerbimui.

1985 metais, kai TORONTO "GINTARAS" šventė 
30 metų jubiliejų, Kanados ministeris pirmininkas Brian 
Mulroney savo sveikinime rašė: " I am delighted to send 
my warmest greetings and sincere best wishes to the 
performers and organizers of the Toronto Lithuanian 
Folk Ensemble "Gintaras", on the occasion of the 30th 
Anniversary of your organization... Canadians of Lithua
nian origin have been major contributors to this prospe
rity and the members of "Gintaras" can be proud of 
the role they have played in Toronto history and in her 
future..."

Frank S.Miller, Ontario provincijos premjeras sa
vo sveikinime rašė: "...has delighted audiences with its 
artistry and has kept alive for this and succeeding ge
nerations the rich legacy of Lithuanian music, song and 
dance...".

1988 metai yra paskelbti Lietuvos Nepriklausomy
bės Metais. Mūsų laukia trys stambūs
renginiai: PASAULIO LIETUVIU KONGRESAS, 
PLB SEIMAS ir VHI-toji LAISVO [O PASAULIO LIETU
VIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE, vyksianti KANADOJE, 
Hamiltone, Copps Coliseum patalpose.

Tai naujas, moderniškas kompleksas, baigtas sta
tyti 1985 metais. Cofjps salėje, kurioje vyks šokiai, yra 
11.000 sėdimų vietų. Šokėjų iš viso laisvojo pasaulio su- 
skris apie 2.000. Jų bus ir iš SUVALKŲ TRIKAMPIO. 
IŠ viso - 51 grupė. 101 ratelis. Vaikų 16 ratelių, jauni
mo - 18, studentų 39 ir veteranų 18 ratelių.

Tas lietuviškas jaunimas, suvažiavęs iš įvairių 
kraštų - tai mūsų, šių moderniškų laikų ambasadoriai. 
Ir kovotojai už Lietuvos laisvę.

N E P RIK L A U SO M A LI El' U V A
I
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PRANEŠA ELTA;
LIETUVOJE PLANUOJAMI VASARIO 16-tos MINĖJIMAI

LIC New Yorke praneša, kad 1987.XII.6 d. lietuvių gru 
pė parašė Mikhailui Gorbačiovui laišką apie Lietuvoj 
rengiamus Vasario 16-tos minėjimus, bet tas laiškas buvo 
konfiskuotas. 1988 m. sausio mėn. 8 d. pas Petrą Cidzi
ką Vilniuje įvyko trijų su puse valandų krata, kurios 
metu šis laiškas, kartu su atviru laišku JAV kongresui, 
buvo saugumiečių paimtas. Kratai vadovavo Brikauskas.

Laiškas Gorbačiovui dar nebuvo paskelbtas, nes para
šai jam tebebuvo renkami. Iki kratos ir laiško konsfiska- 
vimo jau buvo pasirašę 125 asmenys. Atviras laiškas JAV 
Kongresui pasiekė Vakarus. Lietuvių Informacijos Centras 
jį išvertė į anglų kalbą ir perdavė Lietuva besirūpinan
tiems Kongreso nariams.

Laiške Gorbačiovui prašoma, kad nebūtų trukdoma 
Vasario 16-tos dieną padėti gėles prie lietuviams ypatin
gos reikšmės turinčių paminklų. Laiške nurodoma, kad 
Vasario 16-tą dieną yra numatoma padėti gėles prie 
Nežinomojo kareivio kapo Lietuvos laisvės kovose žuvusių 
karių kapinėse, prie dr. Jono Basanavičiaus kapo Rasų 
kapinėse, prie Vilniaus katedros ir prie Adomo Mickevi
čiaus paminklo, o taip pat Kaune, buvusiose savanorių 
kapinėse, Karo muziejaus sodelyje ir prie Maironio pa
minklo. Visi tautiečiai yra raginami gausiai dalyvauti mi
nėtuose minėjimuose.

Laiške yra primygtinai prašoma, kad Gorbačiovas 
sudraustų dalyvių terorizavimą.

Taip pat Vasario 16 d. 19:30 vai. Vilniaus šv. Onos 
bažnyčioje ir kitose bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios 
už Lietuvą. Kaune tą patį vakarą (valanda dar nežino
ma) šv. Mišios bus aukojamos Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

• iš gausių Simono Daukanto (1793-1864) rankraščių ir 
spausdintų darbų bene labiausiai nesensta ir nepraranda 
mokslinio aktualumo jo sukaupta tautosaka. Ji gana įvai
ri, masina kultūros istorijos tyrinėtoją savo senumu, nes 
kai kurių lietuvių tautosakos žanrų pirmieji pavyzdžiai 
yra kaip tik Daukanto rinkiniuose. Ji visa surinkta dar 
prieš baudžiavos panaikinimą, sudaro vieną iš seniausių 
ir, beje, gausiausių mus pasiekusių tekstų. Tai vienas iš 
reikšmingiausių šaltinių mūsų folklore ir apskritai liau
dies dvasinės kultūros istorijos tyrinėjimams.

"TIESA" PUOLA VLIK’Ą IR A. KLIMAITį__________________

Vilniškė TIESA lapkričio 22 d. išspausdino aršų Kazio 
Arlausko pasirašytą puolimą prieš VLIKĄ, pavadintą "Ne
prašytas atstovas Strasburge". Pagrindinis puolimo taiki
nys yra pabaltiečių santalkos vedėjas Algis KLIMATUS. 
Cituojami DRAUGAS ir DIRVA, duodama ilga ištrauka iš 
Juozo PRUNSKIO straipsnio apie Klimaitį LAIŠKUOSE 
LIETUVIAMS.

Kaltinimai Klimaičiui migloti. Minimos jo senelio ir 
tėvo "nuodėmės", tvirtinama, jog jis užsiimąs "ideologi
nėmis diversijomis", pabrėžiamas jo vaidmuo "Christian 
Solidarity International" organizacijoje, kurioje jis buvo 
Rytų Europos skyriaus vedėju. Režimo nusikaltimų ir 
žmogaus teisių pažeidinėjimo kritiką TIESA vadina Lietu
vos gyvenimo, jos žmonių ir jų darbų "šmeižimu": "Kiek
vieną kartą, kai Vakarų žurnalistai nors kiek objektyviau 
parašo apie padėtį Lietuvoje, Klimaitis ir į jį panašūs, 
sukelia didžiausią triukšmą.

TIESA netiesioginiai prisipažįsta, kad šios pastangos 
informuoti pasaulio viešąją nuomonę yra sėkmingos. Prisi
mindamas neseniai transliuotą televizijos tiltą "Ženeva- 
Vilnius", kurio metu šveicarai atmetė sovietinės propagan
dos teiginius, kompartijos dienraštis rašo, jog "galėjome 
akivaizdžiai įsitikinti, kiek antitarybinių piktžolių pasėta 
profesionalia ranka Šveicarijos gyventojų sąmonėje. Kaip 
sunku tiesiai prasiskverbti per dezinformacijos ir pikta
vališko melo srautą, kurį šimtatūkstantiniais tiražais 
platina Klimaičio tipo švietėjai".

Iš TIESOS straipsnio lietuviai daug sužinos apie išei
vių veiklą ir jos veiksmingumą.

Stalino Valdžios Paslaptys
Aleksandr Orlov

/ pabaiga /

- Beproti! - šaukė Stalinas, - tučtuojau juos paleisk! 
Paukeris lyg nušutintas išėjo. Jis buvo labai socialus 

ir atviras vyras. Jis negalėjo susilaikyti nepapasakojęs 
savo draugams smulkmenų apie Stalino privatų gyveni
mą. aš visuomet buvau nuomonės, kad Paukeris nesu
prasdavo, jog jo bičiuliams papasakoti dalykai galėjo 
pakenkti Stalinui. Jis taip aklai dievino Staliną ir su 
tokia pagarba buvo įsidėjęs į galvą jo beribę galią, jog 
jis negalėjo vaizduotis, kad Stalino žygiai galėtų būti 
matuojami paprastu saiku, juos suskirstant į gerus ir 
blogus. Paukeris kiekvieną Stalino veiKsmą laikė, it gam
tos dėsnį, galutinu.

Štai dabar kitas, daug sakantis Paukerio pasakojimas 
apie intymų rautą, kurį Stalinas suruošė NKVD viršinin
kams 1936 metais, gruodžio 20-tą dieną, sovietų slapto
sios policijos įsteigmo proga. Paukeris buvo ten irgi 
svečias ir, kai kiekvienas jau buvo pakankamai girtas, 
Paukeris ėmė vaidinti komiko rolę. Talininkaujamas savo 
dviejų draugų, kalinių prižiūrėtojų rolėje, PauKeris vaidi
no Zinovjevą, vedamą sušaudyti į NKVD rūsį. Sudribęs, 
kyburiuojantis ant prižiūrėtojo rankų, "Zinovjevas" var
gais ne galais sunkiai ištiesė kojas, šniokšdamas sudejavo 
ir laukinio žmogaus baltomis, nuo baimės išverstomis 
akimis, žvilgterėjo aplinkui ir staiga puolė ant kelių 
apsikabino rankomis vieno prižiūrėtojo batą ir gailestin
gai sušuko: "Dėl Dievo meilės, pasigailėk manęs, drauge, 
pakviesk Visarionovičių (Staliną)!"

Stalinas plyšo iš juoko. Matydami, kad ta scena De 
galo Stalinui patiko, svečiai paprašė Paukerį ją pakartoti. 
Jis sutiko. Stalinas taip gardžiai juokėsi, kad net ranko
mis griebdavosi už pilvo. Kai Paukerį pagavo pats vaidi
nio įkarštis, jis atliko kitą farsą: iškėlė rankas į dangų 
ir imituodamas ekstazės apimtą žydų maldininką, ūktelė
jo: "Klausyk, klausyk Izraeli, mūsų Dievas yra vienintelis 
Dievas!" Stalinas sprogdamas iš juoko, nebegalėjo toliau 
tverti ir paspringdamas kvatojimu, lyg davė suprasti 
baigti spektaklį.

Paukeris visuomet būdavo su Stalinu jam atostogau
jant. Jis jas praleisdavo savo viloje netoli Soči, prie 
Juodųjų jūrų. Vienais metais Stalinas važinėjo pajūriais ir 
sustojo kelioms dienoms vienoje valdžios viloje, kur Gru
zijos tarybų respublika iškėlė jo garbei karališką rautų. 
Tarp daugelio įvairių gruziniškų patiektų valgių buvo ir 
1988. 11.4 '

DISSIDENTS DETAINED OUTSIDE LITHUANIAN COURT

MOSCOW, Jan 26, Reuter - Four members of the 
dissident Group of Trust were detained by police out
side a Lithuanian court where a Catholic deacon was 
due to stand trial for refusing extra military service, 
dissident sources said on Tuesday.

The trial of Petras Grazhulis, 29, due to start 
on Tuesday morning in the town of Kapsukas, was post
poned for a week. The members of the group, which 
campains for more contacts between East and West, 
were released after an hour.

The deacon, who has already done two years' 
compulsory military service, was called back by the ar
my for further training after announcing that he and 
a group of Catholics planned to gather on Feb. 16 to 
mark the anniversary of Lithuania's declaration of in
dependence.

The Baltic respublic, independent from 1918 to 
1940, was annexed along with neighboring Latvia and 
Estonia by the Soviet Union under the terms of a sec
ret pact with Nazi Germany. 
REUTER 0728.
/REUTERio agentūra iš Maskvos praneša: 4 nariai pri
klausantys disidentų Pasitikėjimo tarp Rytų ir Vakarų 
grupei buvo milicijos sulaikyti prie teismo pastato Lie
tuvoje, kur katalikų dekanas turėjo būti teisiamas už 
atsisakymų atlikti pratęstų karinę prievolę, kaip praneša 
disidentų informacija.

