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(h.n.)

PERSAI DEMONSTRUOJA 
PRIEŠ SOVIETUS DĖL
IRAKO RAKETŲ

Irano (senovės Persijos) 
sostinėje Teherane tūks
tančiai įtūžusių iraniečių 
apmėtė akmenimis ir už
degto m benzino bonkom 
(žinomom ir "Molotovo 
kokteilių" vardu) sovietų 
ambasaoos pastatų. Apie 
tai praneša TASS Maskvos 
žinių agentūra. Jos teigi
mu, panašios nedraugiškos 
demonstracijos esą įvyku
sios ir Isfahano mieste, 
kur demonstrantai apmėtė 
akmenimis ir degančiomis 
bonkomis Sovietų konsulatą, 
sudarydami pavojų tų įstai
gų tarnautojams. TASS" o 
pranešime nenurodyta ar 
buvo sužeistų ir kiek. De
monstracijas esą išprcvcka. 
vę gandai, kad Irako toli
mų nuotolių raketos, ku
rios pastarosiomis dieno
mis kasdien apgriauna 
Teheraną ir užmuša sosti
nės buvo gau
tos iš Sovietų Sąjungos..

Kremlius tvirtina, jog 
tai netiesa ir įteikė griežtą 
ultimatumą Irano vyriausy
bei, prašydamas tuč tuojau 
efektingos apsaugos Sovie
tų ambasadai ir konsula
tams. Sovietai taip pat 
teigia, kad demonstracijų 
agitatoriai esą tie iranie
čiai antikomunistai, ku
riems nepatiko paskutiniųjų 
metų laikotarpyje nuolat 
gerėję Sovietų Sąjungos 
santykiai su Iranu.

šia proga pažymėtina, 
kad jau virš savaitės kas
dien Irako raketos krenta 
į Teheraną ir Irano tolimų 
nuotolių raketos krenta į 
Irako sostinę Bagdadą.. 
Abiejose sostinėse sugriau
ta nemažas skaičius pasta
tų, užmušta apie šimtas ir 
sužeista keli šimtai asme
nų. Karą pradėjo prieš 8- 
nerius metus Irakas.. Jo 
metu žuvo keli milijonai 
karių ir beveik jokių terito
rinių laimėjimų neatsiekta. 
Abi valstybės kol kas Jung
tinių Tautų neseniai pa
skelbto nutarimo, baigti šį 
beprasmį karą, nepaklausė. 
Tolimo nuotolio raketomis 
Iranas jau senokai, laikas 
nuo laiko, apšaudė Bagdadą, 
o Irakas tiktai prieš ke.lio- 
liką dienų atsakė tuo pa
čiu.

TIBETAS SUKILO PRIEŠ 
KOMUNISTŲ OKUPANTUS

Komunistinės Kinijos 
žinių agentūra patvirtino, 
kad Tibete tebevyksta riau 
sės. Tibeto sostinėje Laso- 
je kiniečių okupaciniai 
daliniai šaudė į demonst
rantus, reikalavusius Tibe
to nepriklausomybės. Vaka
riečių šaltiniai tvirtina, 
kao kiniečių žinios esan
čios netikslios. Teigimai, 
kad demonstracijos buvu
sios negausios ir tuojau 
pat numalšintos, neatitinka 
tikrenybei, kaip praeitų
jų metų spalio mėn. 1 
dienos riaušės, taip ir šios

buvo gausios ir pareikalavo 
bent 8 žmonių gyvybių ir 
daugelio sužeistų. Suimta 
virš šimto budistų vienuo
lių. Okupacinės įstaigos nu 
tarė atšaukti visas religi
nes procesijas, taigi ir kas 
met vysktantis didžiausias 
ir svarbiausias "Didžiųjų 
maldų festivalis" būsiąs 
uždraustas.

ARABŲ TERORISTAI 
NUŽUDĖ 3 KELEIVIUS

JAV valstybės sekreto
riui Shultz'ui stengiantis 
surasti kokią nors Izraeliui 
ir palestiniečiams priimti
ną formulę ir pradėti 
pasitarimus, palestiniečių 
3 teroristai š.m. kovo 
mėn. 7 d. pagrobė Izraely
je keleivinį autobusą ir 
susišaudymo metu patys 
žuvo.

Tvirtinama, kao teroris
tai priklausę vienai PLO 
grupei. Jeigu tai tiesa, tai 
palestiniečių vadai nesuge
ba savųjų suvaldyti ir šis 
incidentas padės tiktai 
aršiesiems Izraelio min. 
pirm. Shamiro šalininkams. 
Jie tuojau pat neigiamai 
paveiktą pasaulio opiniją 
dėl Izraelio karių brutalu
mo malšinant palestinie
čius, bandys pakreipti, 
nurodydami į palestiniečių 
teroristų tolygų brutalumą 
žudant nekaltus autobuso 
keleivius. Nors iki šiol 
gautomis žiniomis teroris
tai nušovė tik 1 keleivį, o 
kiti 2 žuvo nežinia nuo 
kieno kulkų susišaudymo 
metu, toks neprotingas 
palestiniečių išsišokimas 
padėties nepagerins: Shult- 
z’o trokštama konferencija 
š.m. gegužės 1 d. vargu 
ar įvyks.

PIRMOJI VIEŠA VATIKANO 
BIUDŽETO REVIZIJA

Iki šiol Vatikano finansi
nis stovis nebūdavo skelbia
mas viešumai. Š.m. kovo 
rnėn. 5 dieną buvo praneš
ta, kad 1988 metais numa
tomas 77.25 milijonų dole
rių deficitas, didžiau.sias iš 
visų iki šiol turėtųjų, ir tą 
pačia proga paminėta, kad 
nuo šių metų bus vykdoma 
kasmetinė vieša Vatikano 
finansinių knygų revizija. 
Ją [vykdysianti kuri nors 
pasaulietiška. sąskaitybos 
įstaiga. Revizijos tiksli 
data nenurodyta. Šį nuta
rimą patvirtino dešimties 
kardinolų komisija, kuri 
buvo 1981 metais Popie
žiaus sudaryta peržiūrėti 
Vatikano finansinį stovį. 
Tokią viešą Vatikano finam 
sų peržiūrą jau senokai 
siū’.ė kelios vyskupų konfe
rencijos. Susidariusį defici
tą, kaip praneša Vatikanas, 
padengs viso pasaulio kata
likų šventovėse pravedama 
rinkliava, skirta popiežiui. 
Praeityje ji būdavo panau
dojama tiktai labdarin
giems projektams, tačiau 
dabar didžioji jos dalis bū
sianti sunaudota deficito 
padengimui.

AIŠKĖJA KANDIDATAI į 
JAV PREZIDENTO POSTĄ 
š. m. kovo mėn. 8 dienos 
(pavadintos "didžiojo antra
dienio" vardu) pirminių
rinkimų rezultatai rodo,
kad respublikonų partijos 
stipriausias kandidatas į 
JAV prezidentus yra dabar
tinis viceprezidentas Geor
ge Bush, surinkęs virš pu
sės reikiamo skaičiaus 
delegatų, kurie savo parti
jos konvencijoje pasirinks 
(nominuos) kandidatą š.m. 
lapkričio mėnesio preziden
tiniams rinkimams.

Bush laimėjo 16- 
koje iš 17-kos valstijų, 
palikdamas toli už savęs 
senatorių Rooert Dole, 
buvusį pamokslininką Pat 
Robertson' ą ir Jack Kemp. 
Demokratų partijos kandi-

datų trijulėje pirmauja 
Mass, gubernatorius Micha
el Dukakis, bet ne laoai 
toli nuo jo atsilikę yra 
sen. Albert Gore ir Jesse 
Jackson. Toli atsiliko Rich
ard Gephardt. Taigi, demo
kratų partijoje aiškaus pir
maujančio kandidato dar
nėra.

RINKIMAI MANITOBOJE 
Š.m. kovo mėn. 7 d. ManL 
tobos NDP vyriausybei 
vieno balso skirtumu buvo 
išreikštas nepasitikėjimas 
provincijos parlamente, 
todėl premjeras Howard 
Pawley turės skelbti naujus 
rinkimus. To vieno balso 
savininkas yra maištaujan-
tis buvęs NDP partijos 
atstovas, apsiskelbęs ne
priklausomu.

PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

Dalis demontrantu Bonnoje prie Sovietų_pasiuntinybės 1988 m. vasario 
mėn, 14 d. Nuotrauka Rimanto Gumuliausko

LIETUVIŲ JAUNIMO DEMONSTRACIJOS BONNOJE

104 KONGRESMENAI UŽTARIA SEPTYNIUS LIETUVIUS 
PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE

(VVashingtonas, vasario 19. LIG) Šimtas keturi kong
resmenai kreipėsi į sovietus ?•-; prašymu, kad jie ’■ ps ' 
chiatrinių ligoninių paleistų septynius lietuvius politinius 
kalinius.

Vasario 19 d. laiške dr. Aleksandrui Churkinui, kuris 
vadovauja TSRS sveikatos ministerijos psichiatrijos sky
riui, kongresmenai prašo daugiau informacijos apie Jono 
Bagdono, Arvydo Čekanavičiaus, Viliaus Dogilio, Volde
maro Karoliūno, Henriko Klimašausko, Vytauto Lažinsko 
ir Petro Lukoševičiaus likimus. Kongresmenai nori žinoti, 
ar tie asmenys tebelaikomi psichiatrinėse ligoninėse. Jie 
prašo Churkino suteikti paleistųjų išleidimo datas. Taip 
pat ragina Churkiną įsakyti, kad psichiatrinėse ligoninėse 
tebelaikomų lietuvių bylos tuoj būtų peržiūrėtos ir daryti 
visa tai, kas reikalinga pagreitinti jų paleidimą.

Kongresmenai savo prašymą grindžia sovietų neseniai 
paskelbtomis reformomis psichiatrijos piktnaudojimo srity
je. Laiške pradžioje kongresmenai atkreipia dėmesį į sau
sio 4 d. TSRS Aukščiausios tarybos prezidiumo įstatymą, 
kuris suteikė daugiau teisių psichiatrinių ligoninių pacien
tams. Jie teigiamai įvertina žinią.,, kad vadinamos specia
lios psichiatrinės ligoninės bus perkeliamos iš vidaus 
reikalų ministerijos (t.y. saugumo) žinios į sveikatos 
ministerijos rankas. Pasak kongresmenų, sausio 4 d. įsta
tymas jiems suteikia viltį, kad sovietai liausis internuoti 
asmenis psichiatrinėse ligoninėse vien dėl jų religinių ar 
politinių įsitikinrnų.

Toliau laiške išvardinami septyni lietuviai, kurie kong 
resmenų žiniomis kalinami grynai dėl politiniu priežasčūj 
Štai kas laiške pažymėta apie tuos lietuvius:

Jonas Bagdonas: laikomas Sychovkos spec, psichiatri
nėje ligoninėje nuo 1962 m. už veiklą Lietuvos tautiniam 
judėjime.

.Arvydas Čekanavičiusj. 1972 m. įkalintas Chernyak- 
hovsk spec, psichiatrinėje ligoninėje, turbūt dėl to, kad 
pasirašė peticiją, prašančią, kad sovietų kariuomenė ap
leistų Pabaltijo valstybes.

Vilius Dogįlįs: 1987 m. sausio mėn. pasiųstas į Vil
niaus psichiatrinę ligoninę už tai, kad laisvai kalbėjo su 
sovietų žurnalistu apie perėjimą iš narkomanijos į sekmi- 
nininkų tikėjimą.

Voldemaras Karoliūnas: internuots nuo 1977 m., šiuo 
metu laikomas Kauno psichiatrinėje ligoninėje, kur jis 
vaistais "gydomas" nuo religinių bei tautinių įsitikinimų.

Henrikas Klimašauskas: laikomas Žiegždritj respubliki
nėje psichiatrinėje ligoninėje nuo 1976 m. už tai, kt.d 
pas jį rado katalikų pogrindžio spaudos.

Vytautas Lažinskas: 1972 metais pasiųstas į Vilniaus 
psichiatrine ligoninę už kryžiaus pastatymą.

Petras Lukoševičius: internuotas Vilniaus psichiatrinėje 
ligoninėje 1981 m. už tai, kad rašė memuarus apie per
gyvenimus lageryje ir pas save laikė pogrindžio spaudą.

Šio laiško iniciatoriai buvo kongresmenai Edward Feig 
han (dem. iš Ohio) ir John Miller (resp. iš Washingtono), 
kurie vadovauja Lietuvos katalikų religinės laisvės grupei 
Atstovų rūmuose. Kongresmenas Feighan taipgi priklauso 
Europos saugumo bei bendradarbiavimo komisijai (arba 
Helsinkio komisijai) JAV Kongrese. Feighan iškėlė tų 
septynių lietuvių padėtį ir jo bei kongresmeno Miller ruo
šiamą laišką Helsinkio komisijos vasario 18 d. viešoj 
sesijoj, kurioje buvo nagrinėjama "perestroikas" Politika.

