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NERAMUMAI PANAMOJE
Amerikiečiams apskelbus, 

kad dabartinis Panamos 
kariuomenės vadas (ir 
praktiškai to krašto dikta
torius) generolas Manuel 
Antonio Noriega esąs akty
viai įsivėlęs į nelegalią 
narkotikų prekybą Šiaurės 
Amerikoje, valstybės prezi- 
dentas Eric Arturo Delval
le jį iš pareigų atleido. 
Bet Noriego, pasirodė turįs 
stiprų užnugarį ne tiktai 
kariuomenės, bet ir civilių 
tarpe, patį prezidentą is 
pareigų pašalino. Jis dabar 
slapstosi Panamoje. Opozi
cijos vadai (jų tarpe pri- 
skaitoma ir Katalikų bažny 
čios atstovai), skelbė net 
kelis streikus, bet streikai 
liktai labai dalinai pavyko. 
Atrodo, kad panamiečiai 
dar nėra pakankamai nu
kentėję nuo diktatūros, 
todėl Noriegos nuvertimo 
teks palaukti.
IR ARMĖNAI 
DEMONSTRUOJA

Gorbačiov' ui šiek tiek 
atleidus sovietinės diktatū
ros pančius, paaiškėjo, 
kokia gausybė tos taria
mai laimingos socialistinės 
plačiosios tėvynės piliečių 
neapkenčia "komunistinio 
rojaus". Išdrįsę viešai pasi
sakyti, nes nesukišami 
tuojau pat į kalėjimus ir 
koncentracijos lagerius, 
žmonės skundžiasi, prade
dant mažesnėmis kasdieni
nėmis suktybėmis, vagystė 
mis, kyšių ėmimais, maisto 
ir kitokių reikmenų trūku
mais ir baigiant kaltini
mais, kad jų tauta ir vals
tybė buvo brutalia jėga 
okupuota ir pavergta, 
įvairūs tautiniai ir religi
niai sąjūdžiai, reikalaują 
elementariausių žmogaus 
teisių paisymo, kūrėsi ir 
vis gausiau tebesikuria ne 
tiktai Pabaltijo valstybėse, 
Ukrainoje ir visose kitose 
ne rusų tautybės bendruo
menėse, bet ir pačių rusų 
tarpe. Po š.rn. vasario 16 
dienos Lietuvoje ir Vasario 
24 d. Estijoje įvykusių 
tautinių manifestacijų, 
nors ir dalinai užgniaužtų 
teroro priemonėmis ir 
policijos būrių lazdomis, 
tūkstantinės armėnų mi
nios išėjo į gatves Sumgait 
mieste, Azerbeidžano sovie
tinėje respublikoje. De
monstrantai armėnai reika
lavo, kad jų gimtinės, 
kurios 1923 metais buvo 
jėga prijungtos prie Azer
beidžano, būtų grąžintos 
Armėnijai. Tose Nagorno- 
Karabakh' o srityse gyvena 
didelė dauguma armėnų, 
kurie yra krikščionys, tuo 
tarpu beveik visi azerbei- 
ožaniečiai yra musulmonai, 
Atsiliepdami į tas demons
tracijas, tŪKStančiai armė
nų praeitą savaitę pradėjo 
demonstracijas Armėnų 
sostinėje Jerevan' e. Tiktai 
Gorbačiov' ui skubiai paža
dėjus armėnams, kad toji, 
problema būsianti netrukus*

"Saddledome” - vienas pagrindinių, olimpinių pastatų Kalgaryje.

išspręsta, armėnų vaoai 
paprašė savųjų vieną mėne
sį susilaikyti nuo bet kokių 
viešų manifestacijų. Bet 
atėjusios paskutinės žinios 
iš Stepanakert’ o, minėtųjų 
Nagorno-Karabakh' o sričių 
sostinės, teigia, kad šio 
miesto gatvėmis žygiuo
jančios minios protestuo
jančių armėnų. Reikia pa
žymėti, kad armėnai visą 
laiką karštai gynė savo 
tautines teises, nuolat pri
mindami pasauliui, kad 
kadaise Armėnija yra buvu
si šviesi ir nepriklausoma 
karalija ir todėl turinti 
teisės reikalauti savos ne
priklausomos valstybės.

ĮSPŪDINGA ŽIEMOS 
OLIMPIADOS PABAIGA IR 
NEKOKS NAMIŠKIŲ 
BALANSAS

XV-toji žiemos olimpia
da Kalgaryje buvo užbaig
ta originalia ir įspūdinga 
programa. Varžybos, nežiū 
rint įvairių prasto oro 
sukeltų trukdymų bei kaita
liojimų, praėjo sklandžiai. 
Tai neabejotinas kalgarie- 
čių savanorių ir sumanių 
organizatorių nuopelnas. 
Sportinėje olimpiados daly
je, tačiau Kanada pasirodė 
silpnai, nors ir tvirtina 
spauda, kad 2 sidabriniai 
ir 3 bronzos medaliui (ir 
pagal neoficialų taškų skai
čiavimą 9-ta vieta) esąs 
geriausias Kanados pasiro
dymas žiemos olimpiadose. 
Nesuprantamas liks tačiau 
mums, pavyzdžiui, Kanados 
ledo rutulio komandos, 
likusios IV-toje vietoje be 
medalio, sudarymas iš 
įvairių mėgėjų ir vidutiniš
kų žaidėjų, profesinėms 
NHL komandoms prisidėjus 
vos keliais atliekamais 
žaidėjais. Argi nebuvo 
galima gauti is kiekvienos 
NHL komandos bent po 
dvejetą gerų žaidėjų, mėne
sį prieš olimpiadą, ir juos 
gerai paruošus, atstovauti 
Kanadą taip, kaip ji turi 
būti atstovaujama savo 
tautiniame ledo rutulio 
žaidime? Žinoma, kad 
buvo galima, bet... Ir čia 
vėl prasikiša to nelemtai 
garbinamo kapitalistinio 
materializmo gobšumas: 
komandų savininkai nesuti
ko duoti savo žaidėjų, nes 

bijojo reguliariųjų rungty
nių žiūrovų (taigi, dole
rių) sumažėjimo. Deja 
neįtikinsi biznierių, kad 
savo šalies prestižas dau
giau vertas už dolerį. Už 
tą dolerį Šiaurės Ameriko
je ne tokie dalykai parduo 
darni!...
UKRAINIEČIAI IR RUSAI 
MINI KRIKŠČIONYBĖS 
1000-METį

Kanados ukrainiečiai ir 
rusai šiais metais mini 
tūkstanties metų sukaktį 
nuo krikščionybės įvedimo 
tuose kraštuose, Kurie 
buvo žinomi Kijevo Rus 
vardu. Princas Vladimiras 
apsikrikštijo, priimdamas 
krikščioniškąjį tikėjimą iš 
Rytų krikščionių centro 
Bizantijoje, ne iš Vakarų 
krikščionių centro Romoje. 
Krikščionybės priėmimas 
nulėmė tolimesnį tų anks
čiau buvusių nomadinių 
kraštų likimą ir tokiu būdu 
susikūrė Ukraina, Rusija, 
ir Baltgudija. Palaipsniui 
naujosios karalijos valdymą 
pasigrobė rusų carai, ėmę 
valdyti ir ne rusų žemes. 
Todėl suprantama, kodėl 
Kanados ukrainiečiai Krikš
čionybės 1660-mečio ne
švenčia kartu su rusais, 
bet visus savo minėjimus 
praves atskirai.

MONTREALYJE ANTRAS 
DIENRAŠTIS ANGLŲ 
KALBA

Savo laiku montrealie- 
čiai turėjo net tris anglų 
kalba spausdinamus dien
raščius: THE DAILY HE
RALD, THE MONTREAL 
STAR ir dabar tebeinantį 
THE GAZETTE. Liko tiK 
vienas ir už tai galima 
"padėkoti" separatistų 
Parti Quebecois šovinistiš- 
kai politikai, išgujusiai iš 
provincijos tūkstančius 
angliškai kalbančiųjų gyven
tojų. THE GAZETTE dien
raštis, nebeturėdamas 
jokios konkurencijos, gero
kai susilpnėjo ir nublanko. 
Š.rn. kovo mėn. 15 d. 
pasirodys antras anglų kal
bos dienraštis DaILY 
NEWS vardu. Jis bus 48 
puslapių, taip vadinamo, 
tabloido formato (pusiau 
sulenkto įprastinio dydžio 
laikraščio) ir, anot leidėjų, 

bus labiausiai taikomas 
dirbantiems žmonėms, 
kurie neturi nei laiko, nei 
noro skaityti gausybę žinių 
ir ilgų straipsnių. Tiražas 
būsiąs 80,UJU egzempliorių.

KEISTAS BOURASSA 
PAREIŠKIMAS

Tik ką pasibaigusios 
provincinės liberalų parti
jos suvažiavimo metu, 
dabartinis provincijos prem
jeras suvažiavimo daly
viams neleido kelti anglų 
kalbos lygiateisiškumo prob
lemos. Anot jo, ji esanti 
neesminė. Kai reporterių 
buvo galų gale priverstas 
pasisakyti, kodėl nevykdąs 
prieš rinkimus pažadėto 
anglų kalbos grąžinimo vie
šumon, jis pritrenkė visus 
klausiančiuosius atsakyda
mas, kad jo žiniomis, 
angliškai kalbantieji kvebe- 
kiečiai mieliau nori išlaiky
ti "bendruomeninę ramybę" 
(social peace), negu vėl 
matyti anglų kalbos užra
šus viešumoje ir kovoti už 
jos lygiateisiškumą. Apie 
jėga grūdamus į prancūziš
kąsias mokyklas taip vadi
namų "etnikų" vaikus ir 
visų kitų ne prancūzų 
teisių grąžinimą, kurios 
buvo pekistų apkarpytos, 
jis nė neužsiminė. Gana 
ciniškai gale dar pastebėjo., 
kad angliškai kalbantieji 
rinkėjai vistiek balsuosią 
už jo (liberalų) partiją, 
nes kitos dvi esančios dar 
aršesnės (peKistai ir NDF).

Šio keisto pasisakymo 
potekstė labai paprasta: 
Bourassa ir prancūzų nacio
nalistai yra įsitikinę (atro
do, su pagrindu), kad anglo
saksai buvo, yra ir bus 
neturintys pilietinės drąsos 
kovoti už savo teises, kad 
į juos verta kreipti mažiau 
dėmesio, negu į kelis pe
kistų teroristus, kurie 
išsprogdinę porą benzino 
bonkų taip išgąsdino Boura- 
są ir jo kabinetą. Beje, 
tame^ kabinete sėdintys 
angliškai kalbančiųjų kve- 
bekiečių atstovai, išskyrus 
vieną moterį ponią Doro
thy, nedrįsta išsižioti, 
matyti, bijodami prarasti 
šiltą ir pelningą vietelę.

Tuo tarpu po paskuti-

PRANEŠA KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

*** KLB Krašto valdyba maloniai kviečia visus atsilan
kyti į informacinį susirinkimą, kuris įvyks š.rn. kovo 6 d. 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Toronto Lietuvių Namų Mindaugo 
menėje.

Kun. K. Pugevičius, Lietuvių Informacijos Centro 
direktorius, pateiks paskutines žinias, liečiančias 70 metų 
Lietuvos nepriklausomybės paminėjimus pavergtoje Tėvy
nėje. Bus perduoti telefoniniai pasikalbėjimai su Lietuvos 
disidentais ir demonstracijų organizatoriais. Lietuviškas 
jaunimas kalbės apie jų veiklą "bado streiko" metu Otta- 
woje, susitinkant su spaudos ir valdžios atstovais, ir 1.1. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovai patieks jų 
veiklos apžvalgą laisvame pasaulyje vėliausių įvykių metu. 
Bus KLB visuomeninių reikalų komisijos pranešimas.

*** KLB Visuomeniniams reikalams vice-pirmininkė 
Joana Kuraitė-Lasienė dalyvavo net dviejuose Vasario 
16-tos minėjimuose su paskaitomis ir pranešimais apie 
vėliausius įvykius Lietuvoje. Vasario mėn. 14 d. ji buvo 
nuvykusi į St. Catharines, į tos apylinkės suruoštą minė
jimą, o vasario 21 d. lankėsi Rochesteryje, kur minėjimą 
surengė tos vietovės Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius.

KLB Kultūros Komisijos pirm. Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė vasario 14 d. dalyvavo pamaldose ir KLB Delhi 
apylinkės suruoštame minėjime, kurio metu skaitė paskai
tą tema "Lietuvos laisvinimo darbas šių dienų sąlygose: 
svetur ir Tėvynėje".

*** Estijos 7U metų nepriklausomybės paskelbimo sukak
ties proga suruoštame priėmime, kuris įvyko vasario 19 
d. Toronto Estų namuose, lietuviams atstovavo KLB 
Krašto valdybos narė bei Kanados Baltiečių Federacijos 
pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė. iškilmingo minėjimo 
metu Roy Thomson salėje vasario 28 d. sveikinimo žodį 
tarė KLB Krašto valdybos pirm. Vytautas Bireta.
*********************************************
PRANEŠA ELTA:

DR. BOBELIS PERRINKTAS VLIKO VALDYBOS 
PIRMININKU

Š.rn. vasario 26 d. įvyko VLIKO Tarybos posėdis, 
kuriam pirmininkavo Lietuvos Ūkininkų Partijos atstovas 
Petras Dirda, VLIKO valdybą atstovavo VLIKO vicepir
mininkai dr. V. Krivickas ir Vytautas Jokūbaitis.

VLIKO valdybos pirmininku Taryba perrinko (1U-čia 
balsų) ilgametį VLIKO Valdybos pirmininką dr. Kazį Bo
belį sekančiai trijų metų kadencijai. Inž. A. Rudžio pri
statytas kandidatas, dr. V. Dambrava gavo 4 balsus. 
(Lietuvių Vienybės Sąjūdžio atstovas A. Regis susilaikė).

Po VLIKO Valdybos pirmininko perrinkimo, dr. D. 
Krivickas pristatė ir Taryba patvirtino naują Valdybą. 
Taip pat buvo sutvarkyta ir priimta VLIKO veiklos 
sąmata 1988-tiems metams.

INFORMACIJOS IŠ KAUNO
Vasario 21 d. Aleksandras Dragilovas telefonu iš Mask

vos painformavo Pabaltiečių Informacijos biurą Strasbour- 
ge apie tą dieną Kaune įvykusią demonstraciją. Dragilovas 
yra vienas iš penkių asmenų, kuris sausio 28 d. atsisakė 
Sovietų pilietybės. Anot jo, sekmadienį, vasario 21 d. 13 
vai. 40 min. prie Kauno Katedros susirinko 250 žmonių 
pademonstruoti savo solidarumą su Borisu Ražu, kuris 
Vasario 16 d. po vakarinių šv. Mišių Kauno Katedroje 
įvykusios demonstracijos buvo suimtas ir sekančią dieną 
nuteistas 12 parų laisvės atėmimo.

Ražas tuojau pradėjo bado streiką prieš nuosprendį. 
Jo sveikata silpna ir jo draugai bijo, kad jis streiko 
nepergyvens. Buvo sužinota, kad Ražo kameroje be jo 
sugrūsti dar 13 asmenų. Trūksta lovų ir Ražas guli ant 
grindų. Ketvirtą bado streiko dieną jį aplankęs daktaras 
jam pasakė, jis jam nepadėsiąs.
Vasario 21 d. prie Kauno Katedros įvykusi demonstracija 
už Ražą praėjo taikingai. Jaunas Kauno poetas, Vytautas 
Statkevičius, Ražo garbei padeklamavo ištrauką iš savo 
kūrinių.