Petro Gražulio, 29 m., teismas turėjo prasidėti 
antradienį rytų Kapsuko mieste, bet buvo atidėtas savai
tei. Nariai grupės, kuri ragina palaikyti artimesnius ry- 
šius tarp Rytų ir Vakarų, po valandos buvo paleisti.

Dekanas, jau atlikęs 2-jų metų karinę prievolę, 
buvo vėl pašauktas į kariuomenę treningo pratęsimui po 
to, kai jis pranešė, kad jis ir grupė katalikų planavo Va
sario 16 d. susirinkti ir paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį.

Baltų respublika, nepriklausoma nuo 1918 m. iki 
1940 m.buvo aneksuota kartu su kaimynėmis Latvija ir 
Estija į Sovietų Sųjungų pagal jos slaptų susitarimų su 
nacių Vokietija.

vienas retos žuvies patiekalas. Būdamas gruzinas ir šios 
rūšies valgių žinovas, Stalinas gyrė tą žuvį, bet norėda
mas parodyti savo gastronomišką išmintį, jis dar pridūrė, 
kad girdi, esanti dar kita gruziniška žuvis, kuri vis dėlto 
dar kiek skanesnė, jei ją šiaip ar anaip paruošti. Pauke
ris tuoj prisiekė, kad ta Stalino pageidaujama žuvis bus 
ant stalo per sekančius pietus. Tačiau vienas gruzinas 
svetys suabejojo, kad tai galima būtų padaryti, nes anoji 
žuvis tuometiniu sezonu tūnojo nusileidusi į ežero dugną.

Tą naktį Paukeris išsiuntė sargybinių būrį ir keletą 
gruzinų į kalnus, į nedidelį ežerėlį, kuriame veisėsi dikta
toriaus mėgiamos žuvys. EKspedicija pasiėmė su savim 
rankinių granatų aežę ir rytui brėkštant, kaimyninio 
sodžiaus gyventojai buvo pažadinti iš miego granatų 
sprogimais. Tūkstančiai nutrenktų negyvų žuvų baltais 
pilvais aukštyn, plūduriavo ežero paviršiuje. Paukerio 
vyrai luoteliais ir brisčiomis pakraščiais pasileido į vande
nį ieškoti Stalino mėgiamos žuvies.

Kaimiečiai, įsiutę dėl tokio žuvų naikinimo, kuone 
plyšdami šaukė, reikalavo, kad įsibrovėliai išsinešdintų. 
Kaimo vykdomojo komiteto pirmininkas, deleguotas išėjo 
priešakiu ir gindamas reikalą, išdėstė, kad tas ežeras yra 
vienintelis kaimo gyventojų pragyvenimo šaltinis. Stalino 
tarnai nekreipė į tai jokio dėmesio ir vis svaidė ir sprog
dino granatas vandenyje.

Kaimiečiai pasiryžo stoti kovon dėl savo turto. Kai 
kurie nubėgo į kaimą ir sugrįžo apsiginklavę šakėmis ir 
medžiokliniais šautuvais. Tačiau susišaudymo neįvyko. Po 
trumpo "snukių" apsidaužymo, Stalino rinktinė pasitraukė, 
nešdami pintinėje porą žuvų, kurias Kremliaus viešpats 
mėgo.

Pargrįžus į vilą, vienas Paukerio vyras pasirodė kruvi
nai apdraskytu veidu, kitas užtinusia, pajuodusia aikimi. 
Stalinui buvo pasakyta, kas atsitiko. įdūkęs Stalinas įsakė 
visus darbingus to kaimo vyrus ir moteris suimti ir iš
tremti "už sukilimą" prieš sovietų vyriausybę. "Mes jiems 
parodysime, kam priklauso tas ežeras"- šaukė Stalinas.
Stalinas ir šuo

Kitų atostogų Sočije metu, Paukeris vienai parai buvo 
išvykęs iš Stalino reziduojamos vilos į netolimą Gagry 
kurortą, apžiūrėti naujos prabangios vilos, kurią Berija, 
tuometinės Užkaukazės NKVD galva, Numeris 2 sovietų 
valdžioje, pastatė Stalinui, kaip Gruzijos respublikos 
dovaną. Kitą dieną grįžęs, Paukeris sužinojo, kad jam 
nesant Sočije, įvyko štai kas:

Naktį šuns lojimas prikėlė iš lovos Staliną. Jis priėjo 
prie lango ir paklausė lauke stovintį sargybinį, "Kieno 
tas šuo? Jis man neduoaa miegoti." Sargybinis atsakė, 
kad tai kaimyninės vilos šuo. "Surask jį ir nušauk, jis 
man neduoda miegoti", - pasakė rūsčiai Stalinas ir vėl 
nuėjo į migius.

Iš ryto Stalinas atsikėlė su gera nuotaika. Per pusry
čius jis atsiminė šunį ir pasikvietė sargybinį.

- Ar nušovei šunį?
- Šuns nebėra, Josef Visarionovič, - atsakė sargybinis

- Ar tu jį nušovei?
- Jis išgabentas į Gagrį, atsakė sargybinis ir paaiški

no, kad tai buvo Alzaso šuo, specialiai išdresiruotas 
neregiui vedžioti; jį parvežė iš Vokietijos vienas Žemės 
ūkio komisariato tarnautojas savo tėvui neregiui, bolše
vikui veteranui, kuris dabar su tuo šuniu išvežtas į Gagri.

Stalinas įpyko. "Tučtuojau juos parvežkite čion", - 
šūktelėjo Stalinas.

išgąsdintas sargybinis tuoj susisiekė telefonu su NKVD 
Gagrije ir senis su savo šuniu bematant buvo pristatyti į 
diktatoriaus rezidenciją. Apie jų atvykimą painformavus 
Staliną, jis išėjo į sodą, žvilgterėjo į neregį, už virvutės 
balaikantį šunį, ir tarė: "Duoti įsakymai turi būti įvyk
dyti. Nusjvesk šunį į parką ir sušaudyk". Kadangi šuo 
ėmė šiauštis ir urgzti, kai prie jo sargybiniai mėgino 
artintis, jie įsakė seniui eiti su savo gyvuliu vadovu 
paskui juos. Stalinas sode stoviniavo ir laukė, kol išgirdo 
du šūviu.

Paukeris mažų mažiausiai buvo 15 metų Stalino gyvy
bės sargu. 1937 metais liepos mėnesį mus užsienyje pasie
kė žinia, kad jis atleistas. Aš buvau linkęs manyti, kad 
Stalinas bus visuomet dėkingas šiam vyrui, kuris daugelį 
metų saugojo jo gyvybę ir su kuriuo jis taip artimai

DĖKOJA UŽ SVEIKINIMUS IR PASISAKO:
To
Mr.A. Pacevicius,
President of The Lithuanian Canadian Community
1011 College Street, Toronto, Ont.,H6H 1A8

CANADA

Dear Mr. Pacevicius:

Thank you for your letter of November 19 and your kind 
wishes.
I read with great interest your account of Professir 
Skuodis' visit to Canada and I am sure 1 speak on be
half of all Canadians who admire the struggle of the 
Lithuanian people when I congratulate you and your col
leagues for hosting him in our country.

As you know, New Democrat Members of Parlament sup
port the cause of national self-determination for Lithu
ania and other captive states and with you we seek an 
end to the political and religious repression that unhap
pily marks life today in your homeland. In this solidari
ty, we are proud of our association with the Lithuanian 
Social Democratic Party in exile through the Socialist 
International and we look forward to the day when 
freedom and justice return to Lithuania.

With best wishes, I am

artimai draugavo ir bendromis ydomis susigyveno. Tačiau 
pasirodo, kvaila buvo iš mano pusės laukti iš Stalino senti
mento. 1938 metais kevo mėnesį Jagoda pareiškė trečio
je Maskvos ^byloje, kad Paukeris buvo vokiečių šnipas ir 
tada aš sužinojau, jog jo jau nebebuvo gyvųjų tarpe.
Kas laukia Rusijos?

Greit po Paukerio mirties aš nutraukiau santykius su 
Stalinu ir pabėgau kartu su žmona ir dukra iš Ispanijos. 
Atvykau į Ameriką, kur nuo tada slaptai tebegyvenu.

Apie prieš du mėnesius didelę staigmeną pergyveno 
Sovietų Sąjunga ir pasaulis: mirė Stalinas. Dėl jo įpėdinio 
Malenkovo, turiu pasakyti, kad jis man nepadarė didelio 
įspūdžio, kai aš jį pirmą kartą sutikau. Jis mane nuteikė 
kaip pilkas partijos pareigūnas, kaip žmogus be revoliu
cinės praeities ir be tų savybių, kurios yra reikalingos 
valstybės galvai.

Kodėl Stalinas pasirinko Malenkovą, aplenkdamas 
Večislavą Molotovą, savo natūralų įpėdinį? Aš manau, 
kad Stalinas neparinko Molotovo ne dėl valstybinių moty
vų, bet dėl nuojautos, jog Malenkovas tinkamiau žiūrės 
jo sūnaus ir dukters.

Kurie bebūtų tokio pasirinkimo motyvai, mes galime 
būti tikri,kad Malenkovas turi daug baimės Kremliaus 
viduj ir už jo ribų: iš jo aplinkos žmonių, masių ir raudo
nųjų generolų. Malenkovas žinojo iš savo pirmtako kruvi
nojo pavyzdžio, kad jis turi sumalti savo konkurentus, 
išduoti savo draugus ir terorizuoti visus gyventojus. Neiš- 
vengtinas valymas ateis. Mano nuomone, neseniai.,jjaskelb 
ta amnestija tėra tam, kad paruošus laisvų vietų kalėji
muose naujoms aukoms.

Vienas pirmutinių turės, atrodo, kristi Molotovas. Per 
ilgai Sovietų Sąjungoje į jį buvo žiūrima, kaip į Antro 
numerio žmogų, pirmą po Stalino ir jis sudarys logišką 
pagrindą opozicijai. Labai reikšmingas dalykas, kad nau
joj vyriausybėj Molotovas gavo Užsienių reikalų ministe- 
rio pareigas, dėl kurių išslysta iš rankų stora valdžios 
buožė sovietams valdyti. Jei Malenkovas eis Stalino pėdo 
mis, jį laukia žygis: suorganizuoti ketvirtą Maskvos bylą, 
Kurioje figūruotų Molotovas, prisipažįstantis,jog jis su Vaka
rais sudarė sąmokslą prieš Sovietų Sąjungą. (Neatspėta, 
Krito Berija, bet kaltinimas tiKrai tas pat. Red.).

Be abejo, Malenkovas nenorės pradėti karo, kol jis 
nebus sukonsolidavęs savo valdžios, nes kariaujant jis 
turėtų sutelkti į fronte esančių generolų rankas per dide 
lę valdžią. Taikos metu raudonieji generolai neturi jokios 
valdžios: jie tėra bejėgės paslaugos figūros, paklusnios 
krašto apsaugos ministeriui ir kiekvienas gali būti leng
vai bei ramutėliai slaptosios policijos nuskintas. Juk 
Malenkovui daug geriau juos laikyti šitoj jų negalios 
padėtyje, kol jis pasidarys valdžios viešpats. Taigi, Vaka
rams duotas atoslūgis, kad ir trumpas, bet pakankamas 
jėgų pusiausvyrai įvykdyti.
***********************-x-**
VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖS KANADOJE STATOMO 
PAMINKLO FONDUI, ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
Šv. Jono Lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont. aukojo:
Paminklo Garbės Fundatoriai:

$1000.— LKVS "RAMOVĖ", Montrealio skyrius paildo- 
domai iki $2000.-

Fundatoriai:
$500.- STASIO BUTKAUS šaulių kuopa JAV, papildo

mai iki $600.-;
Aukotojai:

$200.- V. Daugelavičienė;
$168.81 - L.K. MARGIO šaulių rinktinė Australijoje;
$136.03 - DARIAUS-GIRĖNO šaulių kuopa Australijoje:
$110.- V. Žitkus;
po $100.- kun. J. Rikteraitis, O. Kupris, A. Keturka,. 