Romas Šileris
Vokietijos lietuviškas jaunimas, sužinojęs per vokiškus 

ir lietuviškus šaltinius, kad okupacinė valdžia ruošia 
rimtas sankcijas prieš lietuvius, kurie nori Lietuvoje pa
minėti Lietuvos nepriklausomybės septyniasdešimtmetį, 
nutarė demonstruoti Bonnoje prie Sovietų atstovybės 
? vasario mėn. 14 ,-’:“ną, nes tą dieną prasidėjo de
monstracijos Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose, bei 
lietuvių demonstracijos Washingtone, Ottawoje, Londone, 
Paryžiuje.

Vokietijos lietuvių jaunimui pavyko per kelias dienas 
įveikti organizacines problemas, mobilizuoti vokiečių įta
kingą spaudą. Sekmadienio ryte atvyko savo lėšomis dau
giau kaip 2U Vasario 16-tos gimnazijos mokinių, kurie 
buvo pasiryžę dalyvauti šioje svarbioje demonstracijoje. 
Prie jų prisidėjo lietuviškas jaunimas ir iš kitų Vokietijos 
miestų.

Užtruko laiko, kol buvo susitarta su vokiečių policija, 
kurioje vietoje turėjo demonstracija įvykti, nes jie pagei
davo, kad ji būtų toliau nuo Bonnos miesto pakraštyje 
įsitaisiusios sovietų pasiuntinybės. Reikėjo perkabinėti 
transparentus, tačiau po 11 valandos demonstracija prasi
dėjo su religinėm apeigom, kurias turėjo pravesti patys 
Vasario 16-tos gimnazijos mokiniai. Demonstrantų tuo 
metu jau buvo virš 50. į demonstracijos atidarymą buvo 
atvykę vokiečių ir pabaltiečių spaudos atstovai.

Po religinių apeigų, kurių metu buvo dvasiškai prisi
jungta prie demonstrantų Lietuvoje ir kitur, jaunimas 
susėdo ratu ir sekančias aštuonias valandas, pasninkauda
mi, dainavo lietuviškas dainas, skaitė iš Pogrindžio spau
dos, diskutavo lietuviškom temom. Jauni demonstrantai, 
kurie yra gimę Argentinoje, Urugvajuje, Mali, Domininko 
nų respublikoje, Vokietijoje bei Lietuvoje, ryškiai pajautė 
tarpusavio ryšį. Jų mintys buvo Lietuvoje.

Tą dieną Bonnoje vyko karnavalo eisenos. Žmonės, 
kurie skubėjo į linksmybes, sustodavo prie lietuvių, ati
džiai skaitė transparentus bei gautą informacinę medžia
gą, diskutavo su jaunimu. Jauni lietuviai, kurie pirmą 
kartą savo gyvenime dalyvavo demonstracijoje, turėjo 
aiškinti apie Lietuvą ir lietuviškus įvykius. Jie buvo 
labai nustebinti praeivių reakcija, kad visi, su kuriais 
kalbėjo, žino apie dabartinę Lietuvos ir lietuvių padėtį. 
Visi žmonės simpatizavo lietuviams ir linkėjo sėkmės.

Visai kitaip buvo su rusais, pasiuntinybės darbuotojais 
Jie irgi išėjo iš už savo užtvaros, nes norėjo pamatyti 
mieste vykstančią karnavalo eiseną. Jie turėjo praeiti 
pro demonstrantus. Juos buvo galima iš tolo atpažinti. 
Nei brangi vakarietiška apranga nepadėjo, nei anglų kal
bos vartojimas. Informacinių lapelių dienos metu jie 
neėmė. į pokalbius nesileido. Tik vienas rusas prasta 
vokiečių, kalba vienam gimnazistui uždrožė, kad čia vis
kas melas ("Alles Liege"). Tam jaunuoliui buvo nesupran
tama, kad rusas, neperskaitęs platinamos informacijos, 
prieina prie tokių išvadų.

Demonstracijos metu buvo pinamas spygliuotos vielos 
vainikas su lietuviška trispalve. Tą dovaną demonstrantai 
numatė įteikti sovietams. Pasitelkdami vokiečius polici
ninkus, kurie demonstraciją prižiūrėjo, sovietai atsisakė 
priimti dovaną. Aiškino, kad sovietai bendrai dovanas tik 
tada priima, kai jiems raštu pranešama prieš tris dienas.

Sekančios dienos vokiečių spaudoje pasirodė labai geri 
atsiliepimai apie demonstraciją. Tokio spaudos ir žmonių 
atsiliepimo ir prijautimo lietuviškiems reikalams nebuvo 
tikėtasi. Jaunimas nori dažniau tokiomis progomis atvyk
ti į Bonną. Tokiems lietuvių renginiams visiškai pritaria 
šalia pasiuntunybės gyvenantys vokiečiai, kurie, kaip pa
aiškėjo, nemyli savo "artimų" kaimynų.



UI Lietuvos išlaisvinimą! Ui Utikimybį Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! LoyautA au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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ĮTOS PAČIOS SUKAKTIES ŽIEDAS baltarusių kalba, Petkevičius tiesiai pavadina "nusikalti
mu". Ir jis nepaliko jokios abejonės, toksai nusikaltimas 
vykdomas ir Lietuvoje. "Viskas prasidėjo nuo istorijos", - 
rašė jis. "Mes baigiam išguiti Lietuvos istoriją iš lietuviš
kų mokyklų, o kur tai veda, nesunku atspėti". Tiesiai 
kreipdamasis į oficialiuosius istorikus, jis pareiškė: "Mes 
per daug įpratom šnekėti, kad mūsų praeitis buvo tamsi 
ir juoda, o dabartis - be galo šviesi. Tai profanacija!"

Petkevičius ragino prisiminti latvių Rašytojų Sąjungos 
pirmininką Janį PETERĄ, kuris sakė, kad "atėjo toks 
laikas, kai tėvynės negalima dalinti į buržuazinę 
tarybinę". Tėvynė, - kalbėjo Petkevičius, - "yra viena, 
viskuo, kas joje buvo gera ir bloga. Mes atsakingi 
visą jos istoriją".

Anot Petkevičiaus, - "daugelis mūsų inteligentų

Istorinis Hemano Ilgojo bokštas Tallinn’e. Tai pirmoji vieta mieste, kur 
1918 m, vasario mėn. suplevėsavo mėlyna—juoda—balta tautine vėliava, 

skelbdama Estijos nepriklausomybę,

Lietuvos disidentai pasiuntė Estijai jos 70 m. nepri
klausomybės šventės- Vasario 24 d.- proga sveikinimus.

Prieš septyniasdešimt metų atsikuriant Lietuvos valsty
bei, Vilniuje suplevėsavo ir savosios skautijos vėliavos - 
- lapkričio mėnesį pražydo Rūta ir Lelija. Buvo tai kažkas 
nauja, niekur dar nematyta ir todėl nenuostabu, kad visuo
menė skautus sutiko su šimtais klausimų: kas jie tokie, 
koaėl tos uniformos tokios keistos, kam trumpos kelnės, 
kam vaikams tos lazdos, kodėl jie miškuose nori gyventi, 
kas juos prižiūri, kas per vieni tie jų vadai?...

Metams bėgant, skautų judėjimas plėtėsi ir tolydžio 
formulavosi tiems, klausimams atsakymai. O kai jau pasiro
dė pirmoji skautiška literatūra - metodinė ir ideologinė - 
kas tik tuo nauju sąjūdžiu domėjosi, galėjo rasti atsaky
mus į įvairiausius klausimus ar kokias kitas abejones. 
Visuomenė ėmė suprasti skautybės siekius ir sukruto skau
tus organizuotai remti. Vėliau betgi nuotaikas kiek sumai
šė vyriausybės išleistasis viduriniųjų mokyklų organizacijas 
tvarkantis įstatymas, populiariai vadinamas skautų suvalsty- 
binimu. Dėl šio įstatymo skautų vadovybėje nuomonės sky
rėsi ir todėl kai kurie vadovai-vės iš organizacijos pasi
traukė. Tačiau šitai nesusilpnino sąjūdžio augime ir Lietu
vos skautų sąjungos didžioji demonstracija įvyko 1938 m. 
Aukšojojoje Panemunėje - Pažaislyje, II-oje tautinėje sto
vykloje ir neužmirštamu paradu Kauno Laisvės alėjoje, kai 
buvo nešamas vainikas prie Nežinomojo kario paminklo.

Rusams okupavus Lietuvą, skautų organizacija tapo 
bendrinio komunistinio teroro auka, o Brolijos vadas pulk. 
J. Šarauskas 1941 m. prie Červenės sušaudytas.

Okupacijų laikotarpyje kai kuriose vietovėse veikė 
slapti skautų-vyčių būreliai ir savo sueigose bandė išlaiky
ti skautybės dvasią, kuri spontaniškai prasiveržė 1945 m. 
Vakarų Vokietijoje, kur vėl buvo atkurta Lietuvių Skautu ?, 
sąjungą, taipgi laisva neųsusirišusi su 
organizacijomis ar globėjais. Tokia ji išliko per 40 su 
viršum metų iki dabar. Tokia ji žengia ir ateitim

Jos gyvastingumas tradiciniu stovykliniu būdu bus iš
reikštas š.m. rugpjūčio 14-24 d.d. netoli Cleveland© Vil
toje Tautinėje stovykloje.

Tai taip pat vienas iš pagrindinių šių metų renginių, 
atkreipiąs atitinkamą dėmesį visuomenės, kuri savosios 
skautybės sąjūdį, dėl jo reikšmės išeivijos lietuvių gyveni- ' 
mui, visokeriopai remia - Č. Senkevičius (Vilnius-New Yorkas, vasario 23, LIC). Lietuvių Infor- dokumentus. Vasario 21 d. jis buvo milicijos sulaikytas

macijos Centro žiniomis, vasario 22 d< iš Lietuvos Gorba- netoli šv. Mikalojaus bažnyčios kartu su vyr. ekonomistu 
čiovui buvo pasiųsta protesto telegrama prieš grubius ',-1 . - .. ■ •
žmonių užpuolius Vilniuje.

Vienas užpultųjų buvo pasižymėjęs Vilniaus Dramos 
teatro dailininkas 'Vytautas Jančiauskas, kurį vasario 13 
milicija griebė gatvėje, jam beperkant gėles. Ant galvos 
jam užmovė maišą, įgrūdo į mašiną, ten primušė ir nuve
žė į nežinomą patalpą. Toj patalpoj uniformuotas mili- 
ciinkas koridoriuje jam nukirpo plaukus, trenkė per veidą 
su šiurkščia pirštine (nubrozdijo veidą) ir taip smarkiai 
davė į galvą, kad Janč;auskui iššoko du guzai, dabar 
šašai. Jį pasodino į tamsią kamerą, kur išlaikė 4 paras 
be valgio, tik davė vandens gerti. Jančiauskui pasakė, 
kad pats pavojingiausias ir didžiausias Lietuvos priešas 
yra Nijolė Sadūnaitė. Vasario 17 jam vėl uždėjo maišą 
ant galvos 
Jančiauskas per dvi su puse valandos grįžo namo į Vilnių. Tučkui, mums taip ir nesuprantama. 
Jis, tuo tarpu, pereitais metais buvo saugumo primuštas 
už dalyvaimą rugpjūčio 23 dienos demonstracijoj.

Kitas užpultasis, Algis Vaišnoras, buvo sulaikytas ir 
primuštas vasario 16-tą, kartu su šimtais kitų. Vaišnorą 
paėmė po Vasario 16 vakarinių pamaldų šv. Mikalojaus 
bažnyčioje, kur laukė milicininkų-draugovininkų kordonas: 
žmonės turėjo eiti per milicininkų-draugovininkų taką, iš 
kurio pavienius asmenis bauginimo tikslu griebė. Vaišnorą 
nuvilko į mašiną ir ten jį primušė, jam šonkaulius laužė.

Vasario 13 d. Vytautas Jančiauskas milicijos oarbuoto- 
jų buvo grubiai sumuštas, nukirptas plikai ir išlaikytas be 
prokuroro sankcijos 4 paras tik ant vandens.