Demonstrantams ramiai išsisklaidžius, Vytautas Statke- 
vieius buvo prie savo buto durų suimtas ir nuvežtas į 
Kauno KGB pastatą. Jo tolimesnis likimas kol kas neži
nomas.
**********************************************
niojo Montrealio miesto 
gyventojų surašymo paaiš
kėjo, kad prancūzų esama 
tik 58%, anglosaksų kilmės 
- 15%, o kiti taip vadina
mieji kitakalbiai, taigi, 
etninių mažumų atstovai. 
42% mažuma yra labai 
reikšminga mažuma ir su 

ja reikia skaitytis. Ar ne 
laikas ponui Bousassa tai 
įsidėmėti?

• Pasibaigus Žiemos Olim
piadai Calgary, rumunų led- 
rogių lenktynininkas pasi
prašė politinio prieglobs
čio ir negrįžo namo.



UI Lietuvos išlaisvinimą! U'i ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Montrealio miesto ir apylinkės lietuvių, susirinkusių 
1988-jų metų vasario 21 d. Montrealyje - St. Henri pa- 
minėti 7U-tąsias Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 
Atstatymo metines *

REZOLIUCIJA

'rūkstantis devyni šimtai aštuonioliktų metų vasario 
16 dieną lietuvių tauta atstatė Lietuvos nepriklausomybę. 
Lietuva garantavo visiems piliečiams laisvę reikšti savo 
kūrybines galias : Lietuva laikėsi tarptautinių susitarimų 
ir įspareigojimų ir nesikišo į kitų valstybių reikalus.

Tačiau po dvidešimt dviejų laisvo gyvenimo metų 
Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, tuo užbaigdama jos ne
priklausomybę. Bet okupantas vis negali nuslopinti lietu
vių tikybinės, kultūrinės ir ideologinės laisvės troškimo. 
Atrodo, kad šis troškimas okupantą jau baugina. Š. m. 
vasario mėn. 14 d. vyko religinės apeigos Lietuvos šven
tovėse, kuriose dalyvavo virs šimto tūkstančio lietuvių. 
Vasario 16 d. buvo taikingos demonstracijos prie mūsų 
tautinu paminklų, prie kurių lietuviai padėjo gėles. Sovie
tai griežtai reagavo: prieš rožančius ir gėles siuntė mili
ciją su lazdomis.

Išeivijos lietuviai irgi taikingai demonstravo per visą 
laisvą pasaulį. Demonstracijomis, badavimais ir maldomis 
rodė solidarumą kenčiantiems broliams ir seserims Lietu
voje. Šie gestai buvo lengvai leidžiami ir priimtini visuo
se kraštuose. Okupuotoje Lietuvoje tokio paties būdo 
gestai laikomi provokacijomis: valdžia mobiliavo miliciją, 
areštavo minėjimų rengėjus, apdaužė dalyvius, lyg būtų 
karo stovis.

M. Gorbačiov'as vaizduoja reformatorių: bando pasau
lį įtikinti,’ kad su "glasnost" įvedimu vidaus reikalai geri. 
Primename Kanados vyriausybei, kad Sovietų Sujungęs 
okupuotuose kraštuose nepaklusnumas greitai ir žiauriai 
baudžiamas.

Mes prašome Kanados vyriausybę reikalauti, kad Sovie
tų Sąjunga laikytųsi Helsinkio susitarimo ir paleistų visus 
politinius kalinius iš koncentracijos stovyklų, kalėjimų, 
psichiatrinių ligoninių bei kitų kankinimo vietų.

Mūsų kenčiančių tautiečių vardu, Pone Minister! Pir
mininke, mes prašome, kad ne tik Lietuvos, bet ir kitų 
Sovietų Sąjungos okupuotų kraštų nepriklausomybės klausi
mas būtų iškeltas Jungtinėse Tautose.

PRANEŠA ELTA:

PAPILDOMOS ŽINIOS APIE VASARIO 16-tą VILNIUJE IR 
KAUNE

Vasario mėn. 18 d. gautas pranešimas iš Pabaltiečių 
Tarybos biuro, kad Algirdas Statkevičius nebuvo sulaiky
tas, ankstesnė informacija apie jo sulaikymą netiksli. 

Jaunuolis Tučkus, kuris vasario 14 d. fotografavo demons
traciją Vilniuje, buvo vieną dieną KGB sulaikytas, vėliau 
paleistas.

Vasario 16 d. Sadūnaitė, Cidzikas, Bogušis ir Terlec
kas buvo iš ryto nuvežti į saugumo rūmus, kur jie buvo 
išlaikyti visą dieną atskiruose kambariuose, tardyti, 
vėliau paleisti. Šiuo metu Vilniuje nėra suimtų. Užsimin
ta, kad iš Maskvos į Vilnių atvežtų korespondentų pra
nešimai, kad viskas praėjo ramiai, - neatitiko tikrovę - 
-korespondentus greičiausia vežė į parinktas vietas ir jie 
nesusigaudė, kur jie vežami. Demonstracijos vyko ir jose 
dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių.

Žinių pranešėjas vasario 16 d. dalyvavo eisenoje į 
Rasų kapines, kuriose buvo labai daug žmonių. Prie Basa
navičiaus ir kitų Lietuvos nepriklausomybės veikėjų kapų 
padėtos gėlės, uždegtos žvakės.

Vilniuje prieš piet (Vasario 16) matėsi iš visos Lietu
vos atvykusių autobusų atvežusių mažiausiai porą šimtų 
jaunuolių. Buvo pilna milicijos ir kareivių, kurie, atrodė, 
pasiruošę spontaniškiems pasireiškimams. Tą vakarą, 
19:30 vai. šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo laikomos šv. 
Mišios, bažnyčia buvo perpildyta. Prieš mišias išsirikiavę 
milicininkai stebėjo susirinkusius, karts nuo karto trauk
davo iš minios kokį dalyvį; viena jų pagriebta moteris 
ištrūko iš jų rankų ir pabėgo. Tai buvo bauginimo taktika. 
Mišioms prasidėjus, į bažnyčią ėjo ir KGB-istai, trukdy
tojai, kurie kunigui laikant mišias, pradėjo balsiai kalbėti, 
sakyti "ar nepavargot jūs nuo politikavimo" ir panašiai. 
Bažnyčioje susirinkę pasipiktino, sakydami:"^ėdykitės, 
trukdote mūsų Mišioms". Atmosfera nebuvo šventiška. 
Mišioms pasibaigus, žmonės pradėjo traukti link Adomo 
Mickevičiaus paminklo, sugiedotas Tautos Himnas. Visur 
knibždėjo milicija ir "draugovininkai", jie pradėjo žmones 
mušti ir bandė išsklaidyti.

Vasario 16, pradėjus temti, viena žmonių minia ėjo 
nuo Mickevičiaus paminklo į Gedimino aikštę, kita grupė 
- nuo Kryžiaus kalno į Gedimino aikštę. Susirinko pilna 
aikštė žmonių ir milicijos. Sugiedotas Tautos Himnas. 
Milicija vėl žmones mušė ir bandė išsklaidyti. Keli buvo 
suimti, vėliau paleisti.

Prie Pergalės teatro įvyko Technikumo moksleivių de
monstracija. Mieste buvo iškelta daug trispalvių vėliavų, 
viena ilgai plevėsavo prie Radijo-Televizijos komiteto. Ši 
2 psl.

H am ii to ne vasario mėn 6 d. posėdžiavę JAV ir K an ados LB kraštų valdybų, atstovai su Tautinių Šokių, šventės komitetu. 
Iii kairės sėdi: C. Senkevičius, G. B reichm anienė, JAV Kultūros tarybos pirm. I. Bublienė, Šventės komiteto pirmininkas 

d r. V. K vėdaras, R. Karasiejienė,K an ado s L B K rašto vai dybo s p i rm. Vyt. B i reta ir K an ado s LB KultūrosKom-jos pirm. 
R. Kurienė. Stovi: K. Deksnys, JAV LB Krašto valdybos admin, inž. Vyt. Gečys, J. Bajoraitis, E. Bajoraitienė, K. Mile

ris, J. Krištolaitis, adv. J. Lasienė, J. Karasiejus, V. Verbickienė, J. Pleinys, St. Dalius ir B. Macys.
Nuotr. Vyt. Beniušio.

JOINT BALTIC AMERICAN NATIONAL
REPRESENTING COMMITTEE

ESTONIAN AMERICAN NATIONAL COUNCIL 
AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION. INC. 
LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, INC.

/ ŠIS PRANEŠIMAS ATSIUSTAS ESTUOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTES PROGA. Red.Ą
DESPITE SOVIET WARNINGS, ESTONIANS TO 
COMMEMORATE INDEPENDENCE DAY

Once again, the Soviet Union is about to take 
"glasnost" test, wich it will undoubtedly fail.

The test is in Soviet-occupied Estonia, a country 
of. 1.5 million people controlled by 150.000 Soviet tro
ops. The occasion: February 24th, the 70th anniversary 
of Estonia’s Declaration of Independence.

Despite nearly two years of an intensive 
"glasnost" campaign toward the West, the Soviets are 
unabashedly flying in the face of their own "glasnost" 
canvassing in order to deter public observances of Es
tonia's Independence Day.

Reports indicate that tanks and armored military 
transports have entered into Tallinn. Three activists: 
Viktor Niitsoo( a former political prisoner), Juri Adams 
and Urmas Inno have been called up for 55 days of mi
litary duty in Kaliningrad.

Arrests, beatings and threats following the August 
23rd demonstration in Estonia's capital, Tallinn, as well 
as the more recent February 2nd demonstration in Tar
tu, have made Estonians uneasy about celebrating Febru
ary 24th. The Soviets governments' blockage of public 
commemorations of February lėtlų Lithuania's Indepen- 
d.ę,ąę,e Dą,y, in, Lithuania last week has made the Estoni
ans all the more .determined tto observe their national .11 * ■' _■ - • '*• ) — -r- •-*- *•- — ė-« !——  x —-------

Regardless of the fact that public celebrations 
will be considered criminal offenses by Soviet authori
ties, reports indicate that 16.000 flyers have been dis
tributed throughout the country urging native Estonians 
to join in marking the 70th anniversary of Estonia's 
Declaration of Independence in five of its cities - TA
LLINN, PARNU, TARTU, VORU and VALGA. Authori
ties have officialy forbidden all of the public celebra
tions, with the exeption of Tartu, where Estonians are 
still waiting of the Soviet decision.

The Soviet government has always maintained 
that Estonia asked to be incorporated into the Soviet 
Union, but the people of Estonia never asked to be a
part of the Soviet Union; their country was illegally 
and forcefully annexed by the U.S.S.R. Since its occupa
tion in 1940, the Estonian nation has resisted its unlaw
ful incorporation into the U.S.S.R.

For most Americans, February 24th will come 
and go; but , as we pause to glance at Soviet-occupied 
Estonia, we will realize that the moment in time will 
be a glimpse at the Soviet face behind the mask of 
"glasnost".

vėliava buvo jaunimo taip sumaniai iškabinta, kad saugu
miečiai ilgai vargo kol ją nuėmė. Vėliavas žmonės ir 
rankose nešė. Trispalvė buvo iškelta ir geležinkeliečių 
technikume, bet buvo greitai nuimta. Studentai ir darbi
ninkai Vilniuje aktyviai reiškėsi demonstracijose.

Vasario 17 d. Terleckas ir Bogušis (kurie ištisą praė
jusią dieną buvo sulaikyti), ėjo į Rasų kapines, kaip pa
prastai, padėti gėles prie Basanavičiaus paminklo. Ir šią 
dieną kapinės buvo pilnos žmonių, taipgi milicijos ir ka
riuomenės.

Vilniuje gauta informacija iš Kauno, kad ten vyko ašt
rūs susirėmimai; apie 3 tūkstančiai žmonių ėjo iš Vytau
to Didžiojo bažnyčios link Katedros, ir kad Kaune taipo
gi buvo daug suimtų.
PABALTIEČIŲ TARYBOS BIURAS PERDAVĖ ŠIBONIO 
PRANEŠIMĄ:

1988 m. vasario 16 d. 19 vai. Kaune apie 2001) žmo
nių susirinko į Kauno Katedrą vakarinėms pamaldoms. Po 
pamaldų žmonės neišsiskirstė, bet pasiliko katedroje, 
sugiedojo "Lietuva,brangi", Marija Marija" ir Lietuvos Him
ną.~ Po to visi organizuotai išėjo laukan. Visa katedros 
aikštė buvo tirštai apsupta daugybės milicininkų, "draugo
vininkų" ir saugumiečių, švietė ant stogų pastatyti ref
lektoriai. Žmonės visi kartu pajudėjo link Maironio kapo, 
padėti gėles ir susidūrė su milicija ir "draugovininkų" ri
kiuote. Minia pradėjo skanduoti: "laisvės, laisvės" ir "re
ferendumą, referendumą!" Tas tęsėsi apie 10 minučių. 
Buvo įjungta šviesa, buvo filmuojama ir fotografuojama. 
Po to milicija ir KGB pradėjo žmones spausti ir mušti. 
Žmonės susiėmė rankomis ir neleido jiems įsiveržti į 
minios vidurį. Mėtė į "draugovininkus" metalinėmis tary
binėmis monetomis. Po kurio laiko milicija nustūmė žmo
nes šiek tiek atgal ir perdalijo minią į dalis. KGB ir 
milicija stengėsi sugriebti aktyvesnius vyrus ir moteris ir 
grūdo juos į mašiną. Organizuoti šauksmai "laisvės!" 
tęsėsi visą~ laiką. Suimtaisiais buvo pripildyti trys milici
jos sunkvežimiai, kiekvenam iš jų buvo 16 žmonių, gal 
daugiau, gal mažiau. Mašinos viduje buvo skanduojama 
"laisvės" ir ritmingai buvo daužoma iš vidaus. Šauksmas, 

daužymas tęsėsi, mašinoms važiuojant Kauno gatvėmis. 
Stebėtojai plojo ir šokinėjo iš džiaugsmo. Po kurio laiko 
suimtieji išlauže mašinos duris ir iššoko lauk.