R. Keturka, J. Šulmistras, A. Petraitytė;
$60.— P.P. Pulkauninkai;
po $50.-L.K.V.S. "RAMOVĖ", New Yorko skyrius, 

JAV; TRAKŲ šaulių rinktinė, JAV, Pr. Bernotasj
po $25.- J. Babrauskas, J. Bimba. M. Juodviršis, J. 

Kęsgailienė, L. Stankevičius, J. Dauderis;
po $20.- K. Astrauskas, P. Burokas, J.A. išganaičiai, 

J.L. Macijauskai, J. Pridotkas, O.P. Stimbur, A.Survilienė;
po $10.- S.E. Dainiai, St. Baltrūnas, J. Baltuonienė, 

J. Makūnas, Pr. Mikužis, V. Račiūnas, V. Petrėnas, J. 
Patupas, S. Pačėsa, A. Levcris, Z. Stankus, L. Siaustas, 
L. Tamošaitis;

$5.10 — B. Kryžanauskas;
po $5.- J. Bauzienė, P. Bilskis, L. Gerulaitis, J. Jo- 

navičius, p. Kalgovas, J. Kazlauskas, P. Kedys, P. Kle- 
zas, A. Matusevičius, J. Langevičius, K. Pocius, J. Stim- 
buren, J. Šeidys, A. Šerelis, P. Vyzgaudys, A. Žilys;

$4.- A. Jakutis;
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems. Maloniai prašome 

ir kitus prisidėti prie paminklo pastatymo -
Vilniaus Šaulių Rinktinės Valdyba 

3 psl.



17-KOS LIETUVOS DAILININKU KŪRYBA TORONTE

J.V. Danys

Taip, 17-kos, nors Toronto lietuviškoje spau
doje nebuvo apie tai rašyta. PereitŲ mėty pabaigoje gimi
naitė laiške iš Lietuvos parašė, kad jos dailininkės duk
ters kūrinių bus miniatiūrų parodoje Toronte DEL BELLO 
galerijoje, lapkričio-gruodžio mėnesiais 1987 m. Būnant 
Toronte, aplankiau DEL BELLO galerijoje tų parodę.

DEL BELLO suorganizuota paroda pavadinta "Ant
roji Tarptautinė Miniatiūrų paroda Toronte, Kanadoje". 
Parodai savo kūrinius siuntė virš 1.400 dailininkų iš 55 
kraštų; atsiuntė virš 7.000 kūrinių.

Miniatiūra, pagal Lietuvių Enciklopedijų yra, pir
miausiai, pieštas ar tapytas paveikslas senoje, ranka ra
šytoje knygoje, taigi, rankraštinės knygos iliustracija. Bet 
vėliau miniatiūromis imta vadinti ne tik knygose, bet ir 
šiaip mažo formato tapybos darbus, ypatingai mažo for
mato portretus.

Pagal dailininkų Jack P o 1 1 o ck, kuris buvo 
parodos kūrinių įvertinimo komisijos pirmininkas, miniatiū
ros buvo kuriamos visais žmonijos periodais, ar kaip talis
manai, ar simboliai, ar suvenyrai. Vertinga yra ta minia
tiūra, kuri mažame formate turi išreikštas meno kūrinio 
savybes.

DEL BELLO galerijos nustatytas maksimalinis for
matas miniatiūroms yra 10x7.5 cm. (3x4 inčai), t.y.pusė 
normalios atvirutės. Tokio dydžio miniatiūrų galima sutal
pinti 20 ant 60x120 cm (24x48 in.) skydo, todėl palygi
nant nedidelėje DEL BELLO galerijos salėje buvo išstaty
ta apie 2.000 miniatiūrų.

Tarp 55 kraštų dailininkų buvo 17 iš Lietuvos iš
vardintų kataloge: Alfonsas ČEPAUSKAS, Irena DAUK- 
ŠAITĖ-GUOBIENĖ, Gražina DIDELYTĖ, Giedrius JONAI
TIS, Danutė JONKAITYTĖ, N.JURĖNIENĖ, V.K1SARAUS- 
KAS, Ramunė KMIELIAUSK.AITĖ, Elvyra-Katalina KR1AU- 
ČIŪNAITĖ, Klemensas KUPR1ŪNAS, Vytenis LINGYS, Jo
nas MALDŽIŪNAS, Vidmantas MARKEVIČIUS, Diana RĄ-

Lithuania, . .duok", mixed media, 
1987.

Jūratė Stauskaitė
Lithuania, "Monologe 11", etching, 1987.

DAV1ČIUTĖ, Nijolė ŠALTENYTĖ, Jūratė STAUSKAITĖ, 
Alvydas SEIBUTIS, Tadas VĖBRA ir Vytautas JURKŪNAS-

Dailininkų iš kraštų už anapus "geležinės uždangos" 
buvo iš: "Czekoslovakia, German Democratic Republic, 
Lithuania, Poland, Ukrainian S.S.R. ir U.S.S.R." (Kraštų 
vardai čia parašyti taip, kaip atspausdinta kataloge. Pa
stebėtina, kad prie Lietuvos nėra pridėta S.S.R., kaip kad 
padaryta prie Ukrainos. Parodos rengėjai pažymėjo Lietu
vę, kaip atskirę kraštę, o ne Sovietų Sęjungos dalį.J-Kal- 
bant apie Lietuvos dailininkus, vienas galerijos pareigūnų 
painformavo, kad kūriniai iš Lietuvos ( atrodo ir iš kai 
kurių kitų kraštų iš sovietų zonos) gauta per Vengriję.

Visos miniatiūros buvo pardavimui; kainos daugiau
siai apie 200-300 dolerių. Paroda organizuota privačios 
galerijos.

Parodai išleista puošnus 20 p. katalogas ant gero 
popieriaus su gražiu viršeliu. Pradžioje atspausdintas 
Mme Lily Munro, Ontario provincijos kultūros ir ryšių 
ministerės raštas- sveikinimas. Jame ji džiaugiasi taip

Stasys Eidrigevicius
Poland, "Exlibris Dodka i Leszek 
Sipowscy", etching and watercolour, 
1983.

gausia miniatiūrų paroda; tarptautinė paroda iškelia Onta
rio vardę, kaip kultūros centro, žmonėms suteikia progę 
pamatyti įvairius meno stilius iš daugelio pasaulio kraštų.

Penkių dailininkų komisija parinko tris kūrinius pa
grindinėms premijoms ir 59-nius garbės žymenims (iš maž
daug 7.000 prisiųstų miniatiūrų). Atžymėtų miniatiūrų pa
veikslai (natūralaus miniatiūrinio dydžio) atspausdinti kata
loge.

Jų tarpe yra ir keturi lietuviai: Vidmantas MAR
KEVIČIUS (R.Dapkutės exlibris), Jūratė STAUSKAITĖ 
(Graviūra - "Monologas II"), Tadas VĖBRA (Kolažas - "... 
duok...) ir Stasys E1DR1GEVIČIUS, gyvenantis Lenkijoje 
(Exlibris, graviūra ir akvarelė).

Esant tokiam dideliam skaičiui dalyvių, žinoma, 
ir tematika, ir technika ir medžiaga buvo labai įvairi. 
Bet aiškiai vyravo , kas populiariai vadinama, "moderniu" 
ar "šiuometiniu" menu, mažai tikrai realistinių motyvų. 
Panašiai atrodė ir lietuvių dailininkų kūryba.

Iš MUSŲ SPARNŲ 63 nr:
Jackus Sondeckis-Sonda

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS knygos 
SUKAKTĮ PRISIMINUS 

z tęsinys /
Kiek egz. knygų knygnešiai atnešė į Lietuvą, žinių 

nėra, bet žinoma, ke.d vien sienos sargybų 1891-92 me - 
tais konfiskuota 173,259 egz.

Taip ptt kaligrafiškai surašyti lietuviškos raštijos 
svarbesnieji įvykiai:

1517 m.-pirmoji knyga Lietuvoj (Scorinos psalmynas). 
1547 m.-pirmoji lietuvių kalba Karaliaučiuje Mažvydo 
"Cataehismusa prasti szadei". 1587 m.- pirmoji lietuvių 
knyga Didž. Lietuvoj (Canisiaus katekizmo vertimas). 
1595 m. - pirmoji katalikiška knyga (Daukšos katekizmas). 
1629 m. - pirmasis lietuvių žodynas (Sirvydo). 1630 m. - 
pirmoji lietuvių kalbos gramatika (Sirvydo). 1832 m. - 
-pirmasis lietuvių laikraštis Maž. Lietuvoj (Kelkio "Nusi
davimai apie Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pago
nių"). 1846 m. - pirmasis lietuvių kalendorius (Ivinskio). 
1864 m. - spaudos draudimas. 1879 m. - pirmasis lietu
vių laikraštis JAV-ėse (Tvardausko "Lietuviszka Gazieta") 
1883 m. - išėjo "Auszra". 1889 m. - "Varpas". 1896 m. - 
"Tėvynės sargas". 1904 m. - panaikintas spaudės draudi
mas. 1904 m. - pirmasis lietuvių dienraštis Vilniuje (P. 
Vileišio "Vilniaus Žinios").

Antrasis kambarys buvo skirtas tremties knygai. Čia 
buvo 276 eksponatai, iš jų - religinio pobūdžio - 31; 
vadovėlių - 71; vaikų - 16; grožinės literatūros - 40. Iš 
paskutiniųjų, rodos, betrūko Krumino baladžių.

Diagramomis buvo pavaizduota, kiek kurioj zonoj 
išleista 1946 metais: (amerikiečių - 137, anglų - 51, pran
cūzų - 14, rusų- 0; ir kokiu būdu spausdinta: (spaustuvėj 
- 147T rotatorium - 55).

Trečiajame kambaryje buvo išdėstyti periodinės spau- 
oos pavyzdžiai, viso 241 egz. čia buvo, pradedant Hauns- 
tetteno stovyklos sieniniu likraščiu, Hochfeldo ir kitų 
stovyklų šapirografuotais ir baigiant jau spaustuvėse 
spausdinamais, turiniu ir išvaizda neblogesniais kaip šiuo 
metu JAV-ėse leidžiamais laikraščiais: "Žiburiai" (Augs
burge, "Mintis" (Mernmingene), "Lietuvos Žodis" (Detmol- 
de), "Mūsų kelias" (Dillingene), "Tėviškės garsas" (Schvein- 
furte) ir kiti.

Diagramos rodė, kiek jų buvo, pvz., bendro - 119, 
humoro - 2u, skautų-jaunimo - 38, žurnalų - 32; kiek 
leista 1945 m.: periodmių - 125, neperiodinių - 92 ir 
1946 m.: pirmųjų - 230; antrųjų - 288.

iš JAV-ėse leidžiamos spaudos buvo 21 egz. ir kitų 
kraštų - 12.

Parodos patalpai papuošti buvo gražių juostų, staltie
sių,lėlių, inž. Jono Muloko ir Vėbros kūrinių - kryžių, 
lėkščių ir kt. Matė lankytojai ir, pagal inž. Jono Muloko 
planą; Vėbros pastatytą seną lietuvio sodybą. Kai kas gal 
tai parodai netiko. Mat, buvo planuota ruošti įvairesnio 
turinio parodą. Tie dalykai jai ir buvo ruošiami, bet nuo 
tokios parodos atsisakius, minėtais dalykais pasinaudota, 
nenorint užgauti kūrėjų.