Vasario 16 žiauriai sumušė filologijos mokslo kandida
tą Algį Vaišnorą ir Joną Volungevičių, taip pat šimtus 
kitų. Vasario 14, 2U-21d.d. prieš-įstatymiškai namų arešte 
buvo sulaikyti Sadūnaitė, Terleckas, Bogušis ir Cidzikas. 
Vasario 21 a. suėmė Andrių Tučkų, Joną Protusevičių ir 
daugelį kitų. Ligoninės perpildytos sužeistais. Priimkite 
mūsų gilų pasipiktinimą.

Pasirašo: Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Bogušis, Jonas 
Volungevičius, Petras Cidzikas, Vytautas Jančiauskas, 
Antanas Terleckas.

Adresas Sadūriaitės.
LIETUVIAI PROTESTUOJA TUČKA US, PROTUSEVIČIAUS 
IR STATKEVIČIAUS SULAIKYMĄ VILNIUJE

PRANEŠA ELTA:

ir
su 
už

ir 
rašytojų nori mylėti savo tėvynę, savo tautą ir už tai 
gauti ordinus. Taip retai kada būna. Už tėvynę reikia 
lipti ant kryžiaus!"

PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

LIETUVOS KP CENTRO _ KOMITETO KREIPIMASIS į
LIETUVOS DIRBANČIUOSIUS

(New Yorkas, LIC) Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas oficialiu kreipimusi sudraudė Lietuvos dirban
čiuosius dalyvauti "šventvagiškuose" Vasario 16-tos minė
jimuose. Minėtas kreipimasis pagal vardinį sąrašą buvo 
išduodamas įstaigų, organizacijų, gamyklų, fabrikų ir t.t. 
partinių organizacijų sekretoriams ir perskaitytas susirin
kimuose. Po susirinkimo kreipimasis turėjo būti grąžintas 
atgal. Pateikiame pilną kreipimosi tekstą?

jokiomis' kilpmis "Be‘ koks .Vasario ly tos d paminėjimus Jvontvagiškas 
' -A tarybiniam žmogui; tai antitarybinis akras. Religiniai 

fanatikai stengsis išprovokuoti sambūrius, padėti gėles 
prie buržuazinių veikėjų kapų, gali būti atsišaukimų ir 
t.t. Mobilizuoti darbo žmones, kad nebūtų nacionalisti
nio prietaro atgaivinimo".

VASARIO 16-TOJI IR DIALOGAS APIE ISTORIJĄ
me-Artėjant 7(J-tosioms nepriklausomybės atstatymo 

tinėms, dramatiškai pagyvėjo dialogas apie Lietuvos isto
riją. Lapkričio 13 d., kalbėdamas Lietuvos dailininkų 
suvažiavime, LKP CK sekretorius L. ŠEPETYS pareiškė, 
jog "atėjo laikas, kad musų mokslininkai iš esmės nu
šviestų buržuazinių istorikų suidealizuotą, savo kėslams 
pajungtą vasrio 16-tos dienos datą, atskleistų 
nę reikšmę lietuvių tautai ir tuo apsaugotų 
priešiškai propagandai patiklius žmones nuo 
miškų veiksmų".

Gruodžio 12 d. LITERATŪRA IR MENAS

jos reakci- 
kai kuriuos 
antiįstaty-

išspausdino 
baigiamąjį pokalbį apie lietuvių istorinę prozą, istorijos 
mokslą ir istorinę sąmonę. Šį pokalbį imperializmo apolo
gija pradėjo oficialieji istorikai. Prisipažinę , jog jiems 
neprieinamas "visas kompleksas dokumentų apir Hitlerio- 
Stalino paktą", istorijos instituto direktorius Bronius 
VAITKEVIČIUS automatiškai griebėsi jį teisinti. Vykdy
damas Šepečio nurodymą suniekinti Vasario 16-tos dienos 
datą, Vaitkevičius aiškino, jog tai tebuvęs "buržuazinis 
siekimas sukurti buržuazinį valstybingumą, buržuazinę 
Lietuvos vyriausybę". Vos atsistačiusios Lietuvos valsty
bės savigyną prieš svetimas divizijas jis vadino "pilieti
niu karu", o pasipriešinimą bolševikinės Rusijos imperializ
mui - "antirusiškų šovinizmu", o okupuotos Lietuvos mal
šinimą po II-jo pasaulinio karo - "klasių kova".

'Tačiau Vaitkevičius, ir panašiai kalbėjęs istorijos profe
sorius Leonas MATULEVIČIUS, susilaukė atkirčio iš lais
viau ir drąsiau galvojančių kultūrininkų. Rašytojas Petras 
DIRGĖLA priminė, kad "Lietuvos plačiosios visuomenės 
sąmone 
užgožia apskritai Lietuvos istoriją 
rybinis ” " '
istorinę 
literatūra neturėtų būti priklausoma nuo mūsų konforrnis- 
tiškos istorijos. Paminėjęs ankstesnes "viešo slopinimo 
priemones", kritikas Alfredas GUSČIUS tvirtino, kad "be 
rašytojo asmenybės išlaisvintos iš įvairiausių tabu, vetų, 

be pilietinės drąsos ir atsakomybės 
neiko doro ir gilaus

kad "Lietuvos plačiosios visuomenės 
nuo istorijos užblokuota: LTSR istorija visiškai 

......... ... ‘ " į". Pareiškusi, kad "ta- 
istorijos mokslas" iš istorijos išstūmė žmogų ir 
konkretybę, Vanda ZABORSKA1TĖ teigė, kad

dogmų nelaisvės, 
nei apie praeitį, nei apie dabartį 
nebus parašyta".

išsamiausią ir iškalbingiausią 
istorikai gavo iš buvusio partinio ir 
jo, rašytojo Viktoro PETKEVIČIAUS.

atsakymą oficialieji 
komjaunimo darbuoto- 
Pasak jo, "tarybinis" 

istorijos supratimas - politka nukreipta į praeiti" - mums 
padarė didžiulių nuostolių, ypač mūsų, lietuvių, kultūrai 
ir literatūrai... kokią brangią kainą už tai sumokėjom". 
Paktą, kad Baltarusijoje beveik neliko vidurinių mokyklų 
2 psl.

GRUBUS UŽPUOLIAI LIETUVOJE

Vilniaus Apželdinimo tresto Jonu Protusevičium ir dr. 
Algirdu Statkevičium.

Andriui Tučkui buvo paskirta administratyvinė bausmė 
10 parų arešto. Protusevičiui - 13 parų arešto. Norim 
pabrėžti, kad Protusevičius prieš Vasario 16-tą, Lietuvos 
nepriklausomybės dieną, buvo išsiųstas į komandiruotę į 
Latviją, ir iis nedalvvavo iokiose liaudies demonstracijose. 
Algis Statkevičiųs yra JAV pilietis, todėl jį nubaudė 
"tiktai" 30 rublių'bauda. Algis Statkevičiųs mums pasako
jo, kad Tuokus, kaip ir Protusevičius laikėsi labai ramiai 
ir tyliai. Todėl milicijos tvirtinimas, kad jie abu tarytum 
įžeidinėjo praeinančius žmones ir necenzūriniais žodžiais 
keikėsi - yra aiškus melas. "Kaltė" Protusevičiaus yra 
liktai ta, kad jis dar būdamas nepilnametis tapo partiza- 

jį apstumdė, kažkurtai vėl nuvežė ir išmetė, nu Lietuvoje. O už ką valdžia sufabrikavo "bylą" Andriui

Vasario mėn. 14 d. milicija keletą kartų bandė sulai
kyti Andrių Tučkų, kuris dirba Pirmo gegužės farmacijos 
fabrike teikimo viršininku. Vasario 16 taksi sustojime, 
kuris randasi Didžiojoj gatvėj, Andrius buvo milicijos 
sulaikytas. Milicija nustatė, kad Andrius "girtas". Vienok, 
kada pats Tuokus nuėjo į ligoninę (LIC pastaba: Jis krei
pėsi į ligoninę 12 vai. nakties, kada jį paleido milicija), 
tai gavo pažymėjimą, kad jis yra visiškai blaivus. Sekan- 

dieną turėjo būti teismas, bet teismas neįvyko. Vasa- 
20 d. milicija keletą kartų tikrino Andriaus Tučkaus

tai 
čią 
rio

Mes sveikiname Jūsų pastangas pataisyti stalininio 
režimo valstybinę mašiną. Tačiau jaučiam savo pareigą 
•Jums pranešti, kad Stalino dvasia ir toliau plazdena virš 
mūsų Tėvynės Lietuvos.

Pasirašė kunigai: E. Atkočiūnas, V. Prajara, K, Gra
žulis, Rokas Puzonas, Vincas Vėlavičius, Gustavas Guda- 
navičius, Jonas-Kastytis Matulionis;

Pasauliečiai: Jadvyga Bieliauskienė, Nijolė Sadūnaitė, 
Vytautas Jančiauskas, Antanas 'Terleckas, Algis Vaišno
ras, Jonas Volungevičius, Petras Cidzikas, Vytautas Bogu
šis, Povilas Pečeliūnas, Antanas Pipiras, Alfonsas Bumbu
lis, Bronislavas Poškus.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

kultūrai, menui, Švietimui paremti. Pa- 
Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 

skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose'

lietuviškai
grindinis
palūkanos
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pa Ii
kime KANADOS LIETUVIU FONDUI (Lithuaiiiaii-

• Canadian Foundation).
Tapkime žio fondo nariais ir aukokime jam!

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų, 
mokesčių.

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

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

L lietuvybei išeivijoje?"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS DIPLOMATINĖ IR KONSULIARINĖ TARNYBA
C. Surdokas

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

LIETUVOS GENERALINIS GARBĖS KONSULAS TORONTE
Kanadoje Lietuvos atstovavimas buvo garbės konsulų 

rankose nuo pat diplomatinių santykių užmezgimo 1937 
m. Pradžioje Lietuvai atstovauti buvo paskirtas kanadie
tis Gerald L.P. Grant-Suttie. Po jo mirties 1949 m. tas 
pareigas perėmė Lietuvos diplomatas Vytautas GYLYS, 
miręs 1959 m. Dabartinis atstovas Lietuvos diolomatas 
dr. J. ŽMUIDZINAS tas pareigas peremė 1962 m.

Dr. Jonas Žmuidzinas

Lietuvos generalinis garbės konsulas nuo 1962 m. 
įrašomas į Kanados Departament of External Affairs of 
Canada, leidžiamą anglų ir prancūzų kalbomis sąrašą 
"Diplomatic Consular and other Representatives in Cana
da". Be to, jis kaip Toronto konsularinio korpuso narys 
įrašoms į "List of Members of the Consular Corps Asso
ciation of Toronto".

Tų sąrašų dėka, dalyvavimu konsularų posėdžiuose ir 
informacinės literatūros skleidimu vykdoma konsulo repre
zentacija ir atstovavimas Lietuvai. Lietuvos reprezenta
cijos nuolatinis liudijimas yra Lietuvos vardas Toronto 
konsulų sąraše, metalinėj lentoj, pakabintoj Provincijos

KUBOS GULAGE
ARMAND VALLADARES

Išdavikas Paukštis
5 vai. ryto mus pakėlė signalas. Suskaičiuoti užda

rytieji. Po to gautas maistas: vanduo su cukrum pus
ryčiams; ryžiai ir džiovinti žirniai pietums; pavakariui 
virtų kukurūzų košės ir riebaluota vandeninga sriuba. 
Bendrai imant, džiovinti žirniai ar kitos rūšies pupelės 
būdavo siunčiamos į kalėjimų, nes dažnai jau būdavo ap
gadintos ir dažnai netgi su kirmėlaitėmis. Kai atgabenda
vo žirnius su kirmėlaitėmis, vartų sargas sušukdavo: 
"Džiovinti žirniai su proteinais." Teko šaltai svarstyti 
situacijų:"Kirmėlaitės sriuboje išvirtos, iššutintos garuose, 
tai kaip jos gali pakenkti jas suvalgius?" Na, ir jos tei
kė proteinų.

Pirmaisiais mėnesiais nebuvo įmanoma maudytis. 
Vanduo į kalėjimų būdavo atvežamas tanke sunkvežimiu. 
Nustatytos vandens kvotos užteko tiktai atsigerti.

Žinios iš anapus grotų palaikė daugelio kalinių nuo
taikų. Komunistai tai suprato ir darė viskų, kad mus 
izoliuotų. Neleido gauti laikraščių. Jeigu sargybiniai pa
stebėdavo kalinį su kokiu prašmugeliuotu laikraščiu, jį 
primušdavo ir nusivesdavo į bausmės celę. Bet Pastate 
nr.3 buvęs pralaimėjusios kariuomenės kareivis sugebėjo 
sulipdyti primityvų radijų, kuris visus garnizono karei
vius varė iš proto. Buvo pravestos viena krata po kitos, 
bandant surasti radijų, bet vis nepasisekdavo.