Aktyvistų telefonai, kaip Dambrausko, Rukšos, Šibonio 
ir kitų buvo išjungti. Centrinis paštas buvo apsuptas 
milicijos. Taip pat įvyko keletas mažesnio masto susidū
rimų mieste. Kai kurie žmonės padėjo gėlių prie istori
nių ir tautinių paminklų ir individualiai buvo iškelta 
Lietuvos vėliava Dariaus ir Girėno gatvėje.
ONOS VIRGINIJOS ŠIBONIENĖS PARODYMAI:

1988 m. vasario 16 d. aš buvau Katedroje pasimelsti. 
Po mišių išėjau į gatvę, kur pamačiau, kaip šeši "drau
govininkai" mušė vieną jaunuolį, parvertė ant žemės, 
tempė už plaukų ir mušė. Tada pradėjau šaukti, kad 
nemuštų, ir puoliau ginti. Ir nepajutau, kaip atsidūriau 
mašinoje. Mickevičiaus gatvėje aš pamačiau, kad visi 
iššoko iš mašinos, ir pati iššokau. Tada du milicininkai 
mane puolė ir vienas spyrė man į pilvą ir suplėšė paltą. 
Liko šeši žmonės mašinoje, devyni pabėgo. Kai kurių 
pavardės: Kulbokas Linas, Ražas Borisas, Rudžionienė 
Janina ir aš, Šibonienė, du nepilnamečiai, vienas iš jų 
trečios grupės invalidas. Mus atvežė į Lenino rajono 
vidaus reikalų skyrių. Čia aš pirmiausia paprašiau pasa
kyti pavardę to pareigūno, kuris spyrė man į pilvą. Bet 
jis pabėgo ir niekas man nieko nepasakė. Vėliau budintis 
surašė visų pavardes, padarė kratą, iškratė visus ir užda
rė į kameras, nė nepaaiškinęs kodėl mus suėmė. Po 
gerų dviejų valandų mus išvedė vėl, pasodino į mašiną ir 
nuvežė į Daukšos 10, tai yra, Požėlos rajono vidaus rei
kalų skyrių. Ten tardė ir liepė man pasirašyti paaiškini
mą, dar fotografavo. Vienas didelis storas milicininkas 
ėmė šaukti ant manęs, kad ištraukčiau rankas iš kiesnių 
ir 1.1, it 1.1., ir įvairiais necenzūruotais žodžiais koliojo. 
Vėliau liepė pasirašyti protokolą, kur aš prisipažįstu, kad 
dėlyVąyau demonstracijoje ir norėjo, kad pasirašyčiau 
neskaičiusi, bet aš nepasirašiau. Apie 4 vai. ryto (visą tą 
laiką praleidau Požėlos rajono vidaus reikalų skyriuje), 
1988 m. vasario 17 d. mus nuvežė į Kauno miesto milici
jos valdybą ir nuėmė visus papuošalus, atėmė pasą ir 
patalpino į kamerą. Čia prabuvau dar 6-7 valandas. Po to, 
išveže į teismą. Teisme prabuvau tą dieną apie 2 valan
das. Mus po vieną tardė ir teisė. Du prižiūrėtojai mus 
visus lydėjo, vienas buvo labai nemandagus, grąsino, kad 
mane įmes į karcerį. Prieš pradedant teismą, vienas KGB 
nuėjo pas teisėją ir kaip įmanoma, neigiamai mane api
būdino. Teisme buvo vienas pareigūnas, vienas teisėjas, 
kuris tuo pačiu spausdino mašinėle ir perskaitė man paro
dymus dviejų liudininkų, kurių man net pavardžių nepasa
kė. Kadangi aš auginu du nepilnamečius vaikus, man 
paskyrė gan švelnią bausmę - 5 paras laisvės atėmimo. 
Paklaustas pavardės, tas pareigūnas man nieko neatsakė 
tik pasiskubino greičiau mane įstumti į kamerą. Šalia 
mano kameros buvo kita, kurioje buvo įkalintas Avižienis 
Egidijus. Jis labai pergyveno, kad už nieką buvo nuteis
tas 15 parų laisvės atėmimu. Jis buvo nuteistas, kad fo
tografavo. Po to pati mačiau, kaip ten mušė Avižienį, 
vėliau jį įmetė į mašiną pusiau nurengtą. Toliau mane ir 
visus kitus nuvežė atgal į Kauno miesto vidaus reikalų 
skyrių ir vėl sukišo į kamerą. Po 2-3 valandų man liepė 
išeiti ir plauti grindis, valyti dulkes. Taip aš sutvarkiau 
du kabinetus.

Po to mane ir dar tris vyrukus nuvedė į antrą aukštą 
ir belipant laiptais Ražas Borisas pasakė, kad numato 
bado streiką, jeigu jo nepaleis. Nors aš pasakiau prižiū
rėtojui, kad jis nevalgys, bet tas atsakė, kad valgį per 
prievartų supils. Vėliau man grąžino daiktus ir liepė 
dėkoti savo vyrui už išvadavimą; pasirodė, kad bausmę 
pakeitė ir nutarė ieškoti iš manęs 50 rublių baudą.

Pavardės (suimtųjų) kiek kas gavo:
Ražas Borisas - 12 parų; Kulbokas Linas - 12 parų; Ru- 
džiokienė Janina - neaišku; Avižienis Egidijus - 15 parų; 
Jurgelevičius Vytas - neaišku; Gučiūnas Antanas - taip 
pat neaišku; Grinevičius Raimundas - 10 parų; Gradaus- 
kas (?) - 10 parų; Bendoraitis Vidmantas - irgi neaišku.

Čia tik tie žmones, kuriuos ji sugebėjo atsiminti, bet 
jų buvo ir daugiau.

%
REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !— - _________________________fr, ---- ■ ■■ —

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių
I lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa-
I grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 

palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose
Į srityse.

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

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

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

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

Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
IJL. lietuvybei išeivijoje!" 4
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LIETUVOS DIPLOMATINE IR KONSULIARINE TARNYBA
C. Surdokas

Atspaudas iš 1987 "Kario”. Nr. 8 ir Nr. ,9 
/tęsinys/

LIETUVOS ATSTOVAS PARYŽIUJE
Lietuvos pasiuntinybė Paryžiuje, kaip ir pasiuntinybė 

Berlyne, Romoje ir Stockholme, sovietams Lietuvą užė
mus, 1940 m. buvo uždarytos. Prancūzijos Višy vyriausy
bė Lietuvos pasiuntinybę Paryžiuje perdavė sovietams. 
Lietuvos atstovas, įgaliotas min. PETRAS KLIMAS, Ne
priklausomybės akto signataras, 1943 m. vokiečių Gesta
po buvo suimtas ir įkalintas. 1944 m. jis buvo parvežtas 
į Lietuvą, bet sugrįžę bolševikai vėl jį suėmė ir ištrėmė 
dešimčiai metų į darbo stovyklą Sibire. į Lietuvą grįžo 
1954 m. sausio 1 d. Mirė Kaune 1969 m. sausio 16 d.

išlaisvintos Prancūzijos vyriausybė Lietuvos okupaci
jos nepripažįsta, tačiau Lietuvos pasiuntinybė tebėra 
sovietų rankose. Pasiuntinybės patarėjui dr. St. Bačkiui 
buvo sukteiktos diplomatinės privilegijos. Atstovo parei
gas jis ten ėjo iki 1960 m.

Dabar Lietuvos atstovu Paryžiuje yra Jurgis BALTRU' 
ŠAITIS, poeto ir diplomato Jurgio Baltrušaičio sūnus. 
1931 m., ką tik gavęs daktaro laipsnį Sorbonos u-te, jis 
buvo pakviestas būti kultūros atašė Lietuvos pasiuntiny
bėje Paryžiuje. Nuo 1951 m. yra buvęs pasiuntinybės 
patarėju, o dr. Bačkiui persikėlus į Wašingtoną, jis ten 
atstovauja Lietuvai.
/ Kaip buvo skelbta, prof. J.Baltrušaitis mirė š.m. 
mėn. 26 d./

sausio

Šalia diplomatinės kortelės, kurią jam išduoda Prancū
zijos vyriausybė, Lietuvos reikalus ginti jam daug padeda 
jo garsus vardas. Prancūzijoje Baltrušaitis laikomas vienu 
iš žymiausių meno istorikų. Jis yra parašęs apie 20 moks
linių veikalų iš meno istorijos. Jų tarpe yra lietuviškai 
išleista "Visuotinė meno istorija, 1934 m., ir angliškai 
"Lithuanian Folk Art", 1948 m. Už savo veikalą "Le 
stylistique ornamentale dans la sculpture romaine" 1931 
m. jis gavo prancūzų akademijos Bordin premiją, o už 
veikalą "Reveils et prodiges", 1960, jis gavo prancūzų 
akademijos premiją. Kai kurios jo knygos yra išverstos į 
ispanų, vokiečių, anglų ir japonų kalbas.

Nuo 1944 metų jis dalyvavo įvairiose tarptautinėse 
diskusijose ir rašė prancūzų spaudoje Lietuvos klausimais. 
Jis atstovavo lietuviams tarptautinėse organizacijose - 
- Tarptautinėje mokslų ir menų akdemijoje, Pavergtų 
Europos tautų asamblėjoje, Europiniame sąjūdyje, Kultūri
nės laisvės kongrese ir kt.

Vytauto Didžiojo universitete, humanitarinių mokslų 
fakultete nuo 1933 iki 1939 m. J. Baltrušaitis dėstė 
meno istoriją, o atskiras paskaitas skaitė Paryžiaus univer
sitete ir Warburgo institute Londone. 1947-48 m. profeso
riavo New Yorko ir Yale universitetuose, o su atskiromis 
paskaitomis lankėsi VVašingtone ir Harvarde. 1952-53 m. 
skaitė paskaitas Amsterdamo, Utrechto, Leydeno Kolno 
ir Yale u-tuose bei New Yorko Metropolitan muziejuje.

KUBOS GULAGE
ARMAND VALLADARES

/Kondensuota iš knygos "AGAINST ALL HOPE" "Reader's , 
Digest", 1987 m.rugsėjo mėn. laida/. , iii

1. Staiga atmerkiau akis. Šaltas gjnklo vamzdis, atremtas 
į mano smilkinį, išplėšė mane iš miego. Buvau sumišęs 
ir išsigandęs. Trys vyrai stovėjo aplink mano lovą. Gink
luotasis vyras įsakė apsirengti. Aš privaląs eiti su jais.

Jie pradėjo smulkiai krėsti namą. Bandžiau nuraminti 
savo motiną ir seserį, kad yra įvykusi klaida, kad aš 
nieko nepadariau, už ką turėčiau būti suimtas.

AŠ dirbau Pašto Taupymo Banke, kuris buvo Komunika
cijos Ministerijos padalinys revoliucinėje Fidel Castro 
vyriausybėje. Dažnokai pasisakydavau už žodžio laisvę, 
bet tai pagaliau ir buvo viena pagrindinių pareiš
kimų už kuriuos Castro revoliucija sakėsi
kovojanti.

Galų gale ilgai užtrukusi krata pasibaigė. Jie perver
tė knygas pjislapį po poslapio, netgi dantų pastos tūbą 
ištuštino, tačiau absoliučiai nieko inkriminuojančio nerado. 
Nežiūrint to, jie nusivedė mane "rutinos" apklausinėjimui. 
Mano motinai pasakė nesirūpinti, aš netrukus sugrįšiąs.

Tai įvyko 1960 metais gruodžio 20 d., 4 vai. ryto, 
kai mes išėjome į vėsią gatvę. Jie surakino mano rankas, 
įsodino į pilką Volkswagenvą ir nuvežė į Havanos Mira
mar kvartalą (Saugumo Headquarters). įvedę į mažą 
požeminę celę, užrakino duris.

Tos dienos popietę pradėjo apklausinėjimą. Politinis 
agentas - politrukas pasakė, kad jie viską žiną, žiną jog 
esu revoliucijos priešas. AŠ gyniausi sakydamas, kaa as 
nepuoliau revoliucijos, kaip tokios.

- Bet jūs kritikavot komunizmą, - atsakė politrukas.
- Teisybė, - atsakiau, - aš manau, kad komunizmas 

yra blogesnė diktatūra, negu kad ta, kurią mes tik ką 
nuvertėme.

Castro visuomet pabrėžtinai tvirtindavo, kad jis nesąs 
komunistas. Dabar, kai žinomieji komunistai tapo paskir
ti į pagrindines valdžios tarnybas, pradėjo atrodyti kitaip.

Šį kartą taip pasibaigė apklausinėjimas, bet vėl prasi
dėjo rytojaus dieną.

- Jūs mokėtės kunigų vadovaujamoje mokykloje, - 
kalbėjo man vienas politrukas.

- Taip. Kodėl, ar tai kas ypatingo? Fidel Castro mo
kėsi jėzuitų tvarkomoje mokykloje.

- Taip, bet Fidel Castro yra revoliucionierius. Jūs gi 
esate nusistatęs priešingai, prisirišęs prie kunigų ir kapi
talistų, tad mes jus pasiųsime į kalėjimą.

- Bet juk nėra nė skiautelės įrodymų prieš mane.
- Teisybė, - mes neturime įrodymų, bet mes esame 

įsitikinę, kad galėtumėte tapti Revoliucijos priešu. Mums 
to užtenka. Pažiūrėkit!

Ir jis metė man popietinės laidos laikraštį. Didelėmis 
raidėmis pirmame puslapyje buvo parašyta: "TERORIS
TAMS - SUŠAUDYMAS".

- Jie nori jus panaudoti pavyzdžiu,..taigi...
Taip ir paliko nebaigtas sakinys su grąsinimu.

Po keletos dienų mane nugabeno į La Cabana, kadai
se buvusią tvirtovę, saugojančią įėjimą į Havaną, dabar 
paverstą kalėjimu politiniams kaliniams. įeinant aš pama
čiau kalėjimo kiemą priešais eilę tamsių drėgnų požemi
nių celių, kuriose buvo seniau numatyta patalpinti po 30 
kalinių, bet dabar sugrūsta 350. Jie mane užregistravo, 
išdavė kalinio uniformą ir paskyrė į celę nr. 12.

Anicetas Simutis
niais klausimais, pasikalbėjimų su naujai paskirtais arba 
išvykstančiais ambasadoriais bei konsulais. Tarp aprašomų 
valstybių Lietuva jau dviem atvejais buvo minima, įdedant

Jurgis Baltrušaitis

J. Baltrušaitis gimė 1903 m. gegužės mėn. 17 d. 
Maskvoje. Studijavo Paryžiaus Sorbonoje 1923-26 m. 
viduramžių istoriją ir archeologiją. Daktaro laipsnį gavo
taip pat Sorbonoje 1931 m. Archeologinių ir meno isto
rijos tyrinėjimų raikalais yra keliavęs per Armėniją ir 
Gruziją, o vėliau po Persiją ir Mesopotamiją. Skulptūrą 
yra studijavęs Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Vokie
tijoje.
LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS NEW YORKE

New Yorkas yra antrasis Amerikos miestas, kuriame 
labai gyvai reiškiasi tarptautinė diplomatinė veikla. Čia 
yra Jungtinių tautų organizacijos centras. Šiuo metu 
JT-toms prilauso 157 valstybės, kurių dauguma turi savo 
ambasadas ir kosulatus. Pastarųjų New Yorke yra 88. Lie
tuvos generalinis konsulas palaiko ryšius ne tik su konsu- 
larinio korpuso nariais, bet ir su kai kuriom ambasadom 
prie JT.

Tad jau vien konsulato egzistencija sudaro progą 
Lietuvai būti pastebimai tarptautinėj arenoj. Be to, New 
Yorko miestas turi komisiją santykiams palaikyti su Jung
tinėm tautom ir kosulariniu korpusu, kuris kasmet išlei
džia Niu Yorke reziduojančių konsulatų registratą. Konsu
latų vyresniškumo sąraše Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas SIMUTIS yra antroje vietoje. Tas reiškia, kad 
dabartiniam New Yorko konsularinio korpuso dekanui 
negalint eiti savo pareigų, jos atitektų konsului Simučiui.

Be to, kas menesį New Yorke išeina gausiai iliustruo
tas ambasadoms ir konsulatams skirtas žurnalas - "Diplo
matic World Bulletin". Jame gausu straipsnių tarptauti-

"Pavyzdinis" kalėjimas Isla de Pinos buvo didžiausias 
Kuboje. Diktatorius Geradro Machado jį pastatė 1930 m. 
Jis buvo sudarytas iš 4 milžiniškų, apvalaus pavidalo pa
statu ir dvieju keturkampių pastatų. Jų talpa buvo daug 
didesnė, negu būtų reikalinga jų statymo metu. Machado 
tuomet išsireiškė: "Nėra ko rūpintis. Kas nors sugebės 
tuos pastatus pripildyti".

Tas "kas nors" ir buvo Fidel Castro.
Sutvarkyti, gražūs sodai - pirmiausiai juos pamatyda

vo suimtieji. Sodai buvo sujungti puslankiu pastatų, ku
rio centre radosi štabas, o iš abiejų pusių eilės namų 
karininkams. Už to puslankio kilo milžiniška masė apva
lainių pastatų, kuriuose buvo apgyvendinti kalinamieji.