Paroda buvo atidaryta 1947 m. balandžio men. 7 d. 
13 vai. stovyklos lietuvių komiteto pirm. Jono Daugėlos 
gražia kalba . į atidarymą atsilankė ne tik apie 200 
lietuvių, bet taip pat latvių pirm. prof. Burtnieks ir estų 
pirm. Michelson, kuris, jam aiškinant eksponatus, stebėjo
si mūsų knygų gausumu. Parodai įpusėjus, ją aplankė ir 
JAV kariuomenės apygardos virš. pulk. Truppcr, stovyklos 
direktorės ir Augsburgo stovyklų viršininkės Robertson 
lydimas. Žinoma, jis ne specialiai atvyko parodos pažiū
rėti, bet stovyklą inspektuodamas. Negalėjo paroda jo 
nustebinti. Skubiai perėji, visus kambarius, sustojo prie 
"Žiburių" numero su amerikietės nuotrauka, pačiupinėjo 
anglų-lietuvių žodyną, J. Muloko kryžių.

Noriu paminėti, kad parodoj lankėsi ir to meto lietu
vių rašytojų d-jos pirm. Stasys Santvaras, kuris iš Tiu
bingeno buvo atvykęs numatyto Augsburge sušaukti rašy
tojų suvažiavimo reikalais. Jis labai atidžiai apžiūrėjo 

4 psl.
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Pirmasis Mažvydo katekizmo puslapis

parodą. Atsimenu, sakė, pamatęs joje ir nematytų dalykų, 
labiausiai patikęs senosios knygos skyrius; prašė paskolin
ti diagramas, tekstus jų gegužės gale numatytai parodai. 
Mane toks jo atsiliepimas ypač džiugino. Juk jei toks 
žmogus apie parodą taip kalba, tai ji šio to verta, todėl 
negaila to nemažo darbo, kuris įdėtas ją ruošiant.

Paroda uždaryta balandžio 13 d. Pagal sąrašus 
atsilankė 561 asmuo, bet kadangi ateidavo šeimomis, o 
pasirašydavo vienas, tai galima sakyti, kad lankytojų 
buvo arti 1UU0. Jų tarpe buvo latvių ir estų.

Lankytojai suaukojo Ų900 markių; knygų parduota už 
783 markes. Kiek buvo išlaidų, negaliu pasakyti, bet jos 
turėjo būti minimalios, nes visi dirbome be atlyginimo, 
iš meilės lietuviškam raštui ir tikėdami, kad "Knyga 
anuomet prikėlė Lietuvą, ji prikels ją ir ateity". Toks 
buvo parodos šūkis, gražiai didelėmis raidėmis parašytas.

Pirmosios knygos 400 metų sukakties minėjimas nesi
baigė knygų paroda, nes balandžio 2u d. dar buvo sureng
tas specialus renginys.

Mokytojas Albinas Gražiūnas (miręs 1971 m. New 
Yorke) skaitė turiningą paskaitą. Jis vaizdžiai apibūdino 
knygos reikšmę aplamai kultūrai ir ypač jos vaidmenį 
mūsų tautos gyvenimui. Pasak jį, kitos tautos neturi 
tokios gražios knygos istorijos. Jis priminė, kad Vincas 
Kudirka, būdamas ligonis, lovoje gulėdamas, rašė, taisė 
Varpo korektūras žvakę užsidegęs, kad žandarams į duris 
pasibeldus, galėtų juos sudeginti; kad knygnešių "karalius" 
Jurgis Bielinis namo sugrįždavo toks pavargęs, keo jo net 
sūnus ncatpažindavęs. Kvietė ir dabtr mylėti knygą, kad 
ji galėtų atlikti tą patį uždavinį, kaip praeity, prašė 
pagerbti mirusius knygų kūrėjus atsistojus susikaupimo 
minute.

Stovyklos pirmininkas J. Daugėla padėkojo paskaitinin
kui, kvietė gerbti ir mylėti knygų kūrėjus, kurie savo 
kūriniais skaidrina mūsų gyvenimą, stiprina mūsų dvasią. 
Priminė, kid mes savo tarpe turime tokių kūrėjų; paminė
jo Vilkutaitį-Keturakį, Petronėlę Orintaitę-Janutienę, 
Juozą Balčiūną-Švaistą, istoriką dr. Adolfą Šapoką, bet 
mes jų lyg ir nepastebime, neišskiriamo. Jie kaip ir visi 
stovi eilėse prie savo davinio, kilnojami iš vienos patal
pos į kitą ir 1.1.

Specialiai paruoštą meninę programą atliko iš Detmol- 
do atvykęs "aitvaro" lietuvių dramos teatras, kurį ten 
suorganizavo Jurgis Blekaitis, Juozas Gusčius ir Antanas 
Rūkas.

įvadas ir lydimasis žodis buvo A. Rūko. J. Blekaitis 
deklamavo Prano Vaičaičio "Yra šalis" ir Vinco Krėvės 
"Daina apie arą", Vasiliauskas - Jono Biliūno "Motina", 
Josiukaitytė - Mairomo "Uosis ir žmogus", Lemešytė - 

-Maironio "Jūrate ir Kastytis" ir Putino - "Rūpintojėlis", 
Dikinis - Antano Vaičiulaičio "Kelnės" ir Kazio Birmio - 
-"Vėjavaikis", Henrikas Kačinskas - iš Donelaičio "Metų", 
Baranausko "Anykščių Šilelio" ir Balio Sruogos "Kazimie
ro Sapiegos", Kvedaras - Vienažindžio "Oi, tu sakai" ir 
A. Rūkas - Aisčio "Šilainė".

Malonu buvo visų klausytis, bet labiausiai Kačinsko. 
Salė buvo pilna. Šitaip mes tada paminėjom lietuviškos 
knygos 400 metų sukaktį.

Minėjimo medžiagą, Kurią buvau atsivežęs į Chicagą, 
prieš išvykoamas 1953 m. apsigyventi Bostone, atidaviau 
Lietuvių archyvui . Parodą fotografavo Račkauskas iš 
Haunstetteno stovyklos. Kur jis šiandien, nežinau. Čia 
išspausdintos nuotraukos, rodos, ne jo darytos.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

LIETUVIŲ VASARIO 16 GI MNAZIJOS METRAŠTIS.
1986/7. Metraštį paruošė Bronė LIPŠIENĖ^ Ona ŠIUGŽ- 
DINIENĖ, Marija ŠMITIENE ir Andrius SMITAS. Viršelis 
Alfonso KRIVICKO. 72 psl., rūpestingai ir nors kukliai, 
bet gražiai ir įdomiai paruoštas leidinys. Iliustruotas gau
siomis, įdomiomis nuotraukomis iš kasdieninio gimnazijos 
mokinių ir auklėtojų gyvenimo, iš užsiėmimų, pramogų, 
kelionių,minėjimų,darbų.

Gerai paruošti santraukiniai straipsniai, statistikos, 
sęrašai supažindina visapusiškai su gimnazijos visokeriopa 
apyvarta. Tuo leidiniu, kaip rašoma KURATORIJOS ŽO
DYJE, įžangoje, norima "parodyti Vasario 16 gimnazijos 
kasdieninį gyvenimų, jos rūpesčius ir džiaugsmus. Nori 
gražiai padėkoti geradariams už gausias aukas ir gražiai 
paprašyti dar naujų, nes jos gimnazijai bus dar labai rei
kalingos".

Leidinyje supažindinama su šios gimnazijos programa, 
mokytojais, mokiniais . Paaiški, kad atvykę mokiniai iš 
Amerikos, turėjo jiems specialiai pritaikytų programų. 
Pav., chemija ir biologija Amerikos vidurinėse mokyklose 
dėstoma tiktai vienerius metus, o Vokietijoje šie kursai 
dėstomi išamiau ir per 4 metus. Taip pat matematikos 
žinių lygis Amerikos mokinių buvo labai nelygus, tad va
dovybei teko pasukti galvų.

Išeitas mokslas Amerikoj ir Kanadoj užskaitomas.
Susipažįstame su bendrabučio tvarka. Mokiniai iki 16 

m.amžiaus po vakarienės be vedėjų leidimo negali išeiti 
į kaimelį. 10 vai.v. visi baigia dienos užsiėmimus ir eina 
miegoti. Supažindinama su bendru personalu ir su talki
ninkais.

Mokslo metų apžvalgoje suminimi svarbiausi renginiai: 
- Tautos šventė, Vėlinės, Talentų Vakaras, Sporto Olim
piada, Abiturientų Šimtadienis, Kūčios,Lietuvos Nepriklau
somybės šventė- Vasario 16-toji, Kaziuko Mugė, Rekolek
cijos, Abiturientų išleistuvės, Birželio Trėmimų minėji
mas, naujo bendrabučio šventinimas, kelionė į Lietuvos 
krikšto atnaujinimo iškilmes Romoje, mokslo metų už
baiga. ir kt.

Surašyti Gimnazijos Ansamblio dalyviai. Ansamblį su
darė tautinių šokių grupė, choras ir orkestras. Chore dai
navo 60 mokinių, šokių grupei priklausė 24 šokėjai, ir 
orkestrui 20.

Veikia skautų ir ateitininkų grupės. Dainų Būrelis vel
ke greta gimnazijos choro, estradinio mergaičių ansamb
lio ir vaikinų choro. Per 1986/7 m. Dainų Būrelio na
riai išmoko 75 dainas ir 25 giesmes .Teko jiems su savo 
programa ir pakeliauti Vasario 16 minėjimuose Rastatto, 
Muencheno ir Paryžiaus lietuvių renginiuose.
Leidinio pabaigoje atspausdintas visų rėmėjų bei aukotojų 
sųrašas, patiekta 1986 m.gimnazijos apyskaita.

Perskaičius Šį leidinį, tikrai nudžiungame, kad tokia 
Vasario 16 Gimnazija egzistuoja, kad ji auklėja idealistiš
kai ir praktiškai, pasiryžtame ir toliau jų išlaikyti, nes 
ji to verta.
Aukas galima siųsti per Rėmėjų Būrelius, per BALF'ų: 
2558 West 69th Street,Chicago,IL 60629, USA arba per 
PLB Centrinį Komitetų 5620 So.Claremont Ave.,Chicago 
IL 60629, USA. Kanadoje ir Australijoje galima siųsti 
ir per Bendruomenę .Visais atvejais išduodami kvitai,kurie 
tinka mokesčių nurašymui. b.

NEPRIKLAUSOM \ LIE TUVA
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J. KAUČIKAS , Kauno “Granito” puolėjas, atakuoja Madrido komandos 

Europos taurės rungtynes Kaune.

vartinink a per paskutines
Nuotrauka Ed. Sulaičio.

VALERIAS, į

Ed.

Valdemaras NOVICKIS, Kauno “Granito” kapitonas su laimėta Europos 
T aure po gegužės mėn, 10 d. rungtyni ų. K aune p ries i sp anus.

Sulaičio.

tai, kurie neužsisega, batai, 
kurių padai perlūžę, nes 
gumoje nepakankamai natū
ralaus kaučiuko, televizijos 
aparatai, kurie veikia, net 
ir po remonto 5-7 valandas 
arba iš viso po mėnesio 
išnyksta visos spalvos ir 
užgęsta... Nukenčia ir vai
kams batukai, į kuriuos 
neįmanoma įmauti kojelių. 
Be to, visokie pataisymai 
užtrunka neįmanomai ilgai, 
gaišinant ir nervinant žmo
nes.Gerai, kad rado naujų 
būdų atkreipti dėmesį var
totojai, kuriems "specialios" 
krautuvės yra nepasiekiamos.

Nuotrauka
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• Naujas televizijos siųstu
vas netoli ŠIAULIŲ įreng
tas 12-kos hektarų plote, 
kuriame randasi 250 metrų 
aukščio bokštas ir kiti pa
statai. Taip pat veikia ult- 
ratrumpųjų bangų radijo 
siųstuvas, iš kurio transliuo
jamos keturios programos.

ateitininkuose, 
jis išvertė į

GELBĖTOJAS ČESNAKAS
CANADIAN SCENE, Issue 1249, sausio mėn.8 d. 

laidoje rašo, kad šimtmečiais sklidęs pasitikėjimas čes
nako naudingumu palaikyti sveikatai, patvirtintas medici
nos tyrinėtojų Floridoje. Jie ištyrė, kad baltieji kraujo 
rutuliukai, paimti iš žmonių, kurie reguliariai valgė česna
kų, sunaikino 159% daugiau auglių (tumorų) celių, negu 
tų žmonių, kurie niekada nevalgė česnako.