Kaliniai sugalvojo gestų kalbų, naudojant rankų pirš
tus. Tokiu metodu radijo žinios iš šalia esančio Pastate 
nr.3 būdavo mums perduodamos. Pastatai nr. 1 ir nr.2 
buvo per toli rankų signalų perdavimui, tad mes su jais 
susisiekdavome Morzės kodu.

Kažkas įsitaisęs ragotinę ("ragatkų"), sugebėjo pririš
ti nailoninį, beveik neįžiūrimų žvejojimo siūlųt kad galė
tų perduoti žinias tarp Pastatų nr.3 ir nr. 4. Si sistema 
gerai veikė, kol vienų popietę karininkas, eidamas tarpe 
Pastatų, žvilgtelėjo aukštyn ir - išplėtė akis. Ten, prieš 
pat jį ore, visai nejudėdamas tupėjo paukštelis. Taip jie 
atidengė mūsų paslaptį - gražus, laisvai skrajojantis 
paukštelis sugadino mūsų komunikacijos laidų, atsitūpda
mas ant jo.

Knygos ir žurnalai taip pat buvo uždrausti, kol vie
nų rytų vadovybė mums pranešė, kad bus leidžiama jų 
atgabenti. Po dviejų savaičių sunkvežimis, pilnas knygų 
ir žurnalų sustojo prie Pastato. Didžiuma teksto buvo 
apie marksizmų. Propagandiniai žurnalai, leidžiami užsie
niečiams, atspausdinti Rytų Bloko valstybėse.

Tokio nuostatų palengvinimo tikslas buvo aiškus - 
indoktrinuoti ir sumaišyti galvojimų kalinių, kurių daugu
ma buvo menkai apsišvietę žemdirbiai, darbininkai ir 
kareiviai. Mano bičiulis Boitel pasiūlė drastišką sprendimą 
-sudeginti visas marksistines knygas. Bet mes tų siūly
mų atmetėme. Mes juk buvome dėl to kaliniai, kad gy
nėme tokių visuomenę, kurioje niekas niekada nedegins 
savo galvojimui priešingų knygų.

Kiaulių Į 1 anka
Kalėjimas buvo taip arti šiaurinio Isla de Pinos 

kranto, kad matėsi Karibų jūros vandenys, žiūrint iš vir
šutinių aukštų. Vakaruose matėsi Sierra Caballos; pietuo
se - dideli laukai, naudojami kariniams pratimams ir ry
tuose - pušų miškeliai. Naktį pietuose kaukšėdavo auto
matiniai ginklai ir oranžinės uodegos žvalgybinių šaud
menų skriesdavo per tamsų.
1988.111. 10 

parlamento rūmų antrame aukšte. Prie tokios reprezenta
cijos paminėtina ir tai, kad dr. J. Žmuidzinas yra World 
Trade Center Toronto garbės narys. Taip pat dalyvavi
mas reikšmingose iškilmėse, pavyzdžiui, CNR bokšte, 
turinčio 1,800 pėdų aukščio, paskutinės plytos įdėjimo 
ceremonijose, įvykusiose 1974 m. kovo 21 d. Žiniaraštyje 
buvo įrašyta, kad tarp 40 kraštų atstovų "Lithuania was 
represented by dr. Jonas Žmuidzinas, Acting Consul 
General".

Pažymėtina, kad dr. Jonas Žmuidzinas, laikydamasis 
jam suteiktos kompetencijos, išduoda Lietuvos užsienio 
pasus ir prailgina jų galiojimą.

Jonas Žmuidzinas gimė 1898 m. birželio 10 d. Ketur
valakiuose, Vilkaviškio aps. Baigė Saulės (1921 m. pava
dintą Aušros) gimnaziją. 1928 m., išlaikęs egzaminus, 
įsigijo Montpellier universitete (Prancūzijoj) teisių licen
ciatą. 1927-29 teisės moksluose gilinosi Paryžiaus u-te, 
įsigydamas jame viešosios teisės ir politinės ekonomijos 
doktorato kursų diplomus. 1960 m. tame pat u-te jis 
apgynė tezę "Commonwealth polono-lithuanien ou P'Union 
de Lublin (1569)" ir gavo teisių daktaro laipsnį. 1980 m. 
jis išvertė įprancūzų kalbą lietu- 
vos 1520 metų statutą, kurio 
vienas mašinraščio nuorašas 
padėtas Paryžiaus B i b 1 i o t e - 
que Nationale, o kitas - Pen
silvanijos u-to bibliotekoje.

į literatūrą J. Žmuidzinas įžengė 3-mis knygomis: 
novelių rinkiniu - "Ryto kraujas" (1920) poema prozoje 
-"Pajūrio himnas" (1931) ir novelėmis - "Runce ir Dandie- 
rinas (1969).

LIETUVOS GENRALINIS GARBĖS KONSULAS 
LOS ANGLES

V. ČEKANAUSKAS Lietuvos generaliniu gabės konsulu 
buvo paskirtas Diplomatijos šefo St. Lozoraičio po dr. 
Juliaus BIELSKIO mirties (1976 m. gruodžio 26 d.), kuris 
toms pareigoms buvo paskirtas Lietuvos vyriausybės 1939 
m. JAV vyriausybė Čekanausko paskyrimą garbės konsu
lu patvirtino 1977 m. spalio 6 d.

... Vytautas Čekanauskas gimė 1929 m. kovo 7 d. 
Kaune. Gimnaziją lankė Kaune ir Ravensburge, Vokieti
joje. JAV gyvena nuo 1949 metų rudens. Tarnaudamas 
JAV kariuomenėje, dalyvavo Korėjos kare. Buvo sužeistas 
ir už tai apdovanotas Purple Heart medaliu ir trimis 
kitais medaliais. Grįžęs iš kariuomenės, studijavo Illinois 
u-te Urbanoj elektrikos inžineriją. Studijas baigė 1957 
m. bakalauro laipsniu.

Tais pat rrretais pradėjo tarnauti North Aviation Co. 
Los Angeles, o 1963 m. perėjo į Hughes Aircraft Co., 
kur ir iki šiol tebedirba.

Jaunystėje buvo skautas, 6 nuo 1967 m. veikia Balte, 
ALTE, Lietuvių Bendruomenėj, Tautinėje sąjungoje, Pabal
tijo tautų komitete, lietuvių respublikonų vienete, Ameri
kos legione. /bus daugiau/

Vienų rytų, vos auštant, išgirdau kalenimų šautuvų 
ir patrankos šūvį. Šokau prie lango. Beveik visai virš 
mūsų galvų priešlėktuvinės kulkos sproginėjo juoduose 
debesų gurguluose. ir pro juos pasirodė B-26 bombonešis, 
kurio sidabrinis liemuo spindėjo kylančios saulės atšvais
te. Lėktuvas nėrė j pakrantės fregatų, šaudydamas rakė-* 
tas. Matėme laivo priekį, šokteliant iš vandens, apsuptų 
juodų dūmų.

Tai įvyko balandžio mėn. 17 d., 1961 m. Kiaulių 
Įlankos invazija prasidėjo.

Šis vaizdas sukėlė neįtikėtinų susijaudinimų kali
niuose. Staiga, tačiau, aplink mūsų bokštus išsirikiavo 
kariniai sunkvežimiai ir kareiviai pradėjo šaudyti į lan
gus. Buvo savaime aišku, kad stebėti pro juos uždraudė. 
Bet į vakarų mes gavome pirmųsias žinias apie įvykius 
per slaptų radijų: vyko mūšiai Zapatos pelkėse, Kiaulių 
Įlankoje. Radijo pranešimai iš Floridos buvo drųsinantys. 
Jie skelbė, kad išsikėlusieji daliniai viskų nušlavė nuo 
kelio, artinantis į Havanų. Mūsų džiaugsmas neturėjo 
ribų. Žmonės šaukė visu balsu, šokinėjo, glėbesčiavosi.

Pranešimai buvo klaidingi. Invazija nepavyko.
Ir Castro reakcija, kaip vėliau patyrėme, buvo 

arši. Apie 1/2 milijono žmonių suimta: kunigų, darbinin
kų ir kareivių, studentų ir vyresnio amžiaus žmonių. Ka
lėjimus pripildant, šimtai buvo sugrūsti į kalėjimų kie
mus ir griovius ties La Cabana. Daugelis aukų buvo su
kišta j plastikinius maišus ir palaidota bendrame kape.

Paskatinta invazijos nesekme, kalėjimo vyriausybė 
pasijuto turinti beatodairinę kontrolę. Represija - fizinė 
ir psichologinė - pasidarė smurtingesnė ir sistematinges- 
nė. Sargybiniai sukrovė dinamitų į Bokštų rūsius ir da
bar grasino mus išsprogdinti, jeigu invazija pasikartotų. 
Kai kurie vargšai buvo taip beviltiškai išgųsdinti, kad 
prarado protų ir metėsi žemyn per 6-to aukšto užtvarų 
į kalėjimo kiemų. Taip pat dar labiau sumažino maisto 
davinius.

Boitel, Ulises Yerba ir aš susėdome paanalizuoti 
savo padėtį po Kiaulių Įlankos nesėkmės ir priėjome išva
dos, kad dabar Revoliucija valdys kraštų daugelį metų. 
Mums liko tik viena išeitis - bandyti pabėgti.

Gilusis Švelnumas
Mes planavome. Aš' sužymėjau kelius, keltuvus 

ir sargybinių postus aplink kalėjimų. Su teleskopu, pasiga
mintu iš lęšiukų, kuriuoskažkas įšmugeliavo ir kartoninės 
tūbos, rūpestingai tyrinėjau aplinkų, sargybinių papročius 
ir įgulos judėjimus.

Boitel pradėjo žvalgybinę operacijų , rinkdamas ži
nias iš kitų kalinių. Yebra buvo įgaliotas rūpintis unifor
momis. Mūsų kalinių kelnes galima buvo nudažyti alyvi
niai žaliai. Mes turėjome kariškus diržus ir batus, kartu 
su mūsų kalinio apranga.

Mums trūko kariškų marškinių, berečių, geležį 
pjaunančių pjūklelių grotoms, peilių, kubietiškų ir ameri
koniškų pinigų, reikmenų pirmai pagalbai, tablečių de
zinfekuoti vandeniui ir dar eilės kitų dalykų.

Ketvirtasis vyras, Benjamin Brito, numatytas bū
ti mūsų gidu-vadovu. Brito buvo jūrininkas , medžiojo 
krokodilus saloje eilę metų ir gerai pažino jos pelkes.

Tuo laikotarpiu, kai mes vykdėme savo planus, 
vyriausias kalėjimų direktorius nutarė leisti šeimoms 
mus aplankyti du kartu per metus: vienų kartų birželio 
mėnesį ir vienų kartų rugsėjo mėnesį. Šis nutarimas 
mums pridavė vilties pabėgti. Pirmojo lankymo metu 
birželio menesį Boitel, Yebra ir aš perdavėme vienodus 
lapelius, prašydami trūkstamų dalykų ir kad susitartu 
dėl laivo, kuris turėtų mūsų laukti pakrantėje. Tikslių vie-

Vytautas Čekanauskas

tų, dienų ir valandų numatėme pranešti rugsėjo mėnesį, 
lankymo metu.

Rugpjūčio mėn. viduryje Boitel'iui atėjo iš jo drau
gės siuntinys - čiužinys. Kuboje čiužiniai yra prikimšti 
vata ir apsiūti stora, apie 2 cm.virve aplink subūrimus 
viršuje ir apačioje. Sargybiniai prarėžė išilgai, kaip vi
suomet darydavo, čiužinį ir iščiupinėjo vidų, tikrindami, 
ar nėra paslėptų daiktų ar laiškų. Bet nesurado gudriai 
įdėtu^ apsiuvimuose 4-ių marškinių, berečių ir pjūklelio.

Pradėjome mankštintis, kad būtumėme pa
tvaresni. Kasdien vaikščiojom aplinkui Bokšto plotų po 
tuzinų kartų ir po keletu kartų aukštyn -žemyn per 6 
aukštus. Daugelis kalinių tai darydavo mankštindamiesi, 
taigi mes nesukėleme jokio įtarimo. Mes sekėme slen
kančių saulės šviesų nuo vieno celės lango iki kito ir 
taip šiek tiek nudegėme ir neatrodėme taip baisiai iš
balę.
Marta

Galų gale išaušo rugsėjo mėn. 5-toji, antrojo lan
kymo diena. Pilkas, lietingas rytas. Visi meldėmės, kad 
oras nors kiek pagerėtų; rūpinomės savo giminėmis, ku
riuos buvo atpluKdinę keletu dienų prieš . Artimieji buvo 
praleidę naktį be pastogės.