Mes išsirikiavome. Tada buvo duotas įsakymas paju
dėti vienai kalinių grupei tų apvalainių pastatų pusėn: 
"Bėgte. Paskubėt." - šaukė sargybiniai. Jie badė bajone- 
tėmis kalinius ir kai kraujas nudažė šlaunis, kelnės vis 
tamsėjo. Vienam iš kalinių susipainiojo kojos ir jis par
krito. Sargybiniai spardė jį tol, kol jis kraujo klane pra
rado sąmonę. Jį nutempė šalin.

Taip buvome atvaryti iki štabo pastato ir laiptais 
žemyn į rūsį, kur laukė milicijos vyrai su krūva rūbų 
kaliniams. Tai buvo Batistos uniformos, bet su juoda "P" 
raide ant nugaros ir po vieną tokią ant kelnių.

- Gerai. Visi - išsirengt.
Viskas buvo daroma nepaprastai skubiai, nuolat gra

sinant mušimais arba bajonečių baksnojimais.
Konfiskavo viską, kas vertingesnio. Mano laikrodis 

atkreipė sargybinio dėmesį ir jis vos nesulaužė mano 
riešo, beplėšdamas laikrodį nuo rankos. Tada jis pačiupo 
medinį kryželį, kurį aš nešiojau ant kaklo ir sutrypė jį 
į šipulėlius.

Kai įsivilkome į blogai pritaikytas uniformas, mus 
varė pro užrašą ant rūsio sienos: "Revoliucija yra žales
nė už palmes".

Atsidūrėme lauke, ir vartai atsivėrė į saugojamą 
plotą. Praėjome pro cementinį sargybos namą, lydimi 
prožektoriaus ir automatinio šautuvo. Priešais iŠKilo di
džiuliai 7 aukštų geležies ir cemento apvalainiai pa
statai.

Mus nuvedė prie geležinių Pastato nr.4 vartų. Žvilg
terėjau Į pirmojo aukšto langus. Vyrai už jų atrodė kaip 
skeletai, išblyškusiais ir lyg vaškiniais veidais nuo trūku
mo saulės.

Pagaliau, suskaičiavus ar visi esame, įėjome į vidų. 
Alfredo Carrion, Pedro Luis Boitel ir aš (mudu buvome 
kartu visą tą eisenos laiką), užlipome į ketvirtą aukštą, 
kur radome šiek tiek vietos celėje. Išvargę, sukritome 
ir kaip įmanydami, įsitaisėme pamiegoti.

Du vyrai, pusbroliai - Ulises ir Julio Antonio Yebra, 
buvo suimti tą patį rytmetį, kaip ir aš. Julio Antonio - 
medicinos daktaras. Jo bute padarytoje kratoje buvo 
rastas senas .22 kalibro šautuvas. Saugumas nutarė, kad 
jis tuo šautuvu planavo nudėti Castro. Julio Antonio 
skubia’’ buvo pasmerktas sušaudymui.

- Šiąnakt aš būsiu su Dievu, - pasakė jis savo celės 
bendrams, praėjus dienai po suėmimo. 9 vai. vakaro mes 
susibūrėme maldai. Lauke buvo ilgi laiptai, vedantys 
žemyn į m o a t . Mes žinojome, kad ten buvo medi
nis stulpas, prie kurio pririšdavo kalinius.

Priešu surišant jį, Julio Antonio paspaudė rankas kiek
vienam šaudymo eskadrono kareiviui ir pasakė, kad jis 
jiems atleidžia.

- Šaudymo eskadronas. Ramiai. Pasiruošti... Taikyti, 
šaut!

generalinio konsulo biografiją ir fotografiją. • .........
New Yorke reziduojantieji konsulai yra susibūrę į 

savo draugiją, kurios nariai kas mėnesį renkasi priešpie
čiams ir einamųjų reikalų svarstymui.

... Prieš trejetą metų į Lietuvos generalinį konsulatą 
New Yorke kreipėsi vieno iš didžiausių Japonijos televi- 
zijos-radijo tinklų po pasaulį keliaujanti atstovybė, kuri 
pasisakė renkanti medžiagą kultūrinei televizijos progra
mai.

- Sutartą dieną į generalinį konsulatą atvyko keturių 
asmenų grpė su savo filmavimo aparatais ir čia praleido 
visą dieną filmuodama konsulatą darbo eigoje ir vesdama 
pasikalbėjimus su manimi, kurių metu buvo išgvildenta 
naciškoji ir sovietinė Lietuvos okupacija, JAV ir kitų 
valstybių okupacijos nepripažinimas ir Lietuvos diplomati
nės ir konsularinės tarnybos egzistavimas bei jos veikla.

- Šių metų sausio viduryje, kai apie šį japonų televi
zijos vizitą jau buvau spėjęs užmiršti, gavau iš Tokyo 
tūlo japono Akito lida angliškai rašytą laišką, kuriame 
jis rašė, kad jam padarė didelį įspūdį TV programa, kuri 
supažindino su mūsų konsulato veikla JAV-ėse ir pastan
gos suvienyti lietuvius visame pasaulyje. Jis prašė knygų, 
kurios jį supažindintų su mūsų krašto istorija} jam buvo 
pasiųsta ryšulys informacinės medžiagos apie Lietuvą", - 
oaigė šį pasakojimą konsulas A. Simutis.

Lietuvos generalinis konsulatas New Yorke yra vienin
telė oficiali įstaiga, galinti teikti konsularinius patarna
vimus Lietuvos piliečiams. Jos jurisdikcija dabar apima 
visą Jungtinių Valstijų teritoriją ir Panamos kanalo zoną.

A. Simutis gimė 1909 m. vasario 11 d. Tirkšliuose, 
Mažeikių apskr. 1929 m. baigė Kauno "Aušros" gimnaziją 
1931-35 m. studijavo ekonominius mokslus VDUilrili9'37 m. 
mi tęsė Studijas Kolumbijos u-te New Yorke,mkur 1940 
m. gavo magistro laipsnį.

Tarnybą gavo užsienio reikalų ministerijoj 1931 m., 
1936 m. perkeltas į New Yorką generalinio konsulato 
sekretorium. 1939 m. paskirtas konsulariniu atašė, 1951 - 
vicekonsulu, 1965 - konsulu, o 1967 - genraliniu konsulu.

Būdamas Telšių gimnazijoje, 1927 m. su kitais suorga
nizavo jūros skautų draugovę. Studijuodamas Kaune, buvo 
vienas iš korporacijos "Ramovė" steigėjų. New Yorke da
lyvavo Balfo ir Lietuvių prekybos rūmų veikloje. Magist
ro laipsniui gauti parašė: "The Economic Reconstruction 
of Lithuania After 1918; (išleido Kolumbijos u-tas, 1942). 
Bendradarbiavo "Tautos ūkyje", "Lietuvos aide"; Amerikoje 
"Darbininke", "Dirvoje", "Lietuvių dienose", "Vienybėje" ir 
angliškai žurnale "Amerika". Pasirašydavo įvairiais sla
pyvardžiais. 1953 m. buvo išleistas jo paruoštas "Pasaulio 
lietuvių žinynas"./ bus daugiau /

- Težūna kom... - Julio Antonio šūkis nutruko. Paskui 
pasigirdo vienas ~ malonės šūvis iššaunamas už ausies. 
Niekada nepamiršiu to vienintelio, mirtino šūvio garso.

Kiekvieną naktį atvykdavo šaudymo eskadronai 
(squads), išgirdus šūvius, mane apimdavo pasibaisėjimas 
ir aš desperatiškai melsdavausi į Kristų. į kalėjimą atvy
kau su tikru, bet paviršutinišku religiniu jausmu, kaip 
žmogus, kuris yra gerų manierų. Bet atėjo momentas, kai 
matydamas tuos jaunus vyrus pilnus drąsos einančius 
į mirtį su šūkiu "Tegyvuoja Kristus karalius", aš suvo
kiau, kad Jis suteikė mano gyvenimui ir mano mirčiai , 
jeigu dabar taip atsitiktų - etišką prasmę.

Tūkstančiai krito visoje Kuboje po sušaudymo eskad
ronų kulkomis. Kai kurie jų buvo kovoję už buvusį dikta
torių Fulgencio Batista; dauguma buvo kovoję palaikyda
mi Castro ir nusivylę. 1961 m. oficialiai paskelbti Švieti
mo Metais, vėliau buvo paskelbti Eskadronų Sušaudymo 
Metai;->
Isla de Pinos

Praėjus 13-kai dienų po suėmimo, aš buvau nugaben
tas į teismą. Teismo salėje tribunolo nariai šnekučiavo 
savo tarpe, juokavo, rūkė cigarus, vartė karikatūrų knyge
les. Jie žinojo, kad bet koks procedūrų sekimas buvo 
visiškai nereikalingas. Bausmės jau buvo Valstybinio Sau
gumo patvirtintos.

Prokuroras neturėjo jokių įrodymų prieš mane, tad jis 
užpuolė^ jankių eksploataciją. (Tiesą pasakius, čia jis 
turėjo šiek tiek racijos. Red.). Paskui jis atsisuko į tribu
nolo pirmininką ir jam pasakė, kad aš nusikaltau viešų 
pastatų gadinimu (public destruction) ir sabotažu. Aš 
nieko panašaus nebuvau įvykdęs. Bet mane pripažino kal
tu, nuteisė 30-čia metų kalėjimo ir nugabeno atgal į 
Cabana.

1961 m. sausio 15 d., po bausmės paskelbimo buvau 
perkeltas su daugiau kaip 300 kitų į Isla de Pinos kalė
jimą, kuris buvo saloje į pietus nuo pakraščio. Mums 
atvykus, įtūžę (vicious) sargai baksnojo mus bajonetėmis 
ir bjauriai koliojo: "Jūs esat saloje, benkartai! Mes užtik- 
rinsim, kad jums čia patiktų! / bus daugiau /

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

Dr. Gv. Valančius
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KARYS. Nr. 1 /1638/. 1988 m. Žurnalas, le i d ž i a m as 
kas mėnesį, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn., Lietuvių 
Karių-Veteranų Sąjungos RAMOVĖ. Atskiro numerio kai
na $2; metinė prenumerata JAV ir užsienyje - $17,-(a- 
mer.), pusmečiui $9,-(amer.). Užsiprenumeruoti galima 
šiuo adresu: KARYS, 341 Highland Blvd., Brooklyn,NY 
11207, USA. Redaguoja Balys Raugas; administruoja 
Alfonsas SamuSis. (Korespondencijos spausdinamos tik 
apie ramovėnų,šaulių ar birutiečių veiklą).

Šis žurnalas gražiai išleidžiamas, 48 psl., iliustruotas 
retai kum randamomis nuotraukomis, rūpestingai atliktais 
brėžiniais, aktualiais, gerai paruoštais straipsniais sudo
mina ne tik karius veteranus, bet ir kiekvieną, besigili
nantį į istorinius įvykius, dokumentines medžiagas. Žur
nalo turiniuose medžiaga suskirstoma į keletą skyrių: 
Karinės žinios, Mokslas ir Technika, Spaudoje pasižval
gius, Žvilgsnis į politiką, Kronika ir Šaulių priedas - 
Tremties Trimitas.

Šių metų I-ojo numerio viršelį _puošia dail.Telesforo 
Valiaus prieštas herbas PRUSAI (iš Alg.Gustaičio 
žemėlapio, išleisto 1982 m.). Ketvirtajame viršelio pusla
pyje matome įspūdingą dail. Vyt. Igno grafikos kūrinį

Pranas K o z u I i s

RAMUNĖLĖ
/tęsinys/

Saulė buvo dar toli ligi laidos, kai įžengiau Ra
munėlės kieman. Daržely ant suoliuko jos nebuvo. Didžia 
jame darže jos tėvas kirto baltuosius dobilus, jis man 
parodė eit į trobą. Ramunėlė gulėjo lovoje. Pro atvirą 
langą veržėsi stiprus pradalgių kvapas. Prie jos galvos 
ant stalelio stovėjo stora našlaičių puokštė. Pajutusi 
mano žingsnius, pakėlė galvą. Iš nušvitusių akių, kurios 
žiūrėjo į mane, lyg dvi gyvos našlaičių gėlės, supratau,
kad ji nudžiugo.

- Rodos, amžiai praėjo tavęs belaukiant.
Ji atsisėdo, ir skruostuose atsirado vos pastebi

mas raudonumas. AŠ drąsinau, kad tai bus tik lengvas 
peršalimas, nes vakar naktis buvo vėsi.

- Klysti, lengvai mane įtikinėdamas. Toji šalna 
jau seniai, seniai mane pakando, bet aš tikiuosi, kad 
šios vasaros dienos mane atgaivins, - kalbėjo ji su tokia 
viltimi, kad aš buvau tikras, jog ji greitai atsigaus.

Už lango dalgio kirčiai retėjo, matyt, pjovėjo jė
gos ilso. Aš pasakiau norįs pagelbėti jos tėvukui. Ramu
nėlei mano sumanymas patiko.

- Tik žinai ką,brangusis, tu man palik nenukirtęs 
visas ramunes, kurias darže užtiksi, - šūktelėjo ji, kai 
aš jau buvau tarpdury. Kaip keistai man ausyse skambė
jo tas žodis: "brangusis". Į mane dar niekas taip nesi
kreipė. Su dideliu džiaugsmu krūtinėje išėjau į kiemą, 
susiradau dalgį ir stojau į pradalgį. Vos saulei nusileidus, 
visi baltieji dobilai gulėjo pradalgiuose, tiktai keletas 
kelmų ramunių baltavo tamsioje žemėje. Ramunėlės tė
vas, patenkintas mano talka, įvedė mane į pirkią pavai
šinti. Nuo kelių taurelių aš palinksmėjau ir grįžau pas 
Ramunėlę daug drąsesnis. Jaukioj vakaro prieblandoj ji 
tebesėdėjo paskendus į pagalves.

- Blogai, Ramunėle, - aš niekur nebenoriu iš čia 
eiti. Aš noriu palikt amžinai prie tavęs,- tai sakydamas, 
prislinkau visai prie jos nustebusių akių.

- Bet ar tu nebijai manęs bučiuoti? Aš galiu tave 
užkrėsti savo liga, ir tu tada mirsi.

- Per vėlai, Ramunėle. Tu mane jau užkrėtei to
kia, dar nesapnuota, laimės liga, kurios nė pati mirtis 
nebenustelbtų.

Tie žodžiai jai patiko, ir ji pirmą kartą nusišyp
sojo. Tai buvo ne šypsena, bet tarytum gaivinančių spin
dulių šaltinis, srovenantis iš tos gležnos būtybės ir pri-
4 psl.

... O skambink per amžius
vaikams Lietuvos, 
Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos...

Stasė Lygutaitė - Bucevičiene
LIETUVAI
Paženklinta ir kryžium, ir ugnim, 
išdeginta raudona geležim, 
Akmenyje kaip raidė iškalta, 
Kaip vėliava viršūnėj iškelta.

Krauju ir nuodėme sutepdami 
Mes visą laiką buvom tavimi. 
Tu mūsų rankose - kaip žiburys. 
Tu mūsų danguje - kaip vyturys.

Paženklinus mūs' veidus ir žodžius, 
Auginusi kaip žolę ir medžius.
Tikra - kaip paskutinė valanda - 
Buvai ir būsi mūsų visada.

Kaip žalio gaudesio pilni varpai - 
Po žemėm mūsų kaulai ir kardai. 
Po marų, karų, carų išlikdami 
Mes visą laiką buvom tavimi.