Išvada, kad česnakas prisideda ne tik prie apsaugo
jimo nuo ligų, bet taip pat ir prie gydymo tokių, kaip 
vėžio liga.

* Jošua kasė šulinį Izraelio valstybės dykumoje ir atrado 
karstų su mumija viduje. Apžiūrėjęs radinį, susijaudinęs 
patelefonavo Jeruzalės muziejaus kuratoriui:

- Aš atradau 3.000 metų senumo mumijų vyro, kuris 
mirė nuo širdies smūgio) ,- pranešė didžiuodamasis.

- Negalėjote jokiu būdu taip detaliai atspėti,- atsakė 
kuratorius,- bet atgabenkit čia pas mus tų mumijų ir 
mes patikrinsime .

Po savaitės suskamba Jošuos telefonas. Pasigirsta 
kuratoriaus balsas:

- Jūs teisingai atspėjote mumijos amžių ir mirties 
priežastį. Kaip Jūs tai padarėte?

- Na, vyro ranka buvo sugniaužusi popierėlį, kuris 
atrodė lyg bilietas. Ant jo buvo užrašyta: " 100 šekelių 
(piniginis vienetas), už Galijotų."

MIRĖ INŽ. J. BARISAS
Praeitų metų gruodžio 

mėn. 11 d. KAUNE mirė 
Juozas Barisas, inžinierius, 
visuomenės veikėjas, sava
noris - Klaipėdos vaduoto
jas.

Gimęs 1904 m.Panevė-

būreliui,veikė
1927 m. , .

lietuvių kalbų vadovėlį ra
dijo mėgėjams ir' dėmbhšt'-' 
ravo pirmuosius radijo pri
imtuvus. Vėliau Panevėžyje 
buvo amatų mokyklos vice
direktorius, suorganizavo 
ten elektrotechnikos skyrių.

Sovietams okupavus Lie- 
tuvų, 1940 m.liepos 12 d. 
buvo suimtas ir išvežtas 
į Sibiru, kalinamas Vorku
toje ir Intoje.

Po karo; grįžęs Lietuvon 
inž.J.Barisas dirbo projekta
vimo institutuose.

PAGAMINA DAUG

SKIEPAI NUO CUKRALIGĖS
Tame pačiame leidinyje pranešama, kad. CĄLGARY 

Universiteto mokslininkai tikisi pagaminti skiepus nuo cuk
raligės- diabeto.

Leigh Field ir jo kolega Ji-Won Yoon, virologijos 
ir vaikų ligų profesorius, sako, kad jiems jau pavyko ban
dymai su pelėmis . Jie yra įsitikinę, jog po 5 metų skie
pus bus galima naudoti žmonėms.

Profesorius Yoon ir kolegos atrado virusų diabetiko 
vaiko kasoje. Virusas, sunaikindamas celes, kurios gamina 
insuliną kasoje, sugadina virškinimo procesų. Antrųjį viru
sų surado baltuose kraujo rutulėliuose kito cukralige ser
gančio vaiko.

Tyrinėtojų uždavinys dabar yra identifikuoti žmo
nes, kurie turi palinkimų neatsispirti tokiam virusui. To
kių skiepų gaminimas butų toks reikšmingas, kaip polio 
skiepų išradimas.

• Užeigoje nuotaika buvo pakilusi.
- Kai aš geriu,- sušuko vyras, apžvelgęs visus susi

rinkusius,- visi geria!
Ištuštinęs stiklų, vėl sušuko:
- Kai aš užsisakau antrų,- visi užsisako.’ ,
Vėl visi dėkingai jam, užsisakė

Ištuštinęs ir tų, vyras išsiėmė 
trenkė jį barmanui ir užriko: 

moku - visi užsimoka

po antrų. jiiih

5 dol. banknotų, nu-

- Kai aš 
Ir išėjo.

patys'.

mieste, vyras pasijuto• Aplankęs
toks dosnus,
Nutaręs prašmugeliuoti jį pro muitinę, apsivyniojo jį ap
link liemenį ir apsivilko švarkų, 
ko paklaustas, ar vežasi kų nors

- Nič nieko!
- Hm...tuomet išeina, kad

keletu barų Tia Juana 
kad nupirko savo žmonai dovanų lapės kailį.

Ties rubežium, muitinin- 
apmuituotino, atsakė:

tai Jūsų paties gauruota 
uodega kabo iš po švarko užnugaryje, - pasakė muitinin
kas.

NETINKAMŲ PREKIŲ
Neapsikentę pirkėjai 

ir vartotojai surengė origi
nalių parodų VILNIUJE. 
Joje eksponuojami gamina
mi niekalai su pretenzijo
mis į tikras, normalias pre
kes, pridedant vartotojų 
skundus raštu. Matomi pal-

VAISIAI PADEDA IŠLAIKYTI SVEIKĄ ŠIRDį
Seniai žinomas faktas, kad valgant mažiau mėsos, 

yra lengviau išlaikyti sveikų širdį,ypač vyresnio amžiaus 
žmonėms. Stanford'o Universiteto tyrimus pravedęs dr. 
Paul Williams tvirtina, kad yra svarbu valgyti mažiau 
(ypač raudonos ir perdibtos) mėsos ir padauginti vaisius 
dietoje.

Suaugusieji gali sumažinti per pusę mėsų ir vietoj 
to padidinti vaisių ir vaisių sunkų davinį.

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

Dr. Gv. Valančiui

žio apskr., Pušaloto vlsč., 
Pazukų km, 1928 m. buvo 
baigęs Kauno Aukštesniųjų 
Technikos Mokyklų, įsigyda
mas elektrotechniko-inžinie- 
riaus specialybę.

Jis buvo vienas iš pir
mųjų radijo mėgėjų Lietu
voje, vadovavo abstinentų 

»♦»************♦*♦*•»»
APIE KREPŠINI

• Krepšinio žaidimų sugalvojo Kanados daktaras James 
A.Naismith. Pirmosios oficialios rungtynės įvyko 1892 
JAV , Massachusets valstijoje.

Lietuvoje krepšiniu susidomėta 1919 m. Jo pradininkai 
buvo Steponas D a r i u s ir Karolis Dineika. Pir
mosios krepšinio rungtynės įvyko 1922 m. Kaune,žaidžiant 
Kauno rinktinei ir LFLS komandoms. Ši sporto rūšis tapo 
labai populiari ir 1923 m. Kaune buvo 18 vyrų ir 24 mo
terų komandos. Krepšiniu pradėjo domėtis ir provincijos.

Pirmosios tarpvalstybinės rungtynės įvyko 1925 m. Ry
goje, Latvijoje. Tada latviai laimėjo 41:20 taškais.

KADA GĖLĖS PAVOJINGOS
Vandenyje, į kurį pamerkiamos gėlės, po kurio lai

ko atsiranda micro-organizmai, kurie gali išsilaikyti ant 
pamerktų gėlių kotų ir taip maitintis. Tarpe tų bakterijų, 
kurios veisiasi vandenyje, randasi ir sukeliančios plaučių 
uždegimų, odos infekcijas, šlapumo takų ir skilvio uždegi
mus. Pacientams, kurių atsparumas yra sumenkėjęs, pav., 
po odos ar organų persodinimo, chemoterapijos, susižeidi- 
mų- patariama nelaikyti savo kambaryje gėlių, kol pa
sveiks ar žaizdos visai užgis. q LĄ§Ąg

(g

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

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

1988 METŲ EKSKURSIJOS L LIETUVĄ 
IŠ MONTREALIO,

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

I
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

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.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Anonymous) 
kiekvieną

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

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

8 vai. vakare.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties

Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 

TeL: 669-8834

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS. 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
JŪSŲ AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ LAISVAJAME PASAULYJ E. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS [VAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA IR J4 SKATINA.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisves aušrų.

Aukas arba pal i kimu s siųski m e 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,U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2114 
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.

1988. 11.4



toronto

s

s.m. VASARIO 21 d. SEKMADIENĮ, 3 vai. p.p.

Toronto Lietuvių Namuose ruošiamas

POEZIJOS IR MUZIKOS
Poetas Henrikas Nagys skaito iš savo poezijos rinkinių: SAULĖS 

LAIKRODŽIAI, MĖLYNAS SNIEGAS, BROLIAI, BALTI AITVARAI, 
PRISIJAUKINSIU SAKALĄ, KANTATOS, KRYŽIŲ IR 
RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA ir iš naujausios kūrybos.

Pianistė Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė ir fleitininkas Tomas Regina 
atliks Fr. Chopin’o, S. Rachmaninov’o, M. Ravel'io ir kitų 
kompozitorių kūrinius.

* Lietuvių Namų kultūrinės premijos įteikimas
įĖJIMAS: $7.00, Studentams ir pensininkams - $6.00.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!
RENGĖJAI: L.N. Kultūrinė komisija

Kairėje sportininkas Edvardas ANDRULIS, laimėjęs judančią taikiniu šaudymo pereinamąją taurę; l-mq 
vietą šaudyme, l — mą ir II—ra., vietas žvejyboje ir dešinėje klubo pirmininkas Jonas Vytautas ŠIMKUS 

įteikiantis taures Klubo metiniame baliuje sausio 16 d., 1988 m.

Tradicinis MEDŽIOTOJŲ 
IR ŽŪKLAUTOJŲ 
"TAURAS" 
sėkmingai,
3bb dalyvių ir 2b "Atžaly- 

šokėjų. Klubo valdyba 
visoms, 
paren- 
labiau- 

ir jų
atsisakė 

prižiūrėjo 
pardavinėjo bilietu- 
vykdė baliaus pro- 
išskirtinai paminė-

ATŽALYNO šokių

Klubo 
balius praėjo 

sutraukdamas

no" 
dėkoja visiems ir 
prisidėjusiems prie 
gimo pasisekimo; 
šiai tiems nariams 
žmonoms, kurie 
savo malonumų, 
barą, 
kus ir 
gramą, 
tina 
grupė ir jo vadovė Aldona 

jaunat- 
tautinių

ta pažanga nuo ankstyves
nių Kalendoriaus laidų, ta
čiau nedovanotinos gausios 
rašybos ir korektūros klai
dos. Nejaugi neatsirado as
mens, kuris galėtų peržiū
rėti? Net gi žinoma pavar
dė Birutės Kemežaitės įky
riai, pakartotinai rašoma 
"Kemešaitė", o kartais au
torių pavardės be vardo 
ar inicialo...

nariams, svečiams ir orga
nizacijų atstovams su vė
liavomis. Vėliavą pakėlus 
persikelsime į Folk Arts 
Annex salę, 85 Church St.

ZANDERIENE už 
viškai atliktą 
šokių programą.
• PRISIKĖLIMO 

iki 1989 m.

e Jonas KARPIS, pasižy
mėjęs "Vyčio" krepšiniu-“ 
kas, žaidė su Kanados olim
pine krepšinio komanda O- 
landijoje.

Parapijos 
salė iki 1989 m. vasario 
mėn. pabaigos bus išnuomo
jama tik lietuviams jų nori
moms datoms. Po to bus 
priimami ir kitataučių už
sakymai.

• Toronto skautai VASA
RIO 16 d. mini vasario 7d. 
Kaziuko Mugė rengiama 
kovo mėn. 6 d.

st.catharines

Salėje minėjimo progra
ma: Tėv. Kęstučio Butkaus 
OF M, invokacija; užkan- 
džiai, pabendravimas su 
parlamento nariais ir žy
mesniais svečiais. Iškilio
sios lietuvaitės prįstatymas 
- karūnavimas. Paskaita: 
Joanos Kuraitės-Lasienės, 
visuomeninių reikalų vice
pirmininkės. Miesto būr
in i s t r o Joseph McCaffrey, 
parlamento narių, svečių 
sveikinimai.