Palikome Bokštų taip, kaip visada darydavome 
lankymo metu: mus iššaukdavo pagal numerį, išrengdavo? 
patikrindavo rūbus ir suvarydavo į aptvertų laukų. Toje 
vietoje žemė buvo pavirtusi į purvų.

Dauguma šeimų narių buvo jau tame plote, bet 
manieji nepasirodė. Jie buvo išvaryti nuo kelto, nes trū
ko vietos milicijos kontingentui perkelti.

Kai nusiminęs ir susirūpinęs maišiausi aplinkui, Be
nito Lopez pasišaukė mane ir pristatė savo šeimai. Jis 
buvęs verslininkas, suimtas už tai, kad pasisakė prieš 
komunistinę sistemų. Jo žmona ir duktė Marta atvyko 
jo aplankyti. Mažos mergaitės atvaizdas, kurį Benito 
man buvo parodęs prieš keletu savaičių, turėjo būti se
nas; priešais mane stovėjo daili jaunuolė, aukšta, elegan
tiška, gražaus apsiėjimo. Jos akyse švietė tvirta valia, 
švelnumas ir drųsos mišinys.

Šis lankymasis buvo pats gausiausias kalėjimo is
torijoje ir apie 6.000 žmonių stovinėjo aplinkui,kai stai
ga užgriuvo liūtis. Aš stovėjau priešais Martų, nugara 
į vėjų, bandydamas užstoti vandens sroves, kad nekristų 
tiesiai ant jos. Per porų minučių mes buvome visi kiau
rai permirkę. Po tuzinų prašymų .galų gale mums leido 
pereiti per kelių į valgyklos salę.

Marta ir aš susėdome vienas prieš kitų prie siau
ro stalelio. Nuo jos plaukų varvėjo vanduo; paprasta, 
šviesi suknelė prilipo prie jos kūno. Man ji pasirodė 
nuostabiai graži.

Ji buvo 14 metų, aš 24-ių. Pradėjome kalbėti a- 
pie nieko ypatingo; klausiau, kų ji veikia, kų ji mėgsta. 
Ji sukryžiavo rankas ant stalo ir nuleido ant jų galvų. 
Kelionėje išsisėmė - 48 valandos be miego- pribaigė 
mergaitę. Ji miegojo, kai ja susižavėjęs, kalbėjau. Žiūrė
damas į jų, pajutau gilų švelnumų, kokio anksčiau nieka
da nebuvau patyręs.

Kai Marta nubudo, sumišusi atsiprašinėjo. Mudu 
juokėmės. Ir tada lankymas turėjo baigtis.

Boitel tuo tarpu susisiekė su vyru, kuris rūpinosi 
laivu, turinčiu mus paimti. Buvo sutartos rendez-vous 
detalės.

Pabėg imas
1961 m., spalio mėn.21 diena. Pasibaigius popie

tiniam kalinių suskaičiavimui, vykdėme paskutiniuosius 
pasiruošimus. Su ragotine numušėme lempų už mūsų ce
lės lango. Supynėme virvę iš maišinės medžiagos siūlų. 
Apsivilkome pasidarytomis sargybinių uniformomis ir išsP 
trynėme žibalu, kad šunes negalėtų mūsų užuosti. Tada 
išėmėme grotus, kuriuos iš lėto buvome nupjovę per ke
letu savaičių.

Kai mūsų žvalgas davė tinkamų signalų, nuleido
me pro langų virvę ir Brito nusliuogė žemyn. Po to - 
Yebra ir po jo - Boitel. Virvė atsipynė ir Boitel turėjo 

šokti žemyn iš lį aukšto, įskeldamas kulnį. Kai aš šo
kau, rankose buvo likę tik skutai medžiagos. Kritau ant 
cemento gabalų krūvos ir pajutau baisų skausmų dešinėje 
kojoje. Ignoravau skausmų, išsitiesiau, pasidaviau Dievo 
valiai ir nuėjau per tirštėjančių tamsų.

Yebra ir Brito dabar jau buvo pasiekę sargybinio 
namo kiemų ir nudavę einu į savo namų. Boitel ir aš 
pasekėme juos ir, praeidami pro atviras duris į prausyk
lų, pamatėme sargybinį, pravadintų "kiniečiu", besimau
dantį po čiurkšle. Boitel šūktelėjo: "Hey, kinieti, nepa
miršk nusiplauti nugaros’" - taip palengvino mūsų įtampų.

Įėję į miškų, pakliuvome į nelygios, gumbuotos 
žemės plotų su pavojingu eiti gruntu. Aš kentėjau labai 
stiprų skausmų, ir mes stabtelėjome, kad galėčiau per
pjauti dešinį čebatų nuo pat viršaus beveik iki pat nykš
čio. Tai kiek palengvino skausmų ir veržimų, ir mes žy
giavome toliau, kol pasiekėme kiek lygesnį žemės plotų.

/ bus daugiau /
3 psl.



KULTŪRINIS PUSLAPIS
APIE RAINER MARIA RILKE

mmsMagi 
“RILKE, subtilumo, muzika- 

žmogiškosios gelmės 
R.M.Rilkes poezija 

esminę įtakų visai

SMMėVKoRNETO 
KRISTUPO KUKĖS

"Mir zur 
1899 m. Tais pačiais 
pasirodė ir pirmoji 

sulaukusi didelio pasi- 
ir išgarsinusi jo var-

KORNETAS. Rainer Maria Rilke. Sakmė. Vertė Henrikas Nagys. Iliustravo Telesforas

Gimęs 1875 m. Prahoje, 
senoje kilmingų austrę giminė
je, Rainer Maria Rilke yra 
vienas žymiausių naujosios 
vokiečių literatūros poetę, 
susilaukęs pasaulinio vardo 
ir pripažinimo už savo vien
kartinio 
lumo ir 
kūrybą, 
padarė
moderniosios poezijos raidai. 
Jaunystėje pradėjęs literatū
rinę kūrybą impresionistiško- 
mis apybraižomis ir novelė
mis, keliomis dramomis bei 
pirmosiomis keturiomis eilė
raščių knygomis , dar nebuvo 
atidengęs savo nepaprasto 
talento. Savo tikrosios kūry
bos pradžia R.M.Rilke laikė 
eilėraščių rinkinį 
Feier", 
metais 
knyga, 
sekimo
dą: DIE WEISE VON L1EBE 
UND TOD DES CORNETS 
CHRISTOPH RILKE, tylos 
kadencijomis sudalinta bala- 
dinė seka apie jaunę kareivį 
vėliavnešį, žuvusį svetur, pa
rašyta nepakartojamu rilkiš- 
ku subtilumu ir svaiguliu. Jis 
aplankė du kartu Rusiję. Rytų 
mistika, neaprėpiamos 
keisti vienuoliai ir 
Tolstojus palieka jam 
domę įspūdį. Po šių 
atsiskleidžia tikrasis 
poetiškas veidas ir bruožas. 
/Pasinaudota "L.E", t.25./ 

b.

stepės, 
mirštąs 
neišdil- 
kelionių

Rilkės

et vėliavos jų nematyt.
Riksmai: kornete!
Įšėlę žirgai, maldos, šauksmai ir pikti 

keiksmai: kornete!
Žvanga ginklai; komanda ir ragas;
Tyla: kornete!
Ir dar kartą: kornete!
Ir tada nudunda ir dingsta visi naktyj.

Bet vėliavos jų nematyt.

u degančiais koridoriais jisai bėga 
lenktynių, pro duris, kurios griebia jį 
rankom ugninėm, laiptais, kurie jo

plaukus apsvilina, kol pagaliau išsiveržia iš rūkstančių 
rūmų laukan. Kaip apalpusią, baltą moterį neša jis 
vėliavą savo ant rankų. Ir žirgą atranda, ir skrenda kaip 
riksmas: pro viską, kas kelią pastoja, pro viską, net 
saviškius. Ir jo vėliava vėlei atsipeikėja, ir ima pleventi 
karališkai vėjuje: ir dabar jie ją mato visi, toli, priešakyj, 
ir atpažįsta šviesiaplaukį, bešalmį vyriškį, ir atpažįsta 
vėliavą. . .
Bet staiga ji ima žėrėt ir plazdėti plati ir raudona. . .

Valius. Knygos apipavidalinimas Vytauto O.Virkau.54 psl., 14 puslapinių iliustracijų.
Kietais viršeliais ir aplanku. Kaina $12. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas.

Jų vėliava dega priešų pačiam viduryj, ir jie lekia jai iš 
paskos.

VERTĖJO PRIERAŠAS
Pirmą kąrtą KORNETĄ bandžiau versti 1939 metų 

ankstyvą pavasarį Šilutėje ir Pagėgiuose, Klaipėdos kraš
te. Po kelių savaičių Hitlerio tankai riedėjo pro mūsų 
namus, ir mes, susikrovę į geležinkelio vagoną visą savo 
turtą, patraukėme Žemaitijos link. Kretingos stotyje, 
sausakimšoj pabėgėlių ir savųjų karių, nusipirkau "Naujo
sios Romuvos" numerį ir jame radau savo pirmąjį Rainer 
'Maria Rilkės vartimą - KURNĖTĄ. Tą vertimą išvežė' 
sesuo, kartu su tėvais ir senele palikdama Lietuvą, 1944 
metų rudenį.

O 1945 metų vasarą ėjova su Telesforu Valium pės
čiom iš Lustenau pabėgėlių stovyklos Vorarlberge, Aust
rijoje, į Breganzą, žydinčiom obelim apsodintu vieškeliu, 
pagal Bodeno ežerą ir kalbėjomės apie KORNETĄ. Pa
pasakojau jam apie tą sakmę. Tą pačią vasarą Telesfo
ras Valius pasiūlė man ją išleisti, iliustruotą jo medžio 
raižiniais. Sumanymui pritarė su Telesforu susipažinęs 
ir jo raižinių leidiniui įžangą parašęs austrų skulptorius 
Albrecht Bechtold, kuris apie tai parašė- Rilkės dukrai 
Ruth Sieber-Rilke: ir gavo jos širdingą sutikimą.

Pranas K o z u l i s

RAMUNĖLĖ
/tęsinys/

Mūsų laimei, nei sekančių, nei kitas dienas ramu
nė nevyto ir nenumetė žemėn nė vieno žiedlapio. Ji, 
rodos, nė nenusilenkdavo retkarčiais pro šalį prabėgan
čiam vėjeliui.

Ramunėlė ėmė bematant atsigauti. Po kelių dienų 
ji jau galėjo vaikščioti. O vasaros pabaigoj, kada soduo
se noko vaisiai, nematytu dar jaunystės veržlumu prasi
skleidė visa jos būtybė. Amžinai išblyškęs veidas dabar 
buvo giedras, lyg rytmetys, švelniai paliestas saulės spin
dulių. Iš naujo atsivėrė prieš ję gyvenimas, iš kurio ji 
buvo beišeinanti.

Su aiškiai matomu džiaugsmu ji apžiūrinėjo kiek
vienų medelį, krūmų, lauko užuolankų ir tako vingį, lyg 
ji būtų tasai žmogus, kuris, išvytas iš namų, po ilgos 
ir pavojingos kelionės vėl netikėtai grįžta į savo gimti
nę.

**************
Ilgainiui lemtingasai ramunės žiedas buvo užmirš

tas. Bet vienų sekmadienio popietę, kai mudu panorom, 
it rimti ūkininkai, apeiti laukus, ji stabtelėjo prie daržo 
ir tarė:

- Aš gerai atsimenu net ir tvoros statinį, prie 
kurio ramunė buvo prisišliejusi, bet toj vietoj nė šaknų 
nebegalima rasti, kai tuo tarpu kitų ramunių stagarai 
tebestypso vidury daržo,- stebėjosi Ramunėlė.

- O kam tau dabar jos prireikė? Ji, kaip ir kiek
vienas daiktas, atliko savo - ir dingo. Šita žemė ramunę 
buvo išauginusi tik mūsų laimei, ir mums nedera sielotis 
dėl jos žuvimo.

Ramunėlė, sutelkusi visų dėmesį, klausėsi mano 
išvedžiojimų, ir iš jos veido ramumo supratau, kad ji 
įtikėjo, jog mums ramunė nebereikalinga. Mane apėmė 
didelis džiaugsmas dėl tos laimingai besibaigiančios ra
munės istorijos, nes tik aš vienas saugojau ir žinojau 
tų paslaptį, kad ne stebuklas išgelbėjo Ramunėlę, bet 
jos begalinis tikėjimas gyvenimui ir viltis, kuri,gal būt, 
prašoko žmogaus išradingumų ir medicinų.

Tas lemtingasai ramunės žiedas buvo netikras. 
Jis buvo metalinis.