Pakrikštyta rasa, kalaviju, 
Pavirtus darbu, žodžiais ir krauju, 
Kiek svetimų, savų išmaitinai - 
Šventa tu mums dabar ir amžinai.

Ant kirvio arba dalgio ašmenų, 
Ant mūrų, ant žolės, ant akmenų 
Gimta kalba - kaip saulės atspindys 
Gimta kalba - kaip kairėje širdis.

Parklupdami ir vėl pakildami 
Mes visą laiką esam tavimi.

"Klaipėdos Kraštas". Turinyje: Z.Raulinaitis - L1UBAVOS 
MŪŠIS. Čia aprašoma Herkaus Manto žygiai. Yra panau
dota ir Dusburgiečio bei Jerošino dokumentacija. J.Ab- 
raitis - LIETUVOS KARIAI ŽYDŲ GELBĖJIMO VEIKS
MUOSE (tęsinys iš praeitų metų 10 nr.). Dr. K. Eringis 
-LIETUVOS KARIŲ MIRTIS. V.Gruzdys - KLAIPĖDOS 
SUKILIMAS. Straipsniuose iškeliama reta medžiaga, ki
tur neužtinkama, vaizdingai parašyta, pagauna skaitytoja.

Kario Skyriuose: Karinės žinios- JAV Laivyno Ateitis, 
Varšuvos Pakto Manevrai; Sovietų Karinis Pranašumas 
Eiiropoje; Rusų'1 Karinė Jėga; Sovietų Armijos Silpnybė; 
Palestiniečiai. Seka' Karininkų metraštis 1939 m.;' Lap
kričio 23-ios minėjimai. Kario priede- TREMTIES TRI
MITE, kurį redaguoja S.Kaunelienė, rašoma apie šaulių 
veiklą įvairiose vietovėse, atspausdinta Stasio Garliaus- 
ko paskaita "Karys- Lietuvos Gynėjas" ir kt.žinios. Prisi
minti mirusieji šauliai. Aukotojų sąrašas.

Geras formatas ir švarus spaudos darbas šį žurnalą 
padaro dar malonesniu.

LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo sausio mėnesio lietuviškoje 
dalyje randama: Vardan tos Lietuvos.^ Spaudoje ir gyveni
me. Juozo Prunskio - Gyvenimas pašvęstas tautos tarny- 

pildantis visą begalinę 
nau.

tuštumą, kurioj aš lig šiol gyve-

Pro atvirą langą įspindo priešpilnis mėnuo ir aiš
kiai nušvietė našlaičių puokštę. Ji ištiesė ranką ir ištrau
kusi vieną našlaitę prinešė man prie krūtinės.

- Tuo žiedeliu noriu tave papuošti nors vienam 
akimirksniui. Jos labai greitai vysta. Tai mano likimo 
ženklas.

- Kodėl? - nustebau. - Aš nematau jokio panašu
mo.

Ji prisitraukė mane prie savęs ir kalbėjo tyliai, 
lyg didžiausią paslaptį sakydama.

- Našlaitės yra dvejopos: gėlės ir žmonės, bet
jų likimas yra toks panašus, kad jųjų visiškai negalima 
atskirti. Vieną aš tau dabar dovanoju, bet antrą tu pats 
turėsi nuskinti.

Smarkiai suplakė mano širdis, nes aš puikiai su
vokiau tų žodžių prasmę. Kai sutemoj Ramunėlės ranka 
palietė mano veidą, aš supratau, kad ji pastebėjo mano 
sumišimą. Aš būtinai turėjau sakyti. Bet ką?

- Tu tyli,- priekaištingai nuskambėjo jos balsas.
--Aš galvoju, Ramunėle, argi nuskinta našlaitė 

tikrai laimingesnė...
- Be abejo. Tik tu turi ją skinti, kol ji dar nenu- 

žydėjusi ir nesuvytusi. Anoji - prie tavo krūtinės - daug 
laimingesnė miršta, nekaip kitos čia likusios.

Ji pavargo nuo tokio įtempto protavimo, ir atgal 
nusviro jos galva.

- Puiku, Ramunėle, aš suprantu tavo mintį ir 
būtinai darysiu tik taip, kad tu būtum laiminga.

Taip netiesiogine prasme kalbėdami, mes aptarėm 
savo likimą. Niekas mūsų sprendimo negalėtų pakeisti, 
nors jis nebuvo nei surašytas, nebuvo ne tikrais pavadi
nimais išreikštas. Tik atsisveikindama ji stipriai prispau
dė mane prie savęs ir sušnabždėjo:

- Kai prie tavo krūtinės nuvys našlaitė, tu nepa
miršk, kad turi dar kitą.

Išeidamas palikau ją laimingą, nušviestą pro langą 
puolančių mėnulio spindulių.

************
Kitą dieną ji buvo dar labiau sukritusi. Paprastai 

visados ramus jos žvilgsnis dabar staigiai klaidžiojo po 
aplinkinius daiktus, lyg ji būtų pergyvenusi siaubingą nuo
tykį. Ji tuojau papasakojo man savo keistą sapną.

- Kai tu išėjai, netrukus lauke išgirdau žingsnius. 
Pakilusi pamačiau tave vaikščiojantį darže tarp ramunių, 
kurias tu man palikai. Mėnesienoje taip aiškūs buvo žie
dai ir švietė, lyg žvaigždės, kad aš lengvai galėjau juos

PASAULINIS LIETUVIŲ MENININKŲ EKSLIBRIŲ 
KONKURSAS

Australijos Lietuvių Dienų metu įvyks pasaulinio mas
to ekslibrisų konkursas. Šio konkurso tikslas yra supažin
dinti Australijos lietuvius su pasaulio lietuvių menininkais 
gyvenančiais Australijoje ir kituose kraštuose.

Ekslibrio midiumas yra parinktas dėl to, kad jį gali 
sukurti įvairių šakų menininkai, jį lengvai prisiųsti bei 
išstatyti ir tuo tikimasi pritraukti kuo didesnį menininkų 
skaičių. Dėl technikos jokių suvaržymų nebus daroma.

Menininkai yra prašomi prisiųsti iki trijų ekslibrisų 
kartu su trumpa savo biografija lietuvių ar anglų kalba.

Ekslibriso kūriniai turi būti prisiųsti iki 1988 m. lap
kričio mėn. 1 dienos.

Ekslibrisų konkursas yra įjungtas į oficialius Australi
jos 201) metų jubiliejinius parengimus.

Parodai ir konkursui vadovauja skulptorė Ieva POCIE
NĖ.

Visą korespondenciją, liečiančią ekslibrisų konkursą ir 
parodą, prašome siųsti: "Ekslibrisas", 25 McLachan Avė., 
Glenelg North, S.A.

Kviečiame visus pasaulio lietuvių menininkus įsijungti 
į šį pasaulinį lietuvių ekslibristų konkursą, kurio premiją 
paskelbsime vėliau.

Australijos Lietuvių Dienų komitetas.

bai. Maironiui, mūsų poezijos Prometėjui, dedikacijos 
(eilėraščiai). Rašytojas mus linksminęs ir graudinęs (Pul - 
gis Andriušis). Pulgio Andriušio - "Siuntinėlis iš Amerikos 
"Melas melui nelygu" ir "Purienos po vandeniu". Rūtos 
Klevos Vidžiūnienės - Kryžkelė. Kun. Dr. Eugenijaus 
Gerulio - Kas svarbiau: tiesa ar meilė? - (Jo žodis tar
tas St. Petersburg, Floridoje, Lietuvos krikšto jubiliejaus 
proga). Nauja Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba. Pabal
tijo klausimas JT komitete. Teisingumo departamentas 
apie OSI bylas.

Anglų kalbos skyriuje randama: Teodoras Blinstrubas. 
Jono Keidošiaus - "Mokykimės lietuviškai". Charles W. 
Sarpalio - Lietuvos mitologija. Alberto Cižausko - Jeffer- 
songate ir Kosciuška. Laiškai redakcijai. Pavergtieji pa- 
baltiečiai. Lietuvių demonstracijos Vilniuje. KGB teroras.

Viršelyje - Teodoro Blinstrubo su prezidentu Reagan'u 
nuotrauka. Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis iš 
lietuviškos veiklos.

Prenumerata - 20 dol. metams. Kanadoje - 30 dol. 
(Can.) Prenumeratas siųsti: LIETUVIŲ DIENUS, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, CA. 90029. Leidžia Antanas 
F. Skirius.

MOTERIS. Lietuvių moterų žurnalas.. Leidžia Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija Toronte. Redaguoja- 
Nora Kulpavičienė. skyrių vedėja - L.Murauskienė,

Šis MOTERS numeris - 6/180/, skirtas praeitų metų 
Kalėdoms,t.y.gruodžio mėnesiui, tik neseniai mus pasiekė. 
Skoningai ir gausiai iliustruotas J.Daniliauskienės, P.La- 
pės, V.Valiaus, A.Švažo, Z.Tenisonaitės kūriniais, 19 a. 

skulptūrų nuotraukomis,madų iliustracijomis, nuotraukomis.
Turinyje: Ignas - Gyvybės Medis; Maironis - Eilėraš

čiai; V.Sruogienė- Lietuvos karalienė Morta' J.Marcinke
vičius - iš dramos "Mindaugas"; P. Orentaitė - Papročių 
Painiavose; S.Lagerloef - išminčių Šulnys; Br.Šimkiene 
- Ar tinkamai vadiname lietuvių valgius. Knygų apžvalga. 
Moterys pasaulyje - D.Norutaitė - įžymi auklėtoja ir 
veikėja Zuzana Puišytė- Šalnienė. Lietuvoje. Madų ir 
grožio pasaulyje. Šeimininkių kampelis. Atsiųsta pami
nėti.

Prenumerata: metams- $10; garbės prenumerata- $15-, 
vieno numerio kaina - $1.75. Adresas: 1011 College 
St., Toronto, Ont. M6H 1A8, Toronto Ont., Canada. b.

visus suskaityti. Aš paprašiau, kad atneštum man vieną 
ramunę. Tu taip rūsčiai į mane pažiūrėjai, kad aš išsi-
gandusi pabėgau nuo lango, o lauke sugriaudė tavo bal
sas: "Nedrįsk paliest nė vieno žiedo. Jeigu paliesi - žūsi. 
O kai nužydės paskutinė ramunė - tu mirsi." Aš pabudau 
visa išpilta prakaitu ir nusigandusi, bet lauke buvo rami 
mėnesiena. Ir aš daugiau tą naktį nebesudėjau akių.

Aš bandžiau įvairiai aiškinti, tikindamas, jog tai 
-mėnulio spindulių įtaka, o gal bus paveikęs vakarykštis 
mūsų pokalbis apie gėles.

- Kam tu man pasakoji savo sukurtas nesąmones 
- juk tu pats man sakei, kad aš mirsiu. Aiškiai gi sapne
girdėjau tavo balsą.

Sapnas Ramunėlę buvo taip stipriai paveikęs, kad 
jos vaizduotė nebeskyrė jo nuo realybės. Ji taip aklai 
tikėjo sapne girdėta pranašyste, kad man nebeliko jokios 
abejonės, jog nužydėjus darže paskutinei ramunei - ji 
tikrai mirs.

Diena po dienos Ramunėlė silpo ir geso, o darže 
ramunės viena po kitos barstė baltuosius lapelius. Atėjo 
neišvengiamas metas, kada darže teliko tik dvi ramunės: 
viena vidury daržo, antra - kitam krašte, patvory. Ra
munėlės fizinės jėgos buvo visiškai išsekusios. Ji vos be
galėjo pakelti galvą, kad pažvelgtų į paskutinius žiedus:

- Kaip keista - aš kiekvieną ramunės kelmelį bu
vau įsižiūrėjusi ir puikiai pažinojau, bet anos - patvory- 
dar niekad nesu mačiusi. Sakyk, o gal toji paskutinė ne
nuvys?

Ji laukė mano atsakymo, lyg lemiamo sprendimo, 
o žvilgsnis liepsnojo tokia neregėta aistra gyvent, kad 
aš nesvyruodamas ir visai įsitikinęs, atsakiau:

- Aš tikiu daugiau, kaip į aukštąjį dangų, kad ta 
ramunė negali nuvysti.

Tie mano žodžiai ją nuramino. Aš pasisiūliau pa
likt prie jos per naktį, bet ji nesutiko.

- Kam tau be reikalo vargti; juk visvien gėlės 
žydėjimas ne žmogaus valioj.

Kitą dieną Ramunėlė švytėjo džiaugsmu. Per pas
kutines dienas visai susmulkėjusiam, bekraujame veidely, 
rodos, vėl įžiūrėjau nesunaikintas moteriško žavumo žy
mes.

- Žiūrėk - tu man sakai, kad ji nenuvys, tai ji 
ir negali nuvysti.

Daržo pakrašty pamačiau vienintelį, prie tvoros 
prisiglaudusį ramunėlės žiedą. Tik jame dabar buvo visa 
Ramunėlės viltis ir gyvybė. Jo kritimas - būtų neišven
giama mirtis. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Oi tu žiema, žiemuže...

• Atspausdinta Vacio Bag
donavičiaus 
VYDŪNO
PAGRINDAI (Vilnius, 1987 

Nuotr. Ed. Damliunom>) 242 psk,5.000 egz.).

FILOSOFINIAI
HUMANIZMO

Daugelyje Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijų vietų, 
kaip Krakiuose, Kvietkiuose, Rietave, Biržuose, Kronių 
valsčiuje, Plokščiuose ir 1.1, sodiečiai patyrę, kad Vilniu
je rengia suvažiavimą, tuojau sušaukė valsčių sueigas ir 
išrinko atstovus. Kitose vietose rinko atstovus nuo so
džių. Kai kur, kur susipratimas tarp žmonių bendruose 
politikos dalykuose ne per aukštas, nors rinkimų valsčiuo- 
se nebuvo, ir iš tokių vietų neatvažiavo Vilniun rink
tinių atstovų su Įgaliojimais, tačiau atvažiavo prakil
nesnės pavienės ypatos iš Stakliškės, Marcinkonių, Nedzin
gės ir t.t. Trumpai, jei rm iš visur buvo rinktiniai atsto
vai, tai šiaip prakilnesni žmonės, buvo, galima sakyti, iš 
visų lietuviškųjų valsčių ir parapijų-
J. Basanavičius (iš "Didžiojo Vilniaus Seimo istorijos") 
Djdysis Vilniaus Seimas Posėdžiavo 1905 metais, gruo
džio, mėnv,4j-5 dienomis• ;.-u i f i v t •; (n ,e.! '.-u >>■ :j, ,'i ti'lUtqfuMa

■........
TEBEIEŠKOMA DEŠIMTOJI PLANETA

JAV paleisti "Pionieriai" I ir II jau yra prasiveržę iš 
saulės sistemos ribų ir tebekeliauja per neribotas dan-
gaus platybes. Bet komunikacijos ryšiai dar palaikomi su 
žeme. Astronomai yra nustebinti, kad iš pranešimų susi
daro išvada, kad neparėpiamoje dangaus erdvėje randasi 
nežinoma planeta. Jos orbita kryžiuojasi su žinomų pla
netų orbitomis. Spėjamos planetos masė gali būti didesnė 
bent penkis kartus už mūsų žemės. Astronomai prilei
džia, kad tariamoji planeta keliauja tarp Neptūno ir 
Saturno planetų. Mokslininkai spėjo, kad tariamos plane
tos orbitiniam greičiui ir jos krypčiai turi įtakos Pluto 
planeta, nutolusi už milijono mylių. Bet ši prielaida buvo 
sukritikuota nurodant, kad Pluto masė ir jos traukos jėga 
yra daug mažesnėj už kitų planetų. Tai patvirtina ir 
gaunami daviniai iš "Pionierių", kurie yra nutolę nuo 
saulės bent penkis milijonus mylių. Tačiau kiti mokslinin
kai nesutinka sakydami, jog spėjamoji planeta dar tebėra 
nesurasta ir neištirta,
ti neverta. Spėjamoji planeta randasi kitoje pusėje saulės, 
kur traukos jėga turėtų gal kitonišką įtaką.