Meninę programą atliks 
iš Toronto atvykusi SUTAR
TINĖ, vadovaujama N. 
Benotienės.

Lietuvių Namų
r TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ 1987 metų KULTŪ
RINĖ PREMIJA paskirta 
poetui Henrikui Nagiui ir 
muzikui Aleksandrui Stanke
vičiui už kantatų " Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva".

Ši premija bus įteikta 
VASARIO MĖN.21 d., POE
ZIJOS ir MUZIKOS 
RE.

Po programos, 
vakaro, premijos 
tams ir programoje 
jantiems muzikams 
mas priėmimas.

Pageidaujantieji
ti šiose vaišėse , kviečiami 
pranešti Lidijai Pocienei 
tel: 622-4286.

VAKA-

6 vaL. 
laurea- 
dalyvau- 
ruošia-

dalyvau-

e Sausio 31 d., Toronto 
Lietuvių Namuose buvo ro
doma vaizdajuostė, filmuo
ta Maironio 125 m.gimimo 
sukakties minėjime, Kauno 
Dramos Teatre. Ten buvo

• JAUNU ŠEIMŲ SEKCIJA
rengia žiemos išvykę High
Parke vasario mėn. 7 d., 
sekmadienį, po pamaldų.

e Jonė YOUNG-KV1ETYTĖ 
nupiešė olimpinį 
kurio pirmoji laida 500 
pasirodė Edmontone ir 
vo išparduota.

Reikia
plakatai pasieks ir Torontą, 
kuriame ji yra kurį laikų 
gyvenusi.

plakatų, 
egz.
bu-

VASARIO 16-TOJI
Kanados Lietuvių Bend- 

St. Catharines 
valdyba ruošia 
7b-ties metų 

16-tos sukakties 
š.m. vasario 

d., sekmadienį,

tikėtis, kad jos

• PRISIKĖLIMO Parapijos 
Ekonominė Sekcija išleido 
1988 m. KALENDORIŲ. 
Jo tiražas-3.000. Paruošė 
Stasys Prakapas. 204 psl.

Nors Kalendoriaus me
džiaga labai įvairi, padary-

ruomenės, 
Apylinkės 
iškilmingą 
Vasario 
minėjimą, 
mėn. 14 
Angelų Karalienės bažny
čioje (75 Rolls Ave., Carl
ton gatvių kampas).

10:30 vai.- iškilmingos 
pamaldos, prisimenant už 
laisvę žuvusius, partizanus, 
kankinius. Per 
giedos solistai: 
PAULIONIAI . 
dų 
prie paminklo.

12 vai. punktualiai, prie 
City Hali tautinės vėliavos 
pakėlimas, dalyvaujant 
miesto burmistrui Joseph 
McCAFFREY, parlamento

Bendruomenės valdyba 
prašo visus Niagaros pusia
salyje gyvenančius lietu
vius, skaitlingai dalyvauti 
70-ties metų Vasario 16- 
tos sukaktuviname minėji- 
nię. Vasario 16-toji yra 
viena iš svarbiausių mūsų 
išeivijoje švenčių. Minėji
mo išlaidoms padengti 
rinksime aukas ir platinsi
me bilietus į minėjimą. 
Bilietų kaina asmeniui - 
$ 8.0b.

KLB Apylinkės Valdyba

universiteto ALTHOUSE 
salėje, esančioje universite
to rajone. Daugeliui ji yra 
žinoma.

Numatoma stipri progra
ma, kurią atliks ne tik 
vietinės menines pajėgos, 
bet taip pat ir kviestinės 
iš Ontario didmiesčių. 
Pagrindinį 
masi gauti

didmiesčių, 
kalbėtoją tiki- 
iš Vašingtono.

• pamaldas
V. ir A.

. Po pamal- 
vainiko padėjimas

bndon,ont.
STROPIAI
AUKOS statybai paminklo 
ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ. Netrukus rinkliava 
bus 
suma 
miems

RENKAMOS

baigta ir surinkta 
pasiųsta atitinka- 

pareigūnams.

paminės

a a LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ, 7b metų nuo 
nepriklausomybės atgavimo 
Londonas šiemet 
VASARIO 28 d., SEKMA
DIENI iškilmingai. Minėjimas 
bus pradėtas dienos nuotai- 
ką atitinkančiomis pamaldo
mis Šiluvos Marijos bažny
čioje, 1414 Dundas St. E., 
11 vai., o meninė dalis 
įvyks 4 vai. p.p. gražioje

LABAI 
mokytojas 
EIMANTAS, 
Londono veikėjas 
nas, T“ 
organizatorius ir "amžinas" 
jos vedėjas, bei labai stro
pus "NL" bendradarbis.

NE-E.

SUNKIAI SERGA
LEONARDAS 

ilgametis 
vetera- 

lituanistines mokyklos 
• m nac11

7%% 
7%% 
7'/2% 
7%% 
8 % 
9%% 
9'/2%

ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra

MOKA:
už 90 dienų term, indėlius 
už 6 mėn. term, indėlius 
už l metų term, indėlius 
už 2 metų term, indėlius 
už 3 metų term, indėlius 
už GIC 1 m. garont. inv. paž 
už GIC 2 m. garant. inv. paž.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plcnq (var. rate) 
9%% už 1 m. term, pensijų plona 
9'/?% už 2 metų term, pensijų planą 

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

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo ... 10h% 
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų . 93/*0/#
(variable rate)

AKTYVAI VIRS 65 MILIJONU DOLERIŲ

\smcnines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgiČius iki 75%įkai
noto turto. Visu nariu, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000, Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamai Pekią ir sąskaitą patarnavimas.Gaunama pini 
Kinds perlaidos, kelionės čekiai (.American Express^. Kitos pasko
los. (Line of credit) ir antrieji inortgičiai.

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

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

TELEFONAS: 53 2- 1149

ioh%
. n%
. t

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8 

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9 30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........

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

71/4% 
71/«% 
7’/2% 
r/4% 
8 % 
9’/4% 
9V»% 

10 % 
8»/4% 
8 % 
9'/4% 
7 %
6 %
7 % 
53/4%

IMA.UŽ:

Asmenines paskolas
nuo........................ 11 %

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 1O’/4%
2 metų..................  10*/4%
3 metų..................  n %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 93A%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $ l5.000_ 
ir nariu gyvybę iki $2,000 už 
Santaupas laikomas šėrę, če
kiu ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskol as iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. P arduodame pinigines peri aidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo mokes
čio už.išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sq_sk aitas.

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
6 psl.

Žinios
deklamuojami Maironio eilė
raščiai, dainuojamos poeto 
sukurtos dainos. Vaizdajuos
tę stebėjo apie 100 žiūrovų. 
Nors esami televizijos pri
imtuvai nėra tinkamiausia 
priemonė perduoti tokio 
pobūdžio programų, tačiau 
žiūrovai atidžiai sekė mi
nėjimo eigų bei lankymus 
Maironio gyventų 
Būtų naudinga 
juostę parodyti 
ekrane.

• LN POILSIO STOVYKLA 
šiemet vėl rengiama Tėvų 
Pranciškonų vasarvietėje, 
Wasagoje 
d. d.

Šiemet
numatoma
doje".

Visos anksčiau rengtos 
LN Poilsio Stovyklos praėjo 
su dideliu pasisekimu.

rugpjūčio

stovyklos
"40 mėty

6-14

tema
Kana-

vietų, 
šių vaizda- 
didesniame

• UŽGAVĖNIŲ
LO bilietai platinami darbo 
metu LN tel: 532-3311, 
kitu laiku bilietus galima 
užsisakyti pas Bronių Gen
čių tel: 532-8531 ir V.Kulnį 
tel: 769-1266.

Malonu, kad Karnavalo 
programoje vakare daly
vaus ARAS, ATŽALYNAS, 
GINTARAS ir Hamiltono 
GYVATARAS.

KARNAVA-

TAUTYBIŲ SĄJŪDIS 
PAGERBĖ Juozų STEMPUŽį

Praeitų 1987 m. pabai
goje, gruodžio mėn. 19 d., 
Amerikos Tautybių Sųjūdis, 
įsteigtas 1965 m. Cleve
land's, pagerbė 3 šio sųjū
džio steigėjų grupės narius- 

vokiečių Tarybos p-kų 
Jack Wiewel’į, Lenkų Kong
reso Ohio apygardos veikė
jų Joseph Ptak' 
džio vicep., 
misijos narį 
pužį.

Pagerbimo 
Hofbrauhaus
lyvaujant 300 tautybių vei
kėjų. Kun.kleb.G.Kijauskui 
sukalbėjus maldų, Sųjūdžio 
pirm. Ralph Perk pa
sveikino tris garbės narius. 
Jų veiklos apžvalgų per
skaitė Sųjūdžio generalinė 
sekretorė Irena Morow.

Pirmininkas 
meras George
įteike dovanas- po stalinį 
laikrodį su visomis pasaulio 
laiko zonomis. Ant Juozui 
Stempužiui dovanoto laikro
džio yra įgraviruotas užra-

ę ir Sųjū- 
programos ko- 
Juozų Stem-

pietus vyko 
restorane, da-

ir miesto
Voinovich

e Vasario 1 d. VILNIAUS 
MANOR Pensininkų namų 
raštinėje budėjo LN sociali
nių reikalų talkininkė Rima 
Gustainytė,

e LN išorės atnaujinimo 
projektas įvykdytas: nuva
lytos plytos ir uždėtos pa
stogėlės su atitinkamais 
užrašais prie įėjimo, langų, 
svetainės LOKYS bei "Bin
go" žaidimų užrašų lentos.

• Inž.Jokūbas ŠLIŽYS LN 
bibliotekai padovanojo ver- 
tingy knygų, už kurias LN 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

šas: "In recognition of JO
SEPH STEMPUŽ1S for his 
exemplary leadership in 
the Lithuanian Community, 
His distinguished public 
service career, and His 
outstanding contributions 
to the growth and success 
of the Movement."

Meras , sveikindamas, 
paminėjo lietuvių Dievo 
Motinos parapijos ir Lietu
vių Namų reikšmę, nes lie
tuvių telkinys šioje miesto 
dalyje suteikia pastovumo 
jausmų.

JAV Kongreso vardu 
jo narė Mary Rose Oakar 
pasveikino ir apdovanojo 
žymiuosius Sųjūdžio veikė
jus. Buvo atvykę miesto, 
apskrities ir Ohio valstijos 
atstovai, estų ir latvių vei
kėjai, buvę "Baltijos Aidai" 
radijo programos J.Stempu- 
žio bendradarbiai.

Sųjūdžio steigėjų grupės 
aktyvus narys čekas Vaclav 
Hyvnar'as baigė iškilmes 
pakiliu žodžiu. Jis ragino 
į JAV Senatų rinkti merų 
G.Voinovich'ių ir veikti vie
ningai ateityje, kaip kad 
buvo praeityje.

hV<y> .. />ifcSi; h

ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

Barristers and Solicitors
Patent and Trade Mark Agents

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

Toronto: Mississauga:
3416 Dundas St. West, Plaza One, Suite 200
Suite 2b9, 2GGG Agentia Road,
Toronto, Ont. M6S 2S1 Mississauga, Ont. L5N 1P7
Tel.: 9(416)-767-2127 Tel.: (416)-821-8522

Telex: 06-960168. I

SESES

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.1

ATE!# Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų. 1610 
Bloor St. Vest, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

V

i



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%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% nekiln. 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% dydliki $2.000.
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 mėn. šeštadieniais uždaryta.