Aš pats jį buvau suieškojęs miestelyje, vienoje 
karstų dirbtuvėje ir įsodinęs patvorin. Taip aš apgavau 
likimų, kuris, sako, kartais būna labai žiaurus.

Kai išėjome į pakluones, į visiškai išbalusį ir švel
niam vėjely gaudžiantį rugių laukų, nebetilpo mano krū- 
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Emigracija, įsikūrimas Kanadoje, visų išgyventa neį
prastų darbų rutina pertraukė kuriam laikui knygos paruo 
Šimą. Tačiau nuo poilsio nuvogdamas kiek laiko, Telesfo
ras^ vis ir vis grįždavo prie savųjų pamėgtų KURNĖTO 
raižinių. 197U metų pradžioje visos medžio plokštės buvo 
išraižytos, vertimas paruoštas, ir visa tai buvo atiduota 
lietuviškon Čikagos spaustuvėm Tačiau knyga nepasirodė. 
Nežinia kaip visos Telesforo raižinių plokštės dingo spaus
tuvėje. Telesforą toji nelemta žinia gili’ai užgavo ir 

/štikpėtė. Kurį laiką jis nenorėję apie leidinį net kalbėti. 
Vėliau betgi, apie metus prieš mirtį, pasiryžo visą .KOR
NETU tekstą parašyti ranka. Pridėjus likusius atspaudus 
ir nuplėšus naujas titulines reides, nutarėva vis dėlto 
KORNETĄ išleisti. Deja, 1977 metų gruodžio mėnesio 
pirmą dieną Telefonas Valius mirė. Ir mudviejų bičiulys
tės knygos Telesforas nematys.

Surinkus visa, kas liko, nors daugelis iliustracijų tėra 
piešiniai neišbaigtų apmatų stadijoj, dar kartą patikslinus 
vertimą, Jau gal dešimtą kartą, štai, tasai svajotasai, 
ilgai ruoštasai ir taip vargingą odisėją iškentėjęs kūrinys 
pasiekia jus.

Ir skiriu jį Telefono Valiaus šviesiam atminimui. H. N.

tinėje džiaugsmas ir aš uždainavau, bet jau taip nuosta
biai drebėjo balsas, kad tai buvo gal daugiau panašu į 
žvengimų. Staiga grįžtelėjau į Ramunėlę ir nustebau: 
ji labai retai tenusišypsodavo, o dabar, didžiausiam ma
no nustebimui, juokėsi. Truputį primerktose akyse slypė
jo kažkokia šelmiška mintis. "Gerai, kad ji juokiasi",- 
galvojau,- "Tai reiškia, kad ji jau nebejaučia jokio fizi
nio silpnumo; nors ta mano daina tikrai kvailai nuskam
bėjo"...

- Aš manau tu labai myli žemę, kad uždainuoji 
tiktai išvydęs jos derlių,- tarė Ramunėlė, dar vis nepa
jėgdama sutramdyti juoko antplūdžio.

- Klysti, Ramunėle, aš jos visai nemyliu. O jei 
ir myliu, tai tik todėl, kad ji augina gėles.

Po šių mano žodžių ji staiga surimtėjo ir taip 
atidžiai pažvelgė į mane, kad aš net susirūpinau: ar ne
būsiu ko kvailai pašnekėjęs.

- Bet ar tu žinai kaip elgtis, kad gėlė būtig lai
minga? - tarė nenuleisdama akių.

- Juk tu pati sakai, kad reikia skinti - bandžiau 
išvengti to keblaus klausimo.

- Klysti, brangusis, reikia gėlės ne skinti, bet my
lėti,- jos žodžiams nutrūkus, aiškiai buvo girdėti pilno 
vyturių dangaus skambėjimas ir ramus, ramus, lyg laimin
go žmogaus dainavimas, rugių laukų gaudimas.

Paruge mes išbridome iš Gindvilių kaimo laukų 
į vieškelį ir artėjome į tamsųjį alksnių miškų. Kitoj pu
sėj vieškelio balavo mano rugių laukas. Per sunkiai nu
svirusias varpas kas žingsnis vis aiškiau buvo matyti tuš
čia dobiliena, kurioje, aš manau, dar teberiokso seniai 
nužydėjusių ramunių stagarai.

Taip mes vėl artėjame į tų vietų, kur buvo pra
dėta laimingiausia ( gal daugiau panaši į sapnų, kaip 
tikrovę) mano gyvenimo vasara.

****************
Būčiau didžiai laimingas, kad šioj vietoj tą, istori

jų būtų galima užbaigti, bet aš negaliu nuslėpti paskuti
nio akto, kuris mus ištiko taip netikėtai, lyg žaibas, vi
siškai sunaikindamas mūsų vasaros išgyvenimų kūrinį.

Rudenį, kada ištuštėjo laukai ir sauįė gerokai jau 
buvo atitolusi į pietus, Ramunėlė vėl ėmė menkėti. Aš 
nelaikiau tai blogu reiškiniu ir galvojau, kad toks svyra
vimas tėra išnykstančios ligos žymės.

Giedriam rytmety, kai ant pievų švietė tvaskanti 
šalna, aš visai dienai, be jokios tamsios nuojautos, išsi
rengiau į miestelį. Kai vėlai vakare grįžau namo, man 
pasakė, kad aš būtinai turįs nueiti pas Ramunėlę.

Stingstančiu laukų paviršiumi pasiekiau Ramunėlės 
sodybų. Stabtelėjau po dvišaku beržu, kuris taip stai

giai suošė po žvaigždėtu skliautu, kad man pasirodė, jog 
tos ilgos nukabusios šakos subraškėjo, it griaučiai. Mane 
perbėgo šaltas šiurpas, ir aš moviau sparčiai į trobų.

Mane apakino neįprasta šviesa: pilna seklyčia bu
vo užtvinusi žvakių liepsnos. Įsižiūrėjęs, lėtai plevenan
čių žvakių centre, pamačiau Ramunėlę. Ji buvo ta pačia 
šviesia suknele, kurių dėvėjo pirmų kartų mane aplanky
dama dobilų pjūties metu. O veide buvo man dar niekad 
nematyta išraiška. Tai buvo panašu į fcdar>i nepraėjusio 
išgųsčio žymę. ' *.q ’ unriomA ųsi’-nt

Aš taip šaltai jų apžiūrinėjau, lyg tas reginys 
man būtų visiškai svetimas ir manęs neliestų. Staiga ma
no žvilgsnis sustingo ties didele ramune, padėta prie Ra
munėlės kojų. Tai buvo ta pati kapų gėlė, kurių aš bu
vau įsodinęs patvorin. Dabar ji mano akyse išdidžiai ir 
baisiai blizgėjo, it gyvatė. Nežinau, kiek laiko taip išsto
vėjau nepajudėjęs, lyg stulpas. Kai apsižvalgiau aplinkui , 
seklyčioje nebebuvo nė vieno žmogaus, o kas nuosta
biausia, Ramunėlė atmerkė akis ir žiūrėjo tiesiai į mane-

- Kaip gerai, kad atėjai. Dabar mes būsim drauge 
amžinai. Kodėl tu manęs nebučiuoji? - Aš išgirdau tik
rų jos balsų ir, palypėjęs vienu paaukštinimo laipteliu, 
prisilenkiau prie jos kūno. Pajutau, kaip švelnios Ramunė
lės rankos šliaužia mano pečiais ir apkabina kaklų.

- Nukelk mane žemėn, brangusis. Man labai ne
jauku tarp šitų žvakių ugnies.

Ji buvo tokia lengvutė, kad, rodos, pati pakilo 
ant mano rankų.

- Tik aukščiau, dar aukščiau pakelk, kad žvakių 
liepsna nepadegtų suknelės.

Aš pakėliau jų taip aukštai, kad net susverdėjau 
ir netekau pusiausvyros. Tada prasidėjo ilgas kritimas. 
Rodos krentu amžinybėn, ir tas kritimas neturės niekad 
pabaigos. Per širdį jutau bėgantį alpinantį kutenimų, ku
ris užėmė man kvapų. "Jeigu tas kritimas nesibaigs, aš 
išeisiu iš proto; būtinai išeisiu - kitaip negalės būt", - 
pagalvojau ir staiga į kažkų taip stipriai atsitrenkiau, 
kad visas tas į kliedėjimų panašus nuotykis nutrūko.

*****************
Kai pabudau, buvo prieblanda. Aš buvau savo na

muose, pro langų raudonavo vakarų dangus. Man sujudė
jus, prie manęs priartėjo žmogaus šešėlis. Tai buvo Ra
munėlės tėvas.

- Ar tikrai Ramunėlė mirė? - paklausiau. Bet 
žmogus tylėjo.

- O kodėl ji taip greit mirė? - nekantriai klau
siau toliau ir jaučiau, kad imu pykti. Žmogus sunkiai 
atsiduso ir tarė lėtai, apsvarstydamas kiekvienų žodį:

- Ji mirė iš išgųsčio, kai tik palietė tų geležinę 
gėlę. Ji buvo tokia aštri, kad net iki kraujo perdrėskė 
jos rankų. O vidunakty radau jus abu viduasly. Ramunėlė 
taip stipriai ant tavo kaklo laikė sunėrusi rankas, kad 
ir liko pirštai nepajudinti...

Daugiau aš jo nebeklausinėjau, nes aš pats tų ra
munę iš daržo, niekam nematant, buvau nunešęs sekly
čion ir užmetęs ant spintos knygų, kurias Ramunėlė ret
karčiais pavartydavo.

Kada visi sumigo, o Ramunėlės tėvas išėjo, pirmą 
kartų taip aiškiai pajutau, kad aš vienui vienas likau 
šitoj prasidedančioj nakty ir pasauly. Įsijautęs į tamsėjan
čios rudens nakties ritmų ir įtempęs visų savo protavi
mo galių,aš regiu prasiskleidžiančių tamsių likimo uždan
gų. Rodos, jau ima aiškėti vos nujautimui apčiuopiamos 
priežastys, kai vėl užplūsta sųmonę tamsi banga, ir aš 
paklystu savo mintyse, lyg vidury nakties. Koks aš aklas 
buvau, kai kartų vasaros laukuose džiūgavau, apgavęs 
likimų. Gal būt dar žemėje jo niekas nebuvo apgavęs, 
neapgavau ir aš; jis tik leido prailginti laimingiausių ma
no gyvenimo akimirksnį ir vien tik dėl to, kad paskui 
butų dar tamsiau.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Desineje — Istorijos muziejus Kaune.

pediciją surengė Vilniaus 
Valstybinės Konservatorijos 
liaudies instrumentą kated
ra. Dalyvavo 24 asmenys- 
kanklininkės, smukininkai, 
pianistai, muzikos teoreti
kai, kompozitoriai,studen
tai ir baigiantieji konser
vatoriją. Aplankė Kretingos 
Plungės, Mažeikių, Skuodo 
ir Akmenės rajonus. Įrašy
ta 724 kūrinėliai, apklausi
nėti 189 grojėjai, gauta 
nemaža nuotrauką, darytą 
prieš 50-60 metą, taip pat 
gaidą (kažkodėl rašoma 
"natą"?), dienoraščių ir ki
tokios medžiagos. Pasirodo, 
kad žemaičiai
mėgo dumplinius instrumen
tus: armoniką, 
koncertiną, mažiau akorde
oną. Dar gyvuoja dūdą or
kestrą tradicijos. Kretingos 
apylinkėje dūdos yra labiau 
mėgiamos už armoniką ar 
smuiką, 
pediciją 
amžiaus 
Dargį,
25 kūrinėlius, 
su muzikos 
meistrais.

Konservatorija 
konferenciją tema 
vakarą 
mentinis 
vimas", 
paruošti
pranešimą.

labiausiai

bandoniją,

Skuodo rajone eks- 
dar užtiko 79 m.

kanklininką, Praną 
kuris

PRADEDAMA PLANUOTI 
K.DUONELAIČIO JUBILIEJ 
GIMIMO JUBILIEJŲ

Yra sudaryta organiza
cinė komisija surengti lietu- 
vią grožinės literatūros pra
dininko, klasiko Kristijono 
Donelaičio, METŲ auto
riaus gimimo 
tą sukakčiai 
sukaktis bus 
1989 m.sausio 
ną.

Pirmajame posėdyje da
lyvavo rašytojai, kitą kūry- 
binią sąjungą, spaudos, 
nisteriją atstovai ir 
niaus miesto vadovai.