Klaidingų teorijų apie planetų trauką buvo sukurta 
prileidžiant, kao planetų traukos jėga išsklaidys debesis, 
pritrūks vandens, ir žemėje žus gyvybė. Albert'as Ein
stem'as sukūrė teoriją, kuria remdamiesi mokslininkai 
išaiškino planetų ir kitų dangaus kūnų judėjimą jiems pa
skirtuose keliuose.

Nepaliaujamas stebėjimas tolimojo dangaus kūnų ju
dėjimo su įvairiais instrumentais ir panaudojant techno
loginę pažangą, labai praplėtė žmogaus supratimą apie 
išorinį pasaulį. Jau gerai žinoma, kad devynios planetos, 
įskaitant ir mūsų žemelę, kasmet apkeliauja saulę. Taip 
pat yra žinoma, kad saulė yra įkaitusių dujų didžiulis 
kamuolys. Taip pat žmogus išsiaiškino, kad planetos netu
ri nuosavos šviesos ir jos šviečia vien todėl, kad jas ap
šviečia saulė, o planetos tik atmuša saulės šviesą. Pirmie
ji tai pastebėjo graikai.

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

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

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

i
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ARBA SKAMBINK MUMS:

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.

MŪSŲ!

Anonymous) 
kiekvieną

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

• KLAIPĖDOS Parodų Rū
muose atidaryta tryliktoji 
respublikinė ekslibrisų pa
roda, kurioje dalyvavo 40 
autorių su apie 200 darbų.
Šį kartų ekslibrisai buvo 
skirti įstaigoms, kultūros 
ir mokslo darbuotojams, 
jubiliejiniams įvykiams pa
žymėti.

kartu 
Vania" 
kartę

• VILNIAUS JAUNIMO 
TEATRAS lankėsi Leningra
de, kur Komisarževskaja 
teatre suvaidino du 
Čechovo "Dėdė 
veikalų ir vienų 
"Kvadratų".

• Maskviečiai mielai 
lietuviško stiliaus . 
specialioje krautuvėje EG
LE, kurių atidarė Lietkoop- 
sųjunga priešais Lietuvos 
TSR nuolatinę atstovybę. 
Čia parduodamas "Šakotis", 
džiovinti grybai, natūralus 
medus, 
sirupai 
dinti - 
kasis 
tiek geriau skamba, o tiek 
kalbininkų turint- nebūtų 
sunku ir "džemų" pakeisti..

perka 
prekes

uogienės, sultys, 
ir kaip keistai pava- 
"džemai". Senoviš- 

marmaladas - vis

KODĖL REKLAMUOJA?
Logiškas klausimas 

vieno "L ir M" savaitraščio 
skaitytojo: " Stebėda mi ša
lies krepšinio čempionato 
varžybas Kauno sporto ha
lėje, matome trimis kalbo
mis reklamuojamų šaldytu-
vų "Snaigė 117"...Koks yra 
pagrindinis reklamos tiks
las? - Mano supratimu, 
padėti pirkėjui iš gausybės 
prekių išsirinkti jam pačių 
prieinamiausių, praktiškiau
sių, tinkamiausių. Neabejo
ju, "Snaigė 117" - puikus 
Saldy t uvas... Tačiau... parduo-

LIETUVIŲ KALBOS DI
DAKTIKA. Adomas Šoblins- 
kas. Vilnius, 1987. 297 psl. 
5.000 egz. Vadovėlis aukš
tųjų mokyklų studentams, 
tuvėje šių šaldytuvų retai 
būna. Taigi, išgirtojo daik
to neįsigysi. Tai kam dar 
jį girti? Juk užtenka proto 
nereklamuoti, sakysim, juo
dų ikrų ar "Sostinės" sal
dainių, kurių seniai nema
tyti parduotuvėse.

Panašiai yra ir su spal
voto vaizdo televizoriais 
"Šilelis". Kur tik jų neeks
portuojame. O pas mus 
-retenybė...Tačiau rekla
muojame".
• Žurnalistas Albertas Lau 
rinčiukas švęnčią savo 60- 
tųsias gimimo metines. J is

Apie planetų judėjimą dangaus skliaute išaiškino vo
kiečių astronomas KEPLERIS. Mes žinome, kad mūsų 
žemė, keliaudama aplink saulę, sukasi ant tariamos ašies 
ir apsisuka per 24 valandas. Tuo tarpu apkeliauti saulę 
užtrunka ištisus metus, todėl į ją atsuktame šone turime 
pavasarį, vasarą, rudenį ir nugrįžtame - žiemą. Ir taip 
kartojasi per metus arba 365 paras. Saulė gi apsisuka 
ant savo tariamos ašies per 24 valandas ir taip kartojasi 
jau milijonų milijonai metų. Astronomai nurodo, kad ir 
planetos sukasi aplink savo tariamą ašį, išskyrus tik 
Pluto planetą. Bala jos nematė, ji yra labai toli ir jos 
įtaka žemėje nejaučiama.

įdomu, kad kiekviena planeta turi skirtingą tempera
tūrą, skirtingą dienos ir nakties laiką ir kt. Tai priklauso 
nuo planetos atstumo nuo saulės, jos atmosferos ir plane
tos apsisukimo greičio. Tai mes juntame gyvendami plane
toje Žemėje, kur temperatūra esti 16°C, o tuo tarpu, 

todėl ir bet kokios prielaidos dary- jeigu palyginsime su planetos Pluto temperatūra, kuri 
nutolus nuo saulės šimtą kartų toliau negu Žemė, gausi - 
rne -184°. Visos planetos turi žmogui nepalankią atmosfe-
rą.. Jose vyrauja anglies dioksidas ir kitos kenksmingos 
žmogui dujos. Planeta Žemė - gal vienintelė, kuri savo 
atmosferoje turi deguonies. Nuo esančio planetos atmosfe
roje dujų kiekio priklauso ir joje esančių daiktų svoris. 
Pav., Žemėje ir jos atmosferoje randasi tiek dujų, kad 
spaudimas siekia 14,7 svarų į kvadratinį colį arba 1,U3 
kg. į kv. centimetrą. Sunkiausia atmosfera yra ant plane
tos Veneros arba "Aušrinės" ar "Vakarinės" vadinamos 
žvaigždės, ir svorio skirtumas, palyginus su Žemės - 
Venera prašoka 90 kartų Žemės spaudimo svorį. Todėl 
ant Veneros sunkaus svorio čempijonas vargiai pajudėtų 
iš vietos. Kiek žinoma, planetų paviršius yra labai pana
šus į žemės paviršių: yra upių vagų išgraužų, buvusių 
vandenynų duburių, kalnų, dykumų ir t.t. Bet žmogui 
gyventi būtų sunku įsikurti, nes nėra vandens ir gresia 
nuolatinis pavojus nuo sugriuvusių žvaigždžių skeveldrų...

Tačiau žmogus planetas nuo seniausių laikų stebi ir 
registruoja pastebėtus jų paviršiuje pasikeitimus, išaugusi 
technologija sudarė sąlygas žmogui geriau pažinti dan
gaus kūnus, o iš mėnulio atsigabenti net žemių... Visa ro 
rnantika ir svajonės apie žvaigždes ir planetas sugniužo, 
kada Nikalojus Kopernik'as 1543 m. paskelbė, kad nieko 
nėra ypatingo dangaus kūnuose ir viskas, kas juose yra, 
randama Žemėje. Kaip danguje, taip ir ant žemės...

Vis gausėjantieji atradimai ir patyrimai įtikino astro
nomus, bet neįtikino užkietėjusių religijos lyderių, kurie 
paskelbė, kad N. Kopernik'as apgaudinėjąs, sakydamas,

C F MB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7
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9 Avys dar nenutarė, kokį paminklų statyti žirklių iš
radėjui.
• Kodėl žmogus turi dvi rankas? Todėl, kad galėtų ploti.
• Kas tikrai pritaria, tas paploja ir su viena ranka.

/V.Karalius, iŠ ’’Sizifas be akmens”/
• Kunigas skundžiasi kitam:

Ta ilgų plaukų mada man sukelia kai kada daug 
nepatogumų

- Kaip tai?
A.n^n se^madienį, sutuokdamas jaunų porų,turėjau 

pasakyti: Dabar gal kuris nors iš judviejų pabučiuosite 
jaunųjų?"...

• Garsusis amerikiečių rašytojas Mark Twain vienu 
metu dirbo reporteriu Carson City, Nevadoje. Iš ten jis 
rašė laiškus vienam senam savo draugui, kad Carson 
miestas buvo urvas "girtavimo, padūkusių moterų ir 24 
valandas vykstantiems azartiniams žaidimams. Žinoma, 
tai ne vieta geram presbyterijonui. Tad - aš daugiau 
nebesu presbiterijonas"!

• Muzikinis aktorius Victor Borge įsigijo viščiukų far- 
mų ir draugai jo klausė, ar jis kų išmano apiė1 viščiukų 
auginimų.

- Ne, - atsakė Borg,- bet vištos išmano.

kao žemė yra tokia pat planeta, kaip ir kitos kitos 
planetos! N. Kopernik'o raštai buvo uždrausti skaityti ir 
jie ^buvo indeksuoti. Tik 1957 m. nuimtas indeksas. Kitų 
kraštų jnokslininkai, ypač Anglijos, irgi priėjo beveik tų 
pačių išvadų, kaip ir N. Kopernik'as (pav., Isaokas New
ton ir kt.).

Žvilgterėkime į planetas: Merkurijus, Venera, Žemė, 
Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas ir Pluto, iš 
visų planetų neliko nė vienos, apie kurią astronomai 
nebūtų vienokiu ar kitokiu būdu surinkę davinių. Jie 
planetas išrikiavo pagal atstumą nuo saulės ir, pagal jų 
savybes, jų temperatūrą, kaip greit jos apsisuka aplink 
savo ašį, ir t.t. p . I n d r e i k a

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisves au£rq.

Aukas arba palikimus siqskime Tautos 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 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4 
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, NOL 2P0
Sault SteMarie - 106 ^Voodward 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.



toronto
• Savaitraščio " Nepriklau - 
soma Lietuva" Rėmėjų Bū
relis kviečia jo skaitytojus 
bei prijaučiančius į susirin
ki mę-posėdį, kuris vyks ko
vo mėn. 6 d., sekmadienį, 
1:45 val.p.p. LN posėdžių 
kambaryje. Bus aptariamas 
metinis šio laikraščio paren
gimas ir vajus.
• Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai A. Mic
kevičius paaukojo $ 1.000. 
Statyba numatoma pradėti 
šių mėty gegužės mėnesyje.
• PABALT1EČ1Ų ŠAULIŲ- 
KARO VETERANŲ DEŠIMT
MEČIO MINĖJIMAS ir SU
VAŽIAVIMAS vyks kovo 
mėn.5 d., 1 val.p.p. Lietu
vių Namuose.
• METINĖ PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS VAKARIENĖ 
bus kovo mėn.20 d., 5 vai. 
p.p. Ta proga bus pašven
tinti vargonai ir 4 val.p.p. 
vyks vargonų koncertas, 
kurį atliks virtuozas Jonas 
Žukas iš New York'o.
• ESTAI savo nepriklauso
mybės atstatymo 70-tąją 
sukaktį minėjo vasario 19 
d. Toronto Ėsty Namuose, 
kur buvo surengtas priėmi
mas, daugiausiai kitatau
čiams.

Pagrindinis minėjimas 
rengiamas vasario 28 d. 
Roy Thomson Hali, 7:15 
v. vakaro.
• KUGELIO POPIETĘ ren
gia Toronto lietuvių Pensi
ninkų Klubas VILNIAUS 
rūmų III-jo aukšto salėje 
kovo mėn.9 d., 2 val.p.p.

Bilietus galima gauti 
pas S.Dervinienę tel:767- 
5518 ir pas J.Gustainį tel. 
769-1599.
PASIŽYMĖJO JAUNAS 
SPORTININKAS

Aleksandras ŽALIAUS
KAS, 16 metų amžiaus jau
nuolis, vasario 6 d. Ontario 
prov. lengvosios atletikos 
pirmenybėse laimėjo I-ą 
vietų šuolyje į aukštį, iššok
damas 2.08 metro. Pirmeny
bes rengė Kanados Legio
nas York'o Universitete.

Vasario 14 d. Ontario 
jaunių ir vyrų pirmenybėse 
A. Žaliauskas tame pačia
me universitete jaunių 
klasės šokimuose pasiekė 
naujų rekordų -2.13 m. Tai 
įgalins jį dalyvauti pasaulio 
jaunių varžybose šių vasarą, 
kurios vyks Sudbury mieste.

Anot C.Georgewski, A. 
Žaliausko trenerio Toronto 
Universitete, mūsų sporti
ninkas galėtų iššokti 2.20m 
ir pakliūti į 10-ties geriau
sių pasaulio jaunių šuolinin
kų į aukštį eilę.

Lietuviu. Namu 
Žinios

• LN Kultūrinės Komisijos 
suruoštas Poezijos ir Muzi
kos Vakaras praėjo ypatin
gai pakilioje nuotaikoje, 
dalyvaujant poetui Henri
kui N a g i u i, muzikams 
Leokadijai Kanov i č i ene i 
ir Tomui Reginai bei į- 
vadinį žodį tarusiam VIa - 
dui Ša 1 tmi r u i . Plačiau 
-kitame "NL" numeryje.
NAUDINGA PASKAITA

LIETUVIŲ NAMŲ Kul
tūrinės Komisijos suplanuo
tame paskaitų cikle, medi
cinos daktaras Mikas V a- 
1 a d k & skaitė paskaitų 
apie kaklo ligas ir galimą 
priežiūrų vasario mėn. 28 
d., sekmadienį, 3 val.p.p.

Dr. M. Valadka baigė 
medicinos fakultetų Wuerz- 
burg'o Universitete, Vakarų 
Vokietijoje 1980 m. Grįžęs 
į Kanadą, išlaikė valstybi
nius egzaminus, atliko prak
tikų Toronte, Š.Juozapo 
ligoninėje ir atidarė savo 
kabinetų 1986 m.

Retai girdimos temos 
paskaitoje buvo aiškinama 
kaklo vidaus ir išorės ne
galavimai, kurių dauguma 
yra senėjimo apraiškos. 
Kaklo ligos gali pakenkti 
balso stygoms, klausos ir 
uoslės organams, sukelti 
smegenų priepuolius ir kt.

Prelegentas aiškino gali
mybes išvengti daugelio 
šių ligų, prisilaikant atatin
kamų mitybos ir sveikatos 
dėsnių. Skaidrių pagalba 
buvo aiškinamos galimy
bės atpažinti ankstyvuosius 
kai kurių ligų pasireiškimus.

Jaunasis paskaitininkas 
kalbėjo sklandžia lietuvių 
kalba, profesiniame darbe 
vartoja anglų kalbų, o pa
grindinius medicinos moks
lus baigė vokiečių kalboje. 
Malonu, kad turime taip 
gerai pasiruošusį profesio
nalų.

Valandų laiko trukusių 
paskaitų atidžiai išklausė 
virš 200 atsilankiusiųjų. 
Po paskaitos sekė eilė klau
simų.