Hamilton
SENJORŲ POBŪVIS

Z. Pulianauskas
Sausio mėn. 7 dienos 

ketvirtadienį, Jaunimo 
Centro salėje, vietos lietu- 
vių PensininkŲ Klubas buvo 
suruošęs praeity mėty Ka
lėdų švenčiy prisiminimo 
vakarę.

Prieš pat 2 vai., Klubo 
nariai ir svečiai baigė už
imti salėje paruoštus stalus, 
prie kiekvieno po 10 "dū- 
šeliy". Stalai jau buvo pa
dengti lėkštėmis, jose jau 
buvo padėta po gabaliukų 
plotkelės.
oilcKM? mikrofono atėjęs 
Klubo pirm. K.MIKŠYS su
sirinkusius pasveikino ir 
trumpai priminė kalėdinių 
švenčių papročius praeity
je ir dabartyje, mums gy
venant už savo krašto ri
bų. Sveikino ir vietos Lie
tuvių B-nės Apylinkes pirm. 
B. MAČYS. Aldona MATU- 
LICZ sveikindama skambino 
kanklėmis. M.KALVA1TIE- 
NĖ ir L.STUNGEVIČIENĖ, 
pasikeisdamos deklamavo 
"Kalėdų Kristus", o vėl A. 
Matulicz skambinant kank
lėmis, visi giedojo giesmę: 
"Gul šiandienę jau ant šie
no". Parapijos klebonas Tėv, 
J.LIAUBA sukalbėjo maldę. 
Taip pasibaigė pirmoji va
karo dalis.

Antręję dalį pradėjo 
A.Matulicz deklamacija 
"Žmogus iš Dangaus" ir 
daina "Už gimtinės klo
nius", pritardama kanklė
mis. Po jos M.Kalvaitienė 
ir L.Stungevičienė skaitė 
kūrinį apie "Knygas ir vai
kę". K.BUNGARDA padek
lamavo B.Brazdžionio eilė
raštį, M.Kalvaitienė pa
skaitė kūrinį "Linksmi Įspū
džiai", parašytę P.Enskai- 
čio, kuriame aprašomi lan-

šios linksmos nuotaikos, 
salės dalyviai padainavo 
porę dainelių.

Sekė K.Bungarda, padek
lamavęs Unksmę eilėraštį 
"Apie šiaudus". Po jo vėl 
sudainuota pora dainelių. 
Savo praeities įspūdžius 
papasakojo P.STYRA: "Kaip 
išsimušiau į vyrus". K.Bun
garda padeklamavo vienę 
K.Bradūno eilėraštį "Atbėgo 
velniai". Pabaigai M.KalvaP 
tienė ir L.Stungevičienė 
patiekė komiškų klausimų 
ir atsakymų, o K.Bungarda 
parūpino pensininkams kiek 
patarimų.

Visiems dar padainavus 
porę dainelių, pirm. K.Mik
šys pakvietė salės dalyvius 
PLi.e...t(ęndpo stųję p^jŲrtfcfi 
užkandžius . pagal savo skpyv 
nį. Užkandžiauti jau tikrai 
buvo atėjęs laikas, nes 
programa užtruko arti trijų, 
valandų. Dar kiek prieš 
vaišes ant stalo sudėti įvai
rūs kepsniai paskleidė ma
lonų kvapę, kurie dar dau
giau didino apetitų.

Sis pensininkų renginys 
tikrai buvo įdomus, visus 
žiūrovus vertė (ir nemėgė- 
įtis) šypsotis. Kiekvienas 
programos vykdytojas gavo 
nemažai aplodismentų.

Programos pranešėja 
ir koordinatorė buvo L. 
Stungevičienė.

Po vaišių pirm. K.Mik
šys padėkojo svečiams už 
atsilankymų, programos at
likėjams ir virtuvės darbuo
tojoms už sunkų ir ilgę 
darbų šiam renginiui.

Senjorų vadovai buvo 
labai patenkinti, kad šis 
renginys praėjo sėkmingai. 
Lygiai sėkmingai buvo praė
jęs ir suruoštas praeitais 
metais. Tai rodo, kad sen
jorai, jau "negabūs" dirbti 
įmonėse, tačiau už jų ribų 
darbus atlieka dar labai 
gerai. Šiame renginyje daly
vavo 200 asmeny. Sėkmės

kymaisi pas gydytojus. Po jiems ir ateityje!

SPECIALYBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE;
• ZOmJaS
495-90O AVENUE, USalto
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Vida Emard
766-2667

1988.11.4

• LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS 70-ties metų 
paskelbimo sukakties minė
jimas, rengiamas KLB Ha
miltono Apylinkės Valdybos, 
įvyks VASARIO mėn.21 d., 
1988 m., sekmadienį.

Pradedant su iškilmingo
mis mišiomis mūsų Aušros 
Vartų šventovėje 10:30 vai., 
akademinė dalis ir koncer
tas vyks 4 vai.p.p., Scott 
Parko Gimnazijos auditori
joje.

Paskaitininkas yra sve
čias, Trent universiteto 
profesorius Romas Vašto- 
kas.

Meninę dalį atliks: Vysk. 
M.Valančiaus Šeštadieni
nės Mokyklos mokinių cho
ras, AV Parapijos choras, 
GYVATARO tautinių šokių 
vaiky,jaunių ir studentų 
grupės ir AUKURO akto
riai. Dalyvaus Hamiltono 
miesto, valdžios ir etninių 
tautų atstovai.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis ir 
uniformose. Kviečiame ir 
visus apylinkės tautiečius 
dalyvauti.

KLB Hamiltono A-kės 
Valdyba

TRYS M0NTREAL1EČIAI KELIONĖJE PO AZIJĄ

L. Stankevičius
( pabaiga )

Sekantį kartų mes su Adomoniu nutarėme važiuo
ti autobusu į Malazijos valstybę, o Mališka sakėsi, kad 
ten važiuosius kitų dienų, o šiandien norįs pasportuoti 
juroje su buriniu plaustu.

Važiavome į artimiausių Malazijos miestų Jahore 
Baru. Pakelyje Singapūro apylinkės buvo nepaprastai gra
žios iki Malazijos sienos. Čia užpildėme kortelę, ant ku
rios apačioje, raudonomis raidėmis buvo užrašyta: "Mir
ties bausmė už narkotikų vartojimų".

Apžiūrėję miestų ir papietavę, užtikome gražių 
katalikų bažnytėlę, kurių norėjome aplankyti, bet jos du
rys buvo užrakintos. Pakelyje aplankėme budistų švento
vę, kurioje viena moteris karštai meldėsi prieš baisaus, 
juodo veido statulų ir jai aukojo maistų.

Čia jau aiškiai matėsi, kad tai visai skirtingas 
kraštas: daug prasčiau išrodantis ir gal dėl to, kad trūko 
švaros. Mat, buvome išlepinti Singapūro grožio, į kurį 
grįžome pavakaryje.

Pagyvenę Singapūre, įdomiai praleidę laikų, vakare 
ruošėmės skristi namų link. Skridome į Indijų, kur iš lėk
tuvo išlipome Bombėjuje pirmų valandų ryto ir nuo aerod
romo atvykome autobusu į mūsų viešbutį prie jūros.

Sekantį rytų viešbučio autobusas vežė, kas tik no
rėjo, į patį miesto centrų. Kelionė užtruko pusantros va
landos. Taip važiuojant, galėjai jausti visų tų didelio 
miesto pulsų ir turėti tikresnį šio gyvenimo vaizdų: auto
mobilių triukšmas, žmonių minios, žmonės, gulintys ant 
šaligatvių, serija bakužių, nešvara, smarvė ir 1.1. Paste
bėjau, kad mano bendrakeleiviams tas viskas padarė liūd
nų įspūdį. Galvojome čia likti iki sekmadienio, bet visi 
nutarėme sutrumpinti mūsų buvimų ir išvažiuoti iš čia 
penktadienį.

Sekančių dienų, pavalgę pusryčius, ėjome prie jū
ros pasižvalgyti. Paplūdimyje lakstė arkliai, kitur kažko
kia žmogysta maudė arklį jūroje. Atsisėdome ant kranto 
ir žiūrime į jūrų, bet Adomonis mus prikalbėjo, kad būti
nai turime joje išsimaudyti; kaip gi, tokį kelių atvažia
vus - nepasimaudyti Indijos vandenyne*. Jis buvo teisus. 
Mališka ir aš nuėjome į savo kambarį apsirengti maudy
mosi kostiumais, o Adomoniui sakėme palaukti po palmė, 
ant kėdės, kol mes sugrįšime. Beeinant viešbučio korido
riais, pamatėme, kad kai kurios krautuvėlės buvo atdaros, 
tai užėjome į jas, nes Mališka norėjo nusipirkti čemoda
nų. Jie čia jų neturėjo ir sakė eiti į miestų, čia netolie
se, ir ten jų bus galima gauti. Tai mes, vieton eiti į 
savo kambarį, išėjome laukan. Bežygiuojant į krautuves, 
prie mūsų privažiavo jaunas indas. Jis sėdėjo ant ketur
kampės lentelės su keturiais ratukais, sulenkęs kojas. 
Važiavo, pasistūmėdamas rankomis. Pasisiūlė mums paro
dyti, kur yra krautuvės ir ten mus nuvesti. Priėjus prie 
krautuvių, aš jam daviau indiškų pinigų,tai jis paprašė, 
ar mes neturėtume jam T-shirt marškinėlių. Jis pats vil
kėjo purvinais marškinukais, turbūt jie ir buvo jo vienin
teliai. Mališka sakė jam lukterėti, kol nupirks. Netrukus 
sugrįžęs padavė jam gražiai supakuotus naujus marškinu
kus. Indui net ašaros pasirodė akyse,-jis buvo toks laimin
gas juos gavęs.

Neradę čemodano, paklausėme jo, kur galėtume 
jį nusipirkti. Jis sakė, kad ta vieta yra daug toliau ir 
reikia imti "rikšų" (motorizuotų vežimėlį an<. ijų ratų). 
Jis mums vienų tokį sustabdė, mes į jį įlipu.ne, o jis, 
kaip koks musų ištikimas tarnas, atsisėdo prie Mališkos 
kojų, padėdamas šalia savo lentelę su ratukais, ir taip 
mes važiavome į krautuvę.

Atvykę į vietų, radome tinkamų čemodanų ir klau
sėme jo, ar pardavėjas neužkelia perdaug kainos. Patvir
tino, kad ta kaina yra tvarkoje. Kai Mališka sumokėjo 
už čemodanų, vėl visi susėdome j tų patį vežimėlį ir 
traukėme viešbučio link. Bevažiuojant sužinojome, kad 
to vyruko vardas yra Šabil, kad jis turi brolį, kurį nori 
išleisti į moklsų ir pats jis gyvena čia netoliese , gat - 
vėje. Taip pat sužinojom, kad turtingi indai jiems nieko 
neduoda,o jis gauna tiktai iš turistų.

Atvažiavę prie viešbučio durų, atsisveikinome su 
Šabil, paspausdami jam rankų ir liepėm rikšai nuvežti 
jį atgal prie tos kryžkelės, kur mes jį buvome sutikę.

Įeinant viešbutin, sakau Mališkai, kad jis pasiaiš
kintų Adomoniui, kur mes buvome dingę. Bet nereikėjo 
nė aiškinti, nes Adomonis, mus pamatęs, tik šypsosi ir 
sako: "Aš žinojau, kad jūs jau kur nuklydote".

Tuomet visi ėjome maudytis. Kaip minėjau, juroje

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ' 822-8466
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

E Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BAČENAS, Tel.: (416)-593-060U. 

maudėsi arkliai, na ir mes kartu su jais bridome į šiltų 
ir ramų jūros vandenį. O jis buvo toks negilus, kad ga
lima buvo juo toli nueiti.

Sekančių dienų vėl važiavome į miesto centrų, 
apžiūrėti Bombėjaus įžymybių, pradedant nuo garsiųjų 
Indijos vartų.