275-tųjų me- 
paminėti. Si 

švenčiama 
mėn. 1 die-

šią Marią apsaugos reikalai 
buvo svarstomi tarprespub
likiniame pasitarime. Jį 
organizavo, kaip skelbiama, 
Lietuvos TSR Mokslą Aka
demijos Zoologijos ir para
zitologijos Institutas, Lie
tuvos hydrobiologą Draugija 
ir Klaipėdos miesto vykdo
masis komitetas.

dar pagrojo 
Susitikta ir 
instrumentą

surengė 
"Šiaurės

instru- 
muzika- 
paroda,

10

žemaičių
liaudies 

surengta 
ir perskaityti

• Rašoma, kad pagal vals- 
Lietuvos 

anti- 
pjesė

mi-
Vil-

jau
su-

ir
nuo

tematikos 
pragare". Šis 

rodomas ir 
Sąjungoje, 

neparašytas
• Lietuvos specialistai 
kuris laikas yra rimtai 
sirūpinę Kuršią Marią 
aplinkos apsaugojimu 
taršos. Ilgą laiką į šią są
žiningą specialistą nuomonę 
"viršūnėse" nebuvo kreipia
ma rimto dėmesio, kam 

ojE0pi6 "užkampis" (nors ir 
"mažąja Amerika" pravar
džiuojamas)? Tuo labiau 
kažkokią "litovcą" keliamos 
problemos. Tačiau, atrodo, 
atsirado ir šviesesnią žmo- 
nią. Paskutiniu laiku atsi
rado atgarsio į keliamas 
problemas ir neseniai Kur-

tybinj užsakymą 
kino studijoje sukurta 
karinės
"Sekmadienis
veikalas bus 
visoje Sovietą

Tačiau dar
scenarijus "Sekmadienis Pra
hoje", "Sekmadienis Buda
pešte" ar, kur tikrai me
džiagos netrūktą - "Sekma
dienis Afganistane". Kas 
be ko, labai tiktą ir "Sek - 
madienis KGB rūsiuose".

• Lietuvos kraštotyrininkai 
atliko milžiniškus darbus 
tyrinėdami ir rinkdami mū
są liaudies kūrybą. Iki da
bar dar nebuvo susirūpinta 
rinkti liaudies instrumenti
nės muzikos. Šiemet pir
mąją instrumentologinę eks-

**************
1854 metais, paskelbus rekrūtų ėmimą, daugumas 

šaukiamųjų išsislapstė. Lapkričio 3 d. Bernatavo kaimo 
seniūnas, sužinojęs, kad 2 valstybiniai valstiečiai slepiasi 
Žvirblaičių kaime, nuvyko su keletu dešimtininkų jų su
imti, bet to kaimo valstiečiai, apsiginklavę kirviais ir 
basliais, seniūną ir dešimtininkus primušė ir leido rekru
tams pasislėpti. 1855 metais birželio 2 d. Rucevos-Ma- 
žiavos dvare buvo sulaikytas ir vežamas į Salantus pabė
gęs rekrūtas Juozas Šimkus. Pusiaukelėje jį išvadavo 6 
ginkluoti vyrai, veidus išsitepę suodžiais. Visi jie su rek
rūtu nuėjo į mišką. Panevėžio apskrityje, netoli Joniškė
lio, policijos dešimtininką Petrovskį užmušė valstietis, 
užstojęs rekrūtą Kukarą.

Jurginis (iš "Lietuvos valstiečių istorija")

Vienas iš paplitusių nuo senų laikų žaidimų ir laiko 
praleidimų yra kortavimas. Kortuodavo seniau Lietuves 
kaime, retkarčiais sekmadieniais, žiemos vakarais nulie
kamu laiku. Iš vaikystės laikų (prieš 75 metus) prisimenu 
kelis tų lošimų pavadinimus, kaip, pav., "Melnikas", "Vie
no kozyr'.o", "Savu kozyriu" ir pan.

Kitaip vystėsi tas kortų lošimas klebonijose, kur pate
kau būdamas vos 8 metų. Per Škaplierinius atlaidus (lie
pos mėnesio vidury) pas Pumpėnų (ties Panevėžiu) kle
boną suvažiuodavo virš 10 kunigų, ir šeštadienio vakare 
jiems buvo paruošti lošimui staliukai su naujomis korto
mis. Lošimas tęsdavosi iki vėlyvos nakties, nors sekantį

MŪSŲ!

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.

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

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 -

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

8 vai. vakare.

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

1988. 111.10

Ne i savo avilius pakliuvus
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laikas kcrtavimu. 
vo įveltos į tokį

IS “Lotvilo Amerika” ltadŽa am«ums LA

sekmadienį "Škapliernos" atlaidai buvo savotiška kunigų 
darbymetė, ne tiek dėl apeigų laikymo, kiek dėl išpažin
čių klausymo, nes kaimo žmonių prisirinkdavo bažnyčioje 
sausakimšai. Anais laikais dvasiškija buvo atitolusi nuo 
lietuvybės, ir klebonijoje vyravo lenkų kalba. Klebonijon 
užeidavo bendrauti tik dvarininkai ir miestelių ponai, 
kaip daktaras ar vaistininkas, kuriuodu retkarčiais užeida 
vo pakortuoti į kleboniją. Sulietuvėjus kunigams, ypač 
nepriklausomybes laikais, tas aistringas kortavimas nete
ko ten pilietybės teisių.

Nepriklausomybės laikais teko ne kartą stebėti korta- 
vimo paprotį. Buvau išrinktas į "Pienocentro" revizijos 
komisiją 1935 metais. Štai vieną sykį, atsilankęs daryti 
revizijos, rev. komisijos pirmininkas pasiūlė sekmadienį iš 
Kauno garlaiviu nuplaukti į Plokščius, prie Nemuno, 
Suvalkijos pusėje. Sako, gal ką įdomaus sužinosime 
apie melemtos atminties anuometinį suvalkiečių ūkininkų 
streiką. Nuvykome pas pirmininko pažįstamą miestelyje, 
ir \e'ri 1 man teko šimtaprocentiniai nusivilti. Aplankytasis 
visai nesileido į kalbas apie tą streiką iš bailumo, kad 
kas nors gali mūsų kalbas nugirsti. įvyko dar blogiau, 
nes vieton pašnekesio, buvo pasiūlyta lošimas (proferan
sas). Nors dėjausi nemokąs lošti, vis vien mane privertė 
dalyvauti ir visą dieną sugaišti. Dar blogiau įvyko, kuo
met mes trys (trečias buvo agronomas) vykome lankyti 
ir revizuoti Klaipėdos krašto pieninės. Vakare sustojome 
pas strečiojo rev. komisijos nario svainį, pasienio 
policininką Bitėnuose. Ir vėl, vieton kad ką įdėmaus iš
girsti apie mažlietuvių gyvenimą, teko visą naktį praleis
ti prie to nelemto preferanso. Tiesa, iš ryto aplankėme 
Jankų šeimą. E. Jankutė parodė mums ant Rambyno 
kalno senovinį apeiginį akmenį.

Kartą "Pienocentro" direktorius p. Glemža suorgani
zavo ekskursiją, kurioje dalyvavo valdybos, revizijos ko
misijos ir tarybos nariai, atlankyti keletą pieninių vaka
rų bei šiaurės Lietuvos šone. Vakare pasiekėm Zarasus, 
ir atrodė, kad buvo natūralu pailsėti po visos dienos kelio
nės. Tik mudu su Gerve (tarybos narys) paskirtoje vieš
bučio patalpoje ramiai pailsėjom ir anskti rytą gėrėjomės 
nepaprastai gražia apylinkės gamta, kai tuo tarpu ekskur
santų daugumas praleido naktį prie kortų.

Vykstant iš Biržų į Kauną, tekdavo Šiauliuose palauk
ti keletą valandų traukinio, einančio į Kauną. Taip belau-

Kad ir labai mažos pinigų sumos būda- 
v. - - kortavimą, bet tas paprotys veikdavo į

kortuojančių nervus. Kortavimas dažnai išvirsta į azartą, 
taigi, pasidaro aistringas.

Yra juk~ įvairių laikui praleisti kultūringesnių pramogų 
kaip pa v., šachma tai, šaškės, bilijardas ir ypač stalo teni
sas (ping-pong). Ką jau kalbėti apie kitokius žaidimus, 
sujungtus su makšta, kaip pav., lauko tenisas. JAV ir 
Kanada yra sporto mėgėjų kraštai, ir todėl čia yra nema
ža mėgėjų lankyti arba stebėti ištisas valandas įvairių 
sporte žaidimų per televiziją.

Gamta ir darbas teikia žmogui pragyvenimą. Noras 
gauti pinigus be atitinkamo darbo ekvivalento yra vilio
jantis, todėl dalyvaujama įvairiose loterijose, ar šunų bei 
arklių lenktynėse ir taipgi lošiama kortomis iš pinigų. O 
juk nuo pramoginio kortomis žaidimo iki lošimo kortomis 
is pinigų tėra tik vienas žingsnis.

Seniau Lietuvoje klajojančios čigonės siūlydavo "išmes 
ti kortas", kurios menamai turėjo atspėti žmogaus ateitį. 
Atsirasdavo naivių net miestuose, (pav, Kaune), kur būda- 
vo_ pasakejarna įvairių nuotykių, kuriuos tos čigonės "iš
krėsdavo" su laiko pertekliaus turinčiomis mūsų poniutė
mis. Atsirasdavo tos čigonės ir pabėgėlių stovyklose 
Vokietijoje, tuoj pc Antrojo pasaulinio karo, kur kortų 
dėstymas ir netikros ateities spėjimas buvo savotiškas 
paįvairinimas nuobodaus ten gyvenimo, nors kažin, ar kas 
betikėdavo čigonių kortų pranašavimais. Prisimenu lenkų 
valdininką iš Vilniaus (vokiečiams užėmus Lenkiją, o Lietu 
vai priglaudus lenkų pabėgėlių karius) pas dvarponį netoli 
mano tėviškės: jis daug laike praleisdavo kortų išdėliojime 
vadinamu "pasijansu", kurio metu buvo spėliojami ateities 
įvykiai.

Azartinis kortomis žaidimas yra ne tiktai bevertis 
laiko eikvojimas, bet podrauge dažnai esti klaidinantis. 
Kiek kartų pasitaiko įvairių įtarimų dėl menamų suktybių 
o vėliau pykčio, piktžodžiavimų ar net palinkimų į kerš
tingus veiksmus. Todėl jokiu atveju kortavimo negalima 
laikyti "nekaltu" žaidimu, nes tas žaidimas sužadina 
neigiamas aistras ir veikia paraližuojančiai valią.

J.Va 1 i ūnas

kiant stotyje, teko vieną sykį sutikti irgi laukiančius to 
paties traukinio, tarnybinius pažįstamus. Ir vėl, kad su
trumpintų laukimo laiką, teko lošti, kortomis. Man nepato
gu buvo atsisakyti, nors ir tvirtinau, nelošiąs kortomis.

Azartinis kortavimas gali privesti prie kriminalinio 
nusikaltimo, ką parodo iš nepriklausomybės laikų siaubin
gas įvykis Kaune. Vienas toks kortavimas pavirto į baisią 
tregediją, kurios auka tapo teisininkas ir publicistas No
reika, kuris Pirmo pasaulinio karo metu redagavo "Lietu
vių Balsą" Petrapily. Vėlai naktį, lošiant kortomis ir 
susiginčijus, Noreiką nušovė, neva gindamas klaidingai 
suprastą karininko garbę, totorių kilmės Lietuvos karinin
kas, kurį Noreika pavadino "švanc majoru". Kokia baisi 
nelaimė šeimai ir visuomenei!

Tokie ir panašūs nuotykiai įtikina, kad esama aistrin
gų kortų lošikų. Tai lyg kokia liga, kuomet šiaip jau iš
auklėtas ir išmokslintas asmuo pasidaro kortų lošimo 
aistros auka. Gyvenant Miltzelburgo stovykloje š. Vokieti 
joje, atsirasdavo aistringų kortuotojų. Prisimenu tokį 
vieną, kuris su draugais lošdavo ištisai 24 ar net 36 
valandas be pertraukos. Žinoma, laiko anuomet turėta 
"marios", bet vis tik dažnas susirasdavo šiokį tokį užsi
ėmimą.

Emigravus į JAV, teko stebėti pavienius asmenis, 
lankančius klubus, kuriuose buvo užpildomas savaitgalio
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KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

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

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JŪSŲ AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BY L /į L A IS V A J A M E PA S A U L Y J E. S E Ši O MIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA* IR JA SKATINA.

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

Aukas arba palikimus siąskime 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,Alta1U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2114
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, NOL 2P0
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7 
Sudbury - 246, College' Str., P3C 4VS 
Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.



toronto
POSĖDŽIAVO KLB TO
RONTO A-KĖS TARYBA

Tarybos posėdis vyko 
Toronto Lietuvių Namuose 
kovo mėn. 1 d., antradienį, 
7:30 val.vakaro. Posėdyje 
dalyvavo 17 valdybos ir 
tarybos narių ir 3 svečiai. 
Posėdžiui pirmininkavo H. 
Stepaitis ir sekretoriavo 
A.Songailienė.

Valdybos veiklos prane
šimų padarė dabartinis val
dybos pirmininkas Rimas 
Strimaitis. Iždininkas VI.Ba- 
čėnas pristatė metinę apy
skaitų. Revizijos Komisijos

pranešimų pateikė Br. Sap- 
lys.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad rengiamas TAUTYBIŲ 
KARNAVALO "VILNIUS" 
Paviljonas kasmet neša 
nuostolius. Buvo keliama 
mintis ateityje neruošti 
lietuviškojo paviljono. Po 
ilgesnių diskusijų buvo nu
tarta galutinų sprendimų 
dėl dalyvavimo Karnavale 
palikti naujai valdybai.

Toronto Apylinkės Val
dyba, kurių sudaro 7 nariai, 
renkama rotacine tvarka. 
Dviems metams yra išrink
ti: D.Garbaliauskienė, Vyt. 
Kulnys, V. Paulauskaitė, A. 
Vaičiūnas,jr. Vieniems me
tams - K.Budrevičius.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 
LABDARA FOUNDATION narių metinis-visuotinis 
susirinkimas yra šaukiamas 1988 m. kovo 27 d., 
šekmadien[,~~'2:30 vai, p.p. Lietuvių Namuose, Kara- 
liaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor St. W., Toronto 
Ontario. Dalyvaujančiųjų registracija prasideda 
1:30 vai. p.p.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas:

a/ Susirinkimo pirmininko ir sekretorių,
b/ Mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 

komisijų.
3. 1987 m. susirinkimo protokolo skaitymas,
4. Valdybos pranešimai:

a/ Pirmininko,
b/ iždininko,
c/ Statybos ir remonto,
d/ Visuomeninės veiklos,
e/ švietimo fondo "Labdara".

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus /auditor/ pranešimas,
7. Diskusijos dėl pranešimų,
8. 1987 m. apyskaitų tvirtinimas,
9. 1988 m. sąmatos tvirtinimas,
10. Revizoriaus /auditor/ tvirtinimas,
11. įstatų papildymas,
12. Valdomųjų organų rinkimai:

a/ Valdybos /5 nariai/,
b/ Revizijos komisijos /1 narys/.

13. Einamieji reikalai,
14. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į LIETUVIŲ NAMŲ valdybą bus 
prirenkami penki nariai, iš valdybos išeina: B. 
Jackus, A. Jankaitienė, V. Kulnys, E. Pamataitis 
ir V. Seniūnas, i revizijos komisiją bus renkamas 
vienas narys, iš kurios išeina M. Abromaitis.

LIETUVIŲ NAMŲ valdyba siūlo, kad nariai 
gautų iš nominuojamo kandidato-tės raštišką suti
kimą. Šiam reikalui yra paruošti specialūs blankai, 
kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba susirin
kimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų- 
čių siūlytojai /nemažiau kaip du nariai/ pasirašytų 
nominacijos blanką ir įteiktų metinio susirinkimo 
nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam 
asmeniui, privalo laikytis korporacijų įstatymo 
/Corporation Act/ reikalavimų ir įgaliojimus /pro
xy/, patvirtinus jų parašus notarui /Notary Public/ 
pristatyti į LN raštinę ne vėliau 1988 m. kovo 
mėn 24 d. 10 vai. r. įgaliojimai nepatvirtinti 
notaro ir gauti po minėtos datos nebus pripažinti 
teisėtais. įgaliojimų blankus galima gauti LN raš
tinėje.
Pastaba: Valdybos pranešimai apibūdins dabartinį 
slaugos namų planavimą.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

Lietuviu. Namų 
Žinios

LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS AUKOJO:

$2.000,- Viktoras ir Te
resė Gražuliai; po $ 100,- 
Pranas Kaziukonis, Elena 
Raudys, Stasys Valiukas.

Iš viso dabar PARA- 
moje yra $ 10,577.25.

PRISIKĖLIMO Parapijos 
banke Slaugos Namams yra 
atidaryta nauja sąskaita. 
J on įnešė $50,- T.Stanulis.

Slaugos Namams aukas 
galima tiesioginiai įnešti: 
PARAMOJE, sąsk. 8711 
ir PRISIKĖLIMO Banke - 
sąsk. 155332-17.

Visiems aukotojams bus 
išsiuntinėjami pakvitavimai 
nuo valdžios mokesčių nu
rašymui.

• LN BINGO žaidimuose 
šiuo metu yra keletą lais
vų vietų jaunuoliams-stu- 
dentams, norintiems dirbti 
kaip savanoriais-talkinin- 
kais ("ašeriais"). Suintere
suoti prašomi skambinti 
LN vedėjui T.Stanuliui tel: 
532-3311. Nemokantieji 
to darbo bus apmokomi.

• . SEKMADIENIO POPIE
TĖJE atsilankė daugiau 
kaip 300 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: B.G.Paku- 
liai iš Montrealio, A.Bas- 
kys, A.Hudek ir F.Sodonis 
iš Toronto priemiesčių.

Prof. Romo Vaštoko 
iniciatyva popietėje atsilan
kė 55 studentų grupė iš 
Toronto Universiteto, va
dovaujama dr.. L. Luciuk. 
Šie studentai, studijuojan
tys geografiją, lanko etni-

Poezijos ir Muzikos vakaras Toronto Lietuvių Namuose 1988.11.21 d. Kairėje' Kultūrines Komi
sijos pirm. V. KULNYS taria atidarymo Žodi. Viduryje VI. ŠALTMIRAS pristato poetą H. NAGI

ir dešinėje . dr. V. SAMULEVICIUS taria padėkos žodi. Nuotraukos St. Dabkaus

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 1988.11.21 d, IŠ kairės: pianistė 
Leokadija Paul auskaitė-Kanovičienė, fleitininkas Tomas Regina ir poetas Henrikas Nagys.

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA:
už 90 dienų term, indėlius 

7%% už 6 mėn. term, indėlius g
7’4% už 1 metų term, indėlius g
7%% už 2 metų term, indėlius g
8 % už 3 metų term, indėlius g
9!4% už GIC 1 m. goront. inv. pož g 
9Ų% už GIC 2 m. garant. inv. paž. g 
10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plonq (var. rate) g 
9%% už 1 m. term, pensijų planą S 
9/?% už 2 metų term, pensijų planą § 

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

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo . . 104%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu 

1 metų 104%
Zrnetų . 11 %
3 metų . 114%
(f«xed rate)

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

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki 000 ir mortcirtus iki 75°; įkai 
noto turto. Visų nariu gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. z\smeilines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American E spręsi. Kitos pasko
los; (kine of credit) ir antrieji mortgiciai

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

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

TELEFONAS: 53 2- 1149

6 psl.

nes grupes Toronte, domė
damiesi jų istorija, kultūra, 
papročiais ir dabartine 
veikla.

Po lietuviškų pietų stu
dentai susirinko Karalienės 
Mortos salėje tęsti savo 
diskusijas, liečiančias Lie
tuvą, bendruomenę, kultūra^ 
ir veiklą. Paaiškinimus pa
tiekė prof.R.Vaštokas, adv. 
A.Pacevičius, A.Juzukonis 
ir T.Stanulis.

• Metinis LN ir LABDA
ROS FONDO narių susirin
kimas šaukiamas š.m.kovo 
mėn. 27 d., sekmadienį, 
2:30 val.p.p.

Registracija prasideda
1:30 val.p.p.

Finansiniai praneši
mai ir darbotvarkė bus iš
siuntinėjami kovo 8-9 d.d.

Šiame susirinkime bus 
teikiamos naujausios žinios 
apie Lietuvių Slaugos Na
mus. T.S.

• LN VYRŲ BŪRELIO 
metinis susirinkimas šau
kiamas LN-se kovo mėn. 
20 d., sekmadienį, 1:30 vai. 
po pietų.

p O E z I J OS IR MUZIKOS VAKARAS

LN Kultūros Komisija 
pasižymi įvairių programų 
sudarymu ir jų pravedimu. 
Šį kartą, vasario mėn. 21 
d. Lietuvių Namuose irgi 
vyko neįprastinis renginys
- poezijos ir muzikos va
karas: retas skaitovas 
poetas Henrikas Nagys,įdo- 
mi pianistės Leokadijos 
Paulauskai tės-Kanovičienės 
ir fleitininko Tomo Regi
nos programa, atlikta solo 
ir duetais, išrinktinai pa-

Darbotvarkėje - valdy
bos pranešimai, diskusijos 
ir rinkimai.

Susirinkimui pasibaigus
- užkandžiai. VYRŲ BŪ
RELIO nariai ir prijaučian
tieji kviečiami dalyvauti.

• LN SOCIALINIU REIKA
LŲ KOMISIJA kviečia ligo
nių lankytojus pasitarimui 
LN-se kovo^ mėn.22 d., 8 
val.vakaro. Žinantieji apie 
sergančius arba galintieji da
lyvauti ligonių lankyme,pra - 
nešti Vyt.Kulniui:769-1266.

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.

ruoštas Vl.Šaltmiro žodis, 
apibūdinant Henriko Nagio 
poeziją ir supažindinant 
su šio vakaro muzikais.

Naujovė buvo ir tai, 
kad L N paskyrė ir VI.Šim
kaus buvo įteikta progra
mos pabaigoje kultūrinė 
premija svečiui i poetui ir 
komp.Aleksandrui Stankevi
čiui už jų kūrinį - Kantata 
"Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva".

Vl.Šaltmiras lengvu pa-

METINIS VYRŲ BŪRELIO 
BALIUS

Š. m.kovo mėn. 26 d.,
šeštadienį, 6:30 val.vakaro 
rengiamas LN Vyrų Būrelio 
metinis balius.

Programoje dalyvauja 
muz. Vaclovas POVILONIS 
ir jo vadovaujamas TRIO.

Vakarienę ruošia Vyt. 
Birštonas.

Bilietas, įskaitant ir 
vakarienę su vynu,- $14.

Platesnę informaciją 
apie šį renginį teikia ir 
bilietus platina V.Kulnys 
tel:769-1266, A.Sukauskas, 
tel:244-2790 ir Z.Revas, 
tel:251-9635.

LN Vyrai visus nuošir
džiai kviečia šiame baliuje 
dalyvauti. V.K.

lietimu vieno eilėraščio 
"Laterna Obscura"/iš

Henriko Nagio rinkinio "Mė
lynas Sniegas"/ taip įtai
giai, aiškiai ir subtiliai jį 
išskleidė klausytojams, kad 
iš karto auditorija buvo 
tinkamai nuteikta susikaup
ti ir priimti ir poeziją, ir 
muziką.
..."Kada gi žodžiai patam
pa poezija. Nesfileisime į 
jokius teorinius išvedžioji
mus, nes jie neretai daly
kus tik dar labiau sususka, 
nors ir atskleidžia, kaip 
vistik, poezija yra kompli
kuota.
...Paimkime eilėraštį "La
terna Obscura" iš rinkinio 
"Mėlynas Sniegas". Pirmojo 
posmo penkios eilutės iš 
paviršiaus kone epiškos, 
bet tik iš paviršiaus. Tie
siog jauti, kad santūrūs, 
rūpestingai atrinkti žodžiai 
slepia savyje kažkokį neiš
sakytą ir neišsakomą skaus
mą:
"Mudu piešiame vaiko vei
dą ant pirmojo sniego.
Po laukinių aviečių šakom 
supa lėlę sesuo.
Lengvą sniegą paklojo 
nakčia darbininkai ant gruo
do
ir dažo derva medinį tiltą 
per
Bartuvą.

/nukelta į 7 psl................. /

ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

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

180-364 d. term, ind..........  7’/4%
1 metų term, indėlius....... 77z%
2 metų term. Indėlius....... 73/4%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9’/4%
2 metų GlC-met. palūk...... 97z%
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'/?% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą.......... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 774% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 574%

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 gy vybę ūki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, 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). Neimante mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas .1

Barristers and Solicitors
Patent and Trade Mark Agents

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

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

Mississauga:
Plaza One, Suite 200 
2G00 Agentia Road, 
Mississauga, Ont. L5N 1P7 
Tel.: (416)-821-8522

Telex: 06-960168.

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

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

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591
aš®



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose -

Hamilton

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

indėlius (P C A ) ................. 3% asmenines paskolas.....  12.5%
santaupas....................... 5.75% nekiln. turto pask. 1 m. 10.25%
kašd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 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% dydlikl