LN Kultūrinės Komisi
jos pirmininkas Vytautas 
Kulnys rengėjų vardu padė
kojo dr. M. Valadkai, D. 
Renkauskienei bei Valdui 
Samulevičiui, prisidėjusiems 
prie šios paskaitos paruo
šimo. Kor- tė
• LN POILSIO STOVYKLA 
šiemet vėl rengiama Tėvų 
Pranciškonų vasarvietėje 
Wasagoje rugpjūčio 6-14 
d. d.

Platesnę informacijų 
apie stovyklų teikia Vyt. 
Kulnys tel: (416) -769-1266.

LEONARDAS EIMANTAS SU ŽMONA JADVYGA

SU "NL" BENDRADARBIU ATSISVEIKINANT
Ateina ruduo - krinta lapai. Kai ateina amžiaus 

ruduo... krinta ir žmonės kaip lapai, neišskiriant nė spau
dos bendradarbių. Jų gretos ir dabar yra jau išretėjusios 
ir labai negausios, kai vyresnioji karta pradeda didėjan
čiais skaičiais šį pasaulį apleisti ir kai jaunesnioji karta 
nesiryžta jų pareigas perimti. Todėl kiekvieno spaudos 
žmogaus pasitraukimas negrįžtamai - tampa žaizda, ar 
net dideliu nuostoliu visuomenei.

Tiek mažoji Londono apylinkė, tiek ir "NL" skaitytojai, 
manau, pasiges nepailstančio spaudos darbuotojo ir Londo
no veterano veikėjo Leonardo EIMANTO, kuris sulaukęs 
8U metų amžiaus, pasitraukė iš šio pasaulio sausio mėn. 
29 dieną, iškentęs daug kančios, nes jo liga buvo ilga ir 
labai sunki.

Būdavo malonu stebėti, kaip jis stropiai mėgindavo 
savo pareigas atlikti. Stengdavosi kuo daugiausiai įdomės 
nių žinių spaudai surinkti, gauti pasikalbėjimus su žymes
niais Londonan atvykusiais žmonėmis, stropiai platindavo 
laikraščių prenumeratas ir, žinoma, pirmoje eilėje - NE
PRIKLAUSOMOS LIETUVOS prenumeratas.

Su nemažu nuoširdumu jis reiškėsi ir mažos Londono 
apylinkės veikloje ir net už jos ribų... be jokios pertrau
kos per... 4U metų! Jis kelis kartus buvo KLB Londono 
apylinkės pirmininku, dažnas apyl. valdybų narys, ilgame
tis ir nepaprastai tvarkingas Tautos fondo įgaliotinis 
Londone, parapijos steigiamojo seimo narys, žinomas

skautų veikėjas: vienas svarbiausių Londono skautų vado
vų, Skautų Aido administratorius ir 1.1. Skautų vadovybė 
jo darbus tinkamai įvertino ir suteikė jam aukščiausią 
sąjungos laispnį - vyr. skautininko.

Vienas svarbiausių jo bruožų - visada pasiruošęs padė
ti, visada mėginąs užpildyti spragas - dirvonuojančius 
veikios barus. Kai trūkdavo šokėjų - jis šokdavo tautinius 
šokius, nors jau buvo netoli savo deimantinės amžiaus 
sukakties. Jis ir "Pašvaistės" choro choristas, kol tik jo 
jėgos leido. "Pašvaistė" jį palydėjo savo atitinkamomis 
giesmėmis per jo laidotuves. Kai 1987 m. lapkričio men. 
pabaigoje buvo renkama nauja apylinkės valdyba, jis 
atsiprašė, kad į naują valdybą nebegalėsiąs įeiti. Iki tol 
jis buvo apyl. valdyboje ne vieną kadenciją, įskaitant ir 
paskutiniąją. Tačiau ir šiuo atveju jis pažadėjo naujai val
dybai padėti, nors jis jau gyveno mirties akivaizdoje.

Tačiau svarbiausias jo nuopelnas Londonui buvo - jo 
"kūdikis" - lituanistinė mokykla. Jis dėjo labai dideles 
pastangas ją suorganizuoti ir pagaliau 1952 m. kovo 
mėn.^ 1 dieną ją pavyko įsteigti. Jis buvo jos vedėjas, 
pradžioje ir vienintelis jos mokytojas, tvarkdarys, valyto
jas, administratorius, žodžiu, mokyklai jis buvo viskas. Ir 
tik jo dėka ta mokykla išsilaikė apie 30 metų. Kai su
šlubavo Eimanto sveikata - sušlubavo ir lituanistinė mo
kykla. Darbo sąlygos, ypač pradžioje, buvo nepavydėtinos: 
kuklus kambarėlis kanadiečių mokyklos rūsyje. Stalus ar 
suolus bei kėdes reikėdavo susinešti iš kitų patalpų, o po 
pamokų vėl grąžinti ir patalpas išvalyti. Vis tai Eimanto 
pareigos! Nei žiemos baisios audros, nei kitos svarbios 
kliūtys nepajėgė jam sutrukdyti būti laiku mokykloje! Ir 
baisiai žiemos audrai siaučiant, jis būdavo mokykloje ir 
pravesdavo pamokas, nors ir tik pora vaikučių tebūdavo 
atvykę. Jis niekada nesiskųsdavo. Dirbo be atlyginimo, 
dirbo grynai iš pasišventime, kad ta mokyklėlė išsilai
kytų. Atrodo, jis buvo ir nepaprastai stiprios valios žmo
gus. Gal todėl jis taip ilgai ir išsilaikė ligos pakirstas. 
Net kelios operacijos, beviltiškas gydymasis, etc.

1987 metų rudenį, būdamas jau ligos negailestingai 
priblokštas, jis dar sugebėjo savo automobiliu (pats jį vai 
ruodamas), nuvažiuoti į mokytojų suvažiavimą Dainavoje. 
Abejoju, ar bent kas kitas būtų tiek rizikavęs! Taip pat 
abejoju, ar jis yra praleidęs bent vieną mokytojų suva
žiavimą ar Londono apylinkės susirinkimą.

Londono lietuviai jo darbo įvertinimą išreiškė labai 
gausiu atsilankymu su juo atsisveikinti laidotuvių namuo
se: net dvi salės nepajėgė atvykusių sutalpinti. Iki šiol 
dar niekada nebuvęs toks didelis skaičius kalbėtojų, iškė
lusių jo nuopelnus. Pilną buvo ir Šiluvos Marijos bažny
tėlė. 40 metų laikotarpyje šios buvo didžiausios lietuvių 
laidotuvės Londone.

iš velionio artimųjų liko sūnus Algimantas su šeima 
Kanadoje ir dvi~ seserys bei du broliai Lietuvoje. Sūnus 
yra baigęs aukštąjį mokslą ir yra aukštas valdininkas 
Veteranų ministerijoje.

Dar vienas būdingas bruožas Eimantų šeimai buvo, 
kad lietuviškoje veikloje labai aktyviai reiškėsi ne tik 
Eimantas, bet ir jo žmona Jadvyga, irgi dirbusi lietu
viškoje veikloje iki pat savo mirties. Jiedu buvo viena iš 
trejeto Londono šeimų, kuriose abu (vyras ir žmona) 
labai aktyviai dirbo lietuviškoje veikloje per visą veiklos 
laikotarpį, nuo jos čia susiorganizavimo iki šių dienų (jų 
atveju - iki mirties). Jų įnasas Londonui bus ilgai atsi
mintas. NE-E.

st.catharines

— J ' ' J- . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

YPATINGAI ATŠVĘSTA 
VASARIO 16-TOJI

Šiemet Vasario 16-to- 
sios šventė buvo ypatingai 
gerai atšvęsta: pilna žmo
nių iškilmingose pamaldose, 
gausu prie miesto Rotušės, 
pakeliant lietuviškų trispal
vę ir pilna jų Daugiakultū- 
riniame Centre.

Vietos kanadiečių dien
raštis THE ST.CATHARI
NES STANDARD atspaus
dino vieno lietuvio ilgokų 
straipsnį - laiškų, primenan
tį M.Gorbačiov'ui atstatyti 
Lietuvos ir kitų Baltijos

kraštų laisvę, kaip tų jis 
pats užsimena savo knygoje 
"Perestroika".

Pamaldų metu išsamų 
patriotiškų pamokslų pasa
kė klebonas K. Butkus. Prie 
Rotušės patriotinę kalbų 
pasakė miesto burmistras, 
vėliau jis mūsų bendruome
nę apdovanojo specialiu 
miesto žymeniu - gražiai 
įrėmintu "Award of Merit". 
Širdingai už Lietuvos laisvę 
kalbėjo mūsų žymus parla
mentaras Joe Reid, Paverg
tųjų Tautų bei valdžios at
stovai.

Miesto Rotušės įėjimų 
puošė virš 10 įvairių tau
tybių vėliavų, jų tarpe uk
rainiečių ir lenkų, nes ir

MOKA:
7%% už 90 dienų term, indėlius 
7%% už 6 mėn. term, indėlius 
7’/;% už 1 metų term, indėlius 
7%% už 2 metų term, indėlius 
8 % už 3 metų term, indėlius 
9%% už GI C 1 m. garont, inv. paž

IMA:
§ už asmenines
§ paskolas nuo . . 104%
S už nekilnojamo turto
S paskolas (mortgages):

su nekeičiamu nuošimčiu□g 1 metų 104%
g 2 metų.......  11 %
g 3 metų .1
g (fixed rate)
S ................
S g su keičiamu nuošimčiu

1.2 ar 3 metų g3/,“/® 
S (variable rate)

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.

jie priklauso vietos Paverg
tųjų Tautų organizacijai, 
gyvuojančiai jau 14 metų. 
Tų vėliavų tarpe reikšmin
gai atrodė gražios mūsų 
ramovėnų ir šaulių vėliavos. 
Prie šaulių vėliavos stovėjo 
vienintelis likęs aktyvus 
savanoris Stepas Ulbinas.

Daugiakultūros salėje 
vyko bendri visų dalyvių 
pietūs, o po jų - tolimesnė 
šventės programa. Naujajai 
"Miss Lithuanian Communi
ty" - Rimai Mačikūnaitei 
- karūnų uždėjo Loreta 
M a č y t ė, praėjusių 
metų iškilioji lietuvaitė. 
Apie 200 dalyvių toms lie
tuvaitėms nuoširdžiai pa
plojo, nes jos atstovauja 
lietuvybę 35-kių kitų tauty
bių tarpe. St.Catharines 
miestas yra paskelbtas tau
tybių sostine visoje Kana
doje.

Meninę programą atliko

Toronto SUTARTINĖ, gra
žiai padainuodama visą eilę 
ir naujausių lietuviškų dai
nų. Vadovavo muz. Nijolė 
Benotienė.

Renginio pradžioje pag
rindinę šventės kalbą - pa
skaitą - pasakė žymi visuo
menininke iš Toronto - adv- 
Joana Kuraitė-Lasienė. Ji 
kalbėjo lietuviškai ir angliš
kai, tuo sužavėdama mūsų 
garbinguosius svečius kana
diečius. Kalbėjo apie šių 
metų jubiliejinę Lietuvos 
šventę, švenčiamą lietuvių 
visame pasaulyje.

Programai gražiai va
dovavo vicepirmininkė Vir
ginija Žemaitienė, valdybos 
pirmininkas - A. Š e t i- 
k a s. Kor.

9’4% už GIC 2 m. garont. inv. paž.
10 % už 3 m. GIC invest, pažyrru
8 % už pensijų plano (var. rate) 
9%% už 1 m. term, pensijų pianą 
9/2% už 2 metų term, pensijų plano

10 % už 3 m. term, pensijų planą 
8 % už pensijų fondų RRIF (v.r.) 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kasd. p ai ūk. s-tq
7'4% UŽ virš $10,000 kasd. pal. s-tq 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

aktyvai virš _65 milijonu dole_rju.
Asmenines paskolas duodame iki $65 1)00 ir mortci/ius iki 75°; įkai 
nolo turto. Visų nariu gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini 
elnės perlaidos, kelionės čekiai (American Express.!. Kilos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortgiČiai

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

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

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 4 9

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 774%

180-364 d. term, ind........... 774%
1 metų term, indėlius.. 772%
2 metų term. Indėlius.. 73/4%
3 metų term, indėlius.. 8 %
1 metų GlC-met. palūk. 974%
2 metų GlC-met. palūk. 972%
3 metų GlC-met. palūk.10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 83/4%
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 974% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 9’/2% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą..........  7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 774% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 57i%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 10',4%
2 metų ................. 103/4%
3 metų ................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 93/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas Šerų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių.

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

-------------—---------------------------------------------------------- *
ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

Barristers and Solicitors
Patent and Ttade Mark Agents

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

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

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

Telex: 06-960168.

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

ATEI# i LIETUVIU A.a. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS 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



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) 7. % drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m................9.25% Wllkl $2-000.
RRSP ind. 3 m..................9.75% lr 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.

CMXttwachmxsamsmstxOT

montreal MONTREALIO

VASARIO 16-TOJI

A. STAŠKEVIČIUS, Montrealio Apylinkės valdybos p —kas dėkoja 
Andreja CELTORIUTĖ ir Gilbert CHARTRAND- sveikina lietuvius. 

70-TOJI VASARIO 16-TOJI 
MONTREALYJE

VASARIO 16 Dienos mi
nėjimas, kuris pas mus įvy
ko vasario 21 d., prasidėjo 
su iškilmingomis pamaldo
mis abiejose parapijose. 
Aušros Vartų parapijoje 
pamaldose dalyvavo eilė 
Montrealio organizacijos 
su vėliavomis, vadovaujant 
šauliams. Iškilmingų pamal
dų metu gražiai giedojo 
AV Parapijos Choras ir sol. 
Antanas K e b 1 y s. Var
gonais grojo muz. Aleksand- 
dras Stankevi 
č i u s. Pamokslų pasakė 
Tėv. J. Kubilių s,SJ.

Minėjimas - Aktas vyko 
Polyvalente St.Henri audito
rijoje. Pilnoje dalyvių salė
je matėsi nemaža ir jaunų 
šeimų su vaikais. Minėjimą - 
atidarė pranešėja Andreja

CELTORIUTĖ (šiais metais 
perėmusi pareigas iš Dai
vos Piečaitytės-Lapienės) 
su vėliavų įnešimu ir Ka
nados Himnu.

Šių metų programa bu
vo pradėta jauniausio prog
ramos dalyvio - 7 m.Ado
mo DREŠERIO, kuris gra
žiai ir aiškiai padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio eilė
raštį "Lietuva". Po garsaus 
plojimo atsidarė scena ir, 
Linui STAŠKEVIČIUI gro
jant akordeonu, pradėjo 
Montrealio Jaunimo /an
samblis GINTARAS šokti 
šokius: Landytinį ir Suktini. 
Pynės būdu šokius atliko 
ne viena šokių grupė, bet 
dvi. Suktinio pabaigoje visi 
šokėjai pasirodė ant scenos 
ir iš jų tarpo išėjo Živilė 
ir Vytenis Jurkai. Jie pub
likai pranešė trimis kalbo
mis apie dabartinius įvy-

DM VALYKLA
---------J SPECUirB^S:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
B ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 

B SAUGOJIMAS (STORAGE) 
B ZOMfAS

495-Wr AVENUE, LaSallo

7661 A CENTRALE, LaSalla

2955 ALLARD, Villa Einant
766-2667

1988.111.3

TIK 2300 KILOMETRŲ [VIENA PUSĘ
Antanas K e b I y s /pabaiga/

Philadelphia. - tai milijoninis miestas su daugybe fabri- 
kų. Čia sustojome pas P.Žukausko seserį Birutę ir Vytę 
Muraškus porai dienų poilsiui. Jų namai gražūs ir erdvūs. 
Prie didžiulio parko. Nustembu, kada kitoje pusėje kelio 
pamatau keletu stirnų. Jos nebailios ir ėdinėja, nekreip
damos dėmesio į mašinas, kurios pravažiuoja keliu.