Penktadienį, vėlai vakare važiavome į aerodromų 
ir iš čia 2 vai.ryto išskridome namo. Vietos lėktuve buvo 
daug, kad net išsitiesus per 3 sėdynes galima buvo pa
miegoti. Gal dėl to buvo mažai keleivių, kadangi tai bu
vo penktadienis, trylikto.

Iki atnešė valgyti, pradėjome skaičiuoti, kiek iš 
viso būsime prakeliavę kilometrų. Pagal visus apskaičiavi
mus išėjo 33,190 km.

7 vai. ryto jau buvome Londone. Iš Londono į 
Montreal} lėktuvas buvo tiktai po piety, o iš Londono 
į Torontu buvo vienas lėktuvas už keletos valandų. Nu
balsavome, kad geriau ko greičiausiai būtų iš čia išskris
ti į Torontu, o iš ten kas valandų yra lėktuvų, skrendan
čių į Montreal}.

Lėktuvui kylant, pradėjo smarkiai lyti, bet dabar
mums jau buvo nebesvarbu ar lietus, ar šaltis, nes skri
dome namų link.

Nors ir po įdomiausių kelionių, visuomet yra ma
lonu sugrįžti j savo namus...

montreal 
____ _ _______________________________________J

24-toji ŽIEMOS STOVYKLA 
LAURYNUOS KALNUOSE

Montrealio lietuvių Stu
dentų Sųjungos suorgani
zuota slidinėjimo stovykla 
praėjo su dideliu pasiseki
mu ir buvo viena iš gau
siausių stovyklautojų skai
čiumi. Laurynijos kalnų 
sniegas ir montreališkių 
organizatorių sugebėjimaSj 
stovyklautojus sutraukė net 
iŠ tolimosios Kalifornijos, 
šiltosios Floridos, Chicagos 
New Yorko, Bostono, Det
roito bei įvairių Kanados 
miestų.

Virš 120 stovyklautojų 
turėjo progos susitikti, susi
pažinti arba atnaujinti se
nas pažintis, smagiai pasli
dinėti, pažaisti "Broomball" 
ir visiems stovyklautojams 
kartu sutikti Naujuosius 
Metus.v

Šios stovyklos orga
nizatoriai: Danius Piečaitis, 
Paulius Murauskas, ~ Algis 
Kibirkštis ir Jurgis Žukaus
kas pasiuntė specialų svei
kinimo laiškų PLJ Kongre
so rengėjams į Australijų.

Ateinančiais metais nu
matoma ruošti 25-tųjų- JU
BILIEJINĘ - žiemos sto
vyklų. Ji turės specialiai 
tai progai pritaikytų prog
ramų, kuri sudarys jaunes
niems slidinėtojams gali
mybę susipažinti su mūsų 
stovyklų organizatoriais. D.P.

"VAIVORYKŠTĖ" KULTŪ
ROS CENTRE LASALLE

Sausio mėn.31 -vasario
19 d.d. jaukiose LaSalle 
bibliotekos patalpose,kurios 
priklauso Kultūros Centrui 
L’OCTOGONE,įvyko "Vai
vorykštės" parodos atidary
mas. Atvyko LaSalle meras 
dr.M.Leduc su Ponia, Mme 
Berubė, mero pavaduotoja, 
Vincenco Cezari-opozicijos 
atstovas, Claude Lanthier, 
MP, feder.vyriausybės atsto
vas LaSalle distriktui, 
savivaldybės narys Aivaro 
Farinacci ir kt.

Parodų atidarė L'Octo- 
gone direktorė Mme Ra
chelle Laperriėre, o kultū
rinių renginių direktorė 
Mine Marcelle Pallascio 
pasveikinusi visus , pakvietė 
tarti žodį musų Apylinkės 
Valdyvos p-kų Arūnų Staš
kevičių ir "Vaivorykštės" 
įsteigėjų ir vadovę Irenų 
Lukoševičienę. Meras Le- 
duc labai šiltai atsiliepė 
apie lietuvius ir buvo nuste
bintas paroda, nes tokių 
mato pirmų kartų. "Vaivo
rykštė" įteikė dovanų biblio
tekai- abi Tautodailės Ins
tituto išleistas knygas, pa
rašytas A.ir A.Tamošaičių 
apie tautinius drabužius 
ir velykinius margučius.

Paroda netikėtai sutapo 
su mūsų Vasario 16-tosios 
70-tomis sukaktuvėmis, kas 
ir buvo svečiams pasakyta.

Visi turėtume aplankyti 
šių parodų. d.

MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO TAUTOS FONDUI:
Kūrėjui-Savanoriui, Vyčio Kryžiaus Kavalieriui, garbės 
šauliui JONUI VILIUŠIU1 mirus, Jo atminimui aukojo:

$ 50,- Iz.Mališka; $40,- O.Sitkauskienė su dukra G.Za- 
bieliauskiene; $30,- J.ir Pr. Baltuoniai;

po $ 25,- H.ir Pr.Bernotai, L.K.MINDAUGO Šaulių 
Kuopa, Dėdinų ir Brikių šeimos;

po $ 20,- P.E.Gerhardai, V.Pėteraitis, A.Lymantas, 
J z. Valiulis;

po $ 10,- J. J.Blauzdžiūnai, J.Dalmotas, T.Čipkienė, 
V.Jakonis, O.Čečkauskienė.

Visiems nuoširdus ačiū.
Tautos Fondo Atstovybė Montrealyje

GUY W
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, k uris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sqiiningai i r prieinamomi s kainomi s.
Stogo' dengimui "ar tai symui skambinkite: 364-1470

b

7 psl.



MIRUSIEJI f
• KVEDARAVIČIUS Vikto
ras, 91 m., mirė ligoninėje 
Palaidotas C6te dės Neiges 
kapinėse.

Artimieji nežinomi.

Jonas Kardelis

VASARIO 16
MINĖJIMAS

TAUPYKITE ATEIČIAI IR MAŽINKITE DABARTINIUS

VALSTYBINIUS MOKESČIUS (INCOME TAX)

DĖDAMI R.R.S.P. SANTAUPAS I

„LITAS
MOKAME 9K% VIENŲ METŲ TERMINUI.

1987-tiems metams terminas baigiasi VASARIO 29 dieną!

LITO Vedėjas.

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 virS $ 23,000,000 REZERVAS virs $ 750,000_

CERTIFIKATUS ... 9 % 
TERM. INDĖLIUS:

1 metų...................  8/4 %
180 d.- 364 d......... 7%%
120 d. -179 d. ... 7 % 
60d. - 119 d. ...,.6%% 

30 d. - 59 d....... 6'/2%

MOKA UŽ:

i TAUPYMO - specialios 514 %
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 %
TAUPYMO- kasdieninės.. 4%%

■ EINAMOS.......... . .............. 4’/2%.
RRSP ir RRIF term.......... 9k2%

> RRSP ir RRIF taup....... 6’4%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuol0'/4% ASMENINĖS nuo 10%%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE"

KASOS VALANDOS

• Elzbieta KARDELIENĖ 
savo vyro Jono Kardelio 
atminimui paaukojo "NL" 
$50.
Nuoširdžiai dėkojame.

Š.m. vasario 10 d. su
eina 19 mėty nuo "NL" 
redaktoriaus Jono Kardelio 
mirties. "NL" jis redagavo 
nuo 1949 m.sausio mėn. 
iki 1968 m. rudens.

• PIRMASIS "Nepriklauso
mos Lietuvos" numeris pa
sirodė 1940 m.vasario mėn- 
pradžioje, tad šiemet jau 
48-tieji metai kaip šis sa
vaitraštis yra išleidžiamas.

Primename, kad metinė 
prenumerata lieka ta pati 
- $20,- už metus, jeigu 
ją pratęsite arba užsisa
kysite iki š.m.balandžio 
mėn. 1 dienos.

Po šios datos, spaustu
vei pakėlus spausdinimo 
kainas, turime pakelti pre
numeratą iki $22. Rėmėjo 
prenumerata - $25,- lieka 
ta pati.

Dėkojame visiems už 
punktualumą. "NL"

• Montrealio LIETUVIU 
KREDITO UNIJA LITAS 
paaukojo Tautos Fondui 
$200.

Nuoširdžiai dėkoja 
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

IVYYKS 1988 m. VASARIO 21 d. sekmadieni,c *

11 vai. r. - IŠKILMINGOS MISIOS Aušros VartiĮ ir Sv. Kazimiero Šventovėse.

3 vai. p.p. - AKTAS - KONCERTAS

ST. HENRI POLYVALENTE MOKYKLOS AUDITORIJOJE
( Ir mūsų šeštadieninės Mokyklos)

4115 St. Jaques W., prie pat St. Henri Metro stoties.

PASKAITA: PLB pirm. Vytautas KAMANTAS
KONCERTINĖJE DALYJE -

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

* Montrealio Jaunimo Ansamblis GINTARAS,
vad. Silvija STAŠKEVICIENĖ , akomp. Linas Staskevičius.

VISI ATVYKIME PAMINĖTI SAVO VIENA SVARBIAUSIŲ ŠVENČIŲ!

Rengia - KLB MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. TreE. 
Ketvirt adieni ai s 
Penktadieniai s 
Sekmadieniai s

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

10:30 - 12:30

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

10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

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

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.5 H4H 1J4. 

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

• PETRAUSKAS Mikalojus, 
mirus broliui Jonui Pet
rauskui Lietuvoje, Jo atmi
nimui Tautos Fondui paau
kojo $20.

Nuoširdus ačiū.
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

» .Sol. Gina ČAPKAUSKIE- 
NĖ įspūdingai pagiedojo 
per a.a. J.Viliušio gedulin
gas pamaldas: Mozarto "Vi
sagali Dieve, Tėve", Fr. 
Schubert'o "Avė Maria", 
"Pia Jesu" iš G.Faurė 
"Requiem" ir "Jėzau, dar 
Tu pasilik su manim". Var
gonais grojo Mme M.R o 
M me M.Roch.

Sol.G.Čapkauskienes kon
certą kovo men. 17 d., St. 
Petersbur^e rengia ALT'o 
Skyriaus valdyba. Akompa
nuos Margaret Douglas. 
Solistė žada ten praleisti 
2 savaites atostogaudama.

• VAIVORYKŠTĖS darbą 
iškabinime L'OCTOGON'e 
maloniai talkininkavo P.Bri- 
kis, P.Montvila, P.Lukoševi- 
čius, V.Kerbelis.

• Pranė TEKUTIENĖ po 
operacijos Verdun ligoninė
je, toliau gydosi namuose.

Prieinamos kainos. Spalvotos TV
Žuvavimas jūroje ir nuo tilto, Vėsinamas oras
Arti geri restoranai, Kilimai
Žavingi saulėlydžiai Šildomas baseinas

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

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.

126 0 0 Gulf Boulevard ALGIS BOBELIS
Treasure Island, Florida 33706 vedėjas

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

//(izvrčce
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 s į COSTĄ, T ei.: 733—9878

• Seselė PALMIRA išvyko 
su reikalais į Seselią Cent
rą Putname, Conn.

• Vincas KAČERGIUS gydo
si Victoria ligoninėje, kur 
jam padaryta akies opera
cija.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364 -4658

• Glteaux • Biscuit,
• Giteaux au homage
• Pain • Care
• Meilleun bergnes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguonlnlai Ir kitokio 

pyragai

<524. Oeterio E.. Mil 524*3348

Dr. JONAS MALISKA
Tek: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D. D. S.
DANTŲ GYDYTOJ Al-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. Gaetan BĖRA RD, D.M.D.

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

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psi.

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

MONTREAL ENTERPRISES Regd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

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

e T ai> M ir reeiodelieoja 
e Sieve ir patteele

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A a 90* 
Montreal, P-Q. &H3A 2G6 T>l.

TEL.: (514)767 - 4690

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

JONAS 8. COTE REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
P H OTOI MARIAGE - WEDDINGS

STUDIOI5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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