Šeimininkai sako, kad tos stirnos geros vagilkos, 
nuėda visas daržoves ir gėles. Net nėra kaip nuo jŲ 
įžūlumo apsisaugoti...

Iš čia netoli ir Atlantic City kazinas. Užėjo no
ras visiems išmėginti savo laimę. J kazinų eina tiesiogi
nis, specialus autobusas, bilieto kaina 12 dolerių ten ir 
atgal. Kursuoja kelis kartus dienoje. Mes pasirinkome 
11 vai.autobusų. Kelionė trunka pusantros valandos.

Atvykus į Atlantic, autobusan įeina kazino tar
nautojas ir išdalina talonus už 15 dol., ir pietums - 3 
dolerius. Tai reiškia, kelionė buvo veltui ir dar liko. Kai 
pakeitėm talonus į "kvoterius", turėjome dvylika pinigė
lių laimei išmėginti.

Kazinai įrengti ištaigingai. Daugybė visokių maši
nų ir pilna lošiančių žmonių. Išmėginom ir mes. Dalyviu 
"užkabinimui ant meškerės"- paspaudus rankenų- iš ma
šinos pribyra gerokai ketvirtukų, bet pamažu, toliau be- 
šeriant tas mašinas, jie išgaruoja... Reikia stiprios valios 
atsispirti pagundai keisti savus dolerius. Tai mums pavy
ko ir kazinas pralaimėjo, bent mano ir Birutės atveju.

Po kazine esamo restorano pietų ir apžiūrėjus vi
sų pastatų, buvo laikas grįžti prie autobuso. Iš jūros bu- - 
vo nusileidusi didelė migla ir jos nesimatė, tik girdėjosi 
lūžtančių bangų ūžesys.

Autobusas pajudėjo Philadelphijos link 5:30 vai.v., 
tai ir Leonas su Petru spėjo į jį laiku sugrįžti, neprasi- 
lošę.

Visų kelių iš Atlantic City, lydėjo tirštas rūkas. 
Mus pasitiko šeimininkas, kuris nevažiavo į tuos lošimo 
namus, apipylė klausimais su kokiais turtais grįžome. 
Deja...

Rytojaus dienų, dar prieš 10 vai. apleidžiame 
šiuos vaišingus šeimininkus ir spaudžiame namų link, nes 
dar liko sukarti virš 400 mylių.

Ant rubežiaus pasienio valdininkas paklausinėjęs, 
kas mes tokie, praleidžia, ir štai mes beveik namuose.

atlikusiems programą; PLB p —kas Vytautas KAMANTAS taria pagrindinį žodį; pranešėja
Nuotraukos A. Kalvaičio 

pynės (Malūnas ir Audėjėlė) 
pranešėja perskaitė šių me
tų minėjimo rezoliucijų, 
kuri buvo priimta visuotinu 
plojimu.

Meninę dalį užbaigė PA
VASARIS su keturiom dai
nom. Reikia paminėti, kad 
Krista Ottaitė gražiai ir 
jautriai deklamavo skam
bant dainai "Naktis rami".

kius Lietuvoje, sųryšyje 
su 70-tosiomis nepriklau
somybės atgavimo šventės 
metinėmis. Pacitavo Laisvės 
Varpo įrašą, pasisakė už 
solidarumų su Lietuvos lais
vės kovotojais: Gražuliu 
ir Sadūnaite.

Po GINTARO atliktų 
šokių vyko garbės svečių 
pristatymas. Kalbėjo tik 
vienas - parlamento narys 
Gilbert Chartrand, M.P.Ver- 
dun- St.Paul, kurio žodis 
labai palaikė lietuvių kovų 
už tėvynę - pažadėjo iškel
ti Lietuvos problemas mi- 
nisteriui pirmininkui
Mulroney ir užsienio reika
lų ministeriui Joe Clark. 
Pasakė, kad bandys, kiek 
galės lietuviams padėti. 
Buvo pristatyti garbės sve
čiai: Andris Spura (latvis), 
R.Leitham (estas), Gundars 
Valdmanis (Juodojo Kaspino 
Dienos rengimo komiteto 
p-kas), Mme L.Riga (rumu
ne) ir p.p.Cechmistro (uk
rainiečiai). Lenkų atstovo 
šiemet nebuvo, nes netikė
tai atsidūrė ligoninėje.

Brian

Buvo perskaityta sveiki
nimai iš Mme Louise Robic 
(Quebec'o prov. ministerė 
etninėms grupėms), Peter 
Moldre (Baltų Federacijos 
p-kas) ir Paul Gobeil(Que- 
bec'o prov. "Treasury Bo
ard" p-kas).

Po šios dalies pasirodė 
Montrealio Mergaičių Cho
ras PAVASARIS, kuris su
dainavo 3 dainas ir vienų 
liaudies dainų pynę, diriguo
jant muz. Ingrid Tark. A- 
kompanavo muz.Jeff Fishen

Po PAVASARIO dainų 
skaitė paskaitų Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės p- 
kas Vytautas KAMANTAS 
apie dabartinius Lietuvių 
Bendruomenės uždavinius. 
Ragino publikų rašyti Nijo
lei Sadūnaitei ir kiek gali
ma, remti Bendruomenės 
veiklų savo apylinkėse. Iš
gyrė Kanados lietuvius, y- 
pač jaunimų už jų darbų 
palaikant kovų už Lietuvos 
laisvę. Publika šiltai priė
mė prelegento žodžius.

Po antrojo GINTARO 
pasirodymo- dviejų šokių 

........ .i m ni—iii*» į

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

933-1121 (416) 822-3480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS * 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

i

PADĖKA
1988 m. sausio 20 d. mirė mūsų mylimas 
Vyras, Tėvas ir Senelis

a.a. JONAS VILIUŠIS.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. St. 

Šileikai, SDB, už suteikimą Paskutinių Sa
kramentų, už maldas Laidotuvių Namuose, 
šv. Mišias ir paskutines maldas Cote Dės 
Neiges krematoriume.

Didelis AČIŪ sol. Ginai Čapkauskienei 
už gražų giedojimą bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame L.K. Mindaugo 
šaulių kuopai už garbės sargybą Laidotuvių 
Namuose, bažnyčioje ir krematoriume.

Nuoširdus ačiū už atsisveikinimo žodžius 
Aug. Mylei, B. Kasperavičiui ir J. Šiaučiu- 
liui.

AČIŪ už laidotuvių vaišių paruošimą H. 
Kurylienei.

Dėkoju visiems, pagerbusiems velionį 
savo atsilankymu Laidotuvių Namuose, daly
vavusiems laidotuvėse ir palydėjusiems velio
nį į Cote des Neiges; visiems užprašiusiems 
Mišias bei aukojusiems jo atminimui TAU
TUS bei LIETUVOS Fondams, spaudai ar 
Mokyklai.

Taip pat dėkoju už užuojautas, pareikš
tas žodžiu bei raštu.

Labai dėkinga visiems už tokią širdingą 
pagalbą ir kad dabar, vienai likus Montrea- 
lyje, manęs neužmirštate -
Liūdintys ; žmona Valli,

dukros Birutė ir Irena su šeimomis 
vaikaičiai Edmundas ir Christina.

Visų mūsų kelionę lydėjo laimė ir jokios sniego aud
ros nevargino. Kai palikome Montreal) - buvo šalta ir 
truputis sniego, o grįžus, atrodė, kad ir tas likutis buvo 
ištirpęs.

Visur gera ir malonu, bet savam mieste ir savoje 
pastogėje - geriausia.

************************ 
Labai šiltai publika reaga
vo į paskutinę dainų "Grą
žinkit laisvę".

Programai baigiantis, 
Montrealio Apylinkės Val
dybos p-kas Arūnas Staške
vičius, padėkojęs visiems 
svečiams, prelegentui, pub
likai bei visiems meninės 
programos atlikėjams, pra
nešė, kad šių metų KLB 
Kultūros Komisijos Jaunimo 
Premija skiriama 11-kai 
Kanados jaunuolių, badavu
siems prie Sovietų ambasa
dos OttaWoje. J*ų Y^rpe bu
vo ir montrealiėtiš Vikto
ras Lukošius.

Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu ir vėliavų išneši
mu.

Programos koordinato
rius Rimas Piečaitis susta
tė įdomių, ne per ilgų me
ninę programų, kurioje gra
žiai pasirodė Montrealio 
jaunimas. Buvo smagu vėl 
matyti Montrealio Jaunimo 
Ansamblio šokėjus po kelių 
metų pertraukos, o PAVA
SARIS sužavėjo ne tik lie
tuvius, bet ir kitataučius. 
Naujoji pranešėja Andreja 
Celtoriutė sklandžiai pra
vedė programų.

Kaip visada, nuoširdžiai 
talkininkavo šauliai. Dalyvė

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle 
$eriousias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja.irU\U/ V I I i |UW JCHI Ul I I I v ▼ I 11 a p U I MI I I WV | 
Darba atlieka sqliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui ar tai symui skambinkite: 364-1470

ilsi

VW FUNERAL HOME
Jr J.F. Wilson & Sons Inc. ’I 

123 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Que.,

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psl.



montrea
• LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO ŠAULIŲ KUO
POS metinis narių susirin
kimas šaukiamas š.m.kovo 
mėn. 13 d., 12 vai. Aušros 
VartŲ Parapijos salėje..

Nariams dalyvavimas
būtinas.

Kviečiama ir prijaučian
čius. Kuopos Valdyba

• Po ilgesnio laiko susirin
kęs Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje, Juo
zo ir Reginos Piečaičių 
namuose išsirinko valdybę.

Linas STAŠKEVIČIUS ir Andrėje CELTORIUTĖ s.m. Vasario 

16-tos minėjime Montrealyje. Nuotr. A. Kalvaičio

VASARIO 16-TOJI 
MUSŲ MOKYKLOJE

70-toji Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šven
tė buvo paminėta musę 
Lituanistinėje Mokykloje 
vasario mėn. 20 d., šešta
dienį, Mokyklos patalpose.

Išsirikiavę mokiniai, ap
sirengę tautiniais drabu
žiais sutiko įnešamų musę 
trispalvę. Mokyklos vedėja 
Joana Adamonytė atidarė 
minėjimų ir pakvietė kun. 
St.Šileikų, SDB tarti įžangi
nį žodį. Po to prelegentė 
Vilija Lukoševičiūtė Vasario 
16-tosios proga kalbėjo a- 
pie Maironį vaizdingu žo
džiu.

Sekė mokinių atliekama 
programa. Jauniausieji 
apie 25 vaikai- pasirodė at
skirai ir po to atliko origi
nalių lietuvių liaudies žaidi
mų pynę: skaičiuotes, žaidi
mėlius ir 1.1. Šių programą, 
vaikams paruošė naujai įsi
jungęs į mokytojų eiles nau
jas montrealietis dr.Remigi
jus Šatkauskas.

Vyresnieji mokiniai atli
ko skaidrių montažų, apie 
10 vaikų pakaitom jas aiš
kino ir komentavo. Skaid
rėse matėsi Vilniaus Auš
ros Vartai, Katedra, Mairo
nio paminklas, gamtovaiz
džiai, modernios architektū
ros pavyzdžių, Gintaro Mu
ziejus Palangoje ir kt.

Po to visi dalyvavusieji 
sugiedojo "Lietuva, brangi" 
ir Lietuvos Himnų.

Reikia ypatingai įvertin
ti visų mokytojų nuoširdų 
rūpestį ko geriausiai pa
ruošti mokinius šiam svar
biam minėjimui ir mokinių 
pastangas jų neapvilti. M.

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

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

"NIDOS" KLUBO PIETUS
Montrealio Žvejų ir Me

džiotojų Klubas NIDA su
ruošė metinius pietus AV 
Parapijos salėje vasario 
mėn 28 d.

Šaunūs pietūs prasidėjo 
12 vai., kuriuos atidarė 
Klubo vice-pirmininkas Bro
nius Kirstukas. 
Meninei programai pakvietė 
sol.Antanų Keblį ir akomp. 
Aleksandra Stankevičių. 
Padainavo 3 liaudies dai
nas,aranžuotas L.Abariaus
ir A.Bražinsko ir "Svyruonė
lis" - M.Petrausko ir prie
do "Muzikantai groja"- E. 
Kiškio.

Sekė pietūs. Pagal gerą 
žvejų derlių, visi gavo ska
niai paruoštos žuvies ir 
kad ir ne medžiotojų su
medžiotos mėsos - kumpio 
ir paukštienos. Veikė lote
rija ir baras.

Žuvį paruošė pagal spe
cialius receptus A. J o - 
n e 1 i s ir A. U r b o- 
n a s, taip pat ir visa kita. 
Talkininkavo G. Balai - 
šiene, E.Krasowski ir M . 
Šiaučiulienė.

Kelios PAVASARIO mer
ginos aptarnavo stalus.

Po poros valandų ir ska
nios kavos ištuštėjo 13 sta
lų ir salė.

Dabar visi lauks kitų 
NIDOS Klubo metinių pie
tų ir dar didesnio žvejų 
susemto derliaus. D.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ, GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kappas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

Dr. Gaetan B&RARD, D.M.B.

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

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

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6

Notarai

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

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

8 psl.

Jon įeina Dalia Gruodienė, 
Jūratė Tanner, Bronius 
Niedvaras, Silvija Piečai-

tienė. Penktas narys bus 
kooptuojamas ir tada pasi
skirstyta pareigomis.

TAKSU FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS Į

ROBERT BERNOTAS B.Com.
SUN LIFE BUILDING, Suite 1143

Tel.: 871-1430

AUDROS NUOSTOLIAI
IR JOS PASĖKOJE

KANALIZACIJOS SUTRIKIMAI, 

VANDENS APSEMIMAI NAMUOSE

DABAR
JAU APDRAUDŽIAMI

UŽ MAŽĄ ATSKIRĄ KAINĄ.

TEIRAUTIS:

Adamonis Insurance Agency Inc.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL. QUE.

Tel.: 722-3545
P.S. Montrealyje visi prisimename 1987 m. liepos 

mėn. 14 dienos audrą ir vandens apsėmimus.

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

Spalvotos TV
Vėsinamas oras
Kilimai
Šildomas baseinas

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

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.
12600 Gulf Boulevard ALGIS BOBELIS
Treasure Island, Florida 33706 vedėjas

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

ĖLECTRCItN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO

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

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• Glt.iux • Biscuits
• Gite* ui *u fremege
• Pain • Cat*
• Matllaun beignes

įPonchki)

• Įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai Ir kitokia 

pyragai

ZS24, Ontario E.. Mil 524*3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

• Tai>M tr reMoielieoja 
e Steve ir pet4eo4ta

Tai: 288-SS4S

TONY I 
PHOTOl 
studio!
Montreal, P.O. H3W 1X5 Tel.: 481-6608

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 virŽ $ 23,000.000 REZERVAS virs S 750,000.

MOKA UŽ: 

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

CERTIFIKATUS . 
TERM. INDĖLIUS

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

9 %

8% % 
7% % 
7 % 
6%% 

,6'/2%
d 
d

UŽ:IMA 
NEKILN. TURTO nuol0^% ASMENINĖS nuo 103%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieniai s 
Sekmadi eni ai 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.S H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

*•»*« D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

_ M L k PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
cictfma 445 Jem Talon W. Suite 305, Montreal, P.0.

Tel: 273-9181 ............. Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel “"-; £*£
C. L B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARI
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:
*Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4 999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, &H3Z 1T3

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES Regd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.O. H4H2M4

JONAS 8.C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

B.Com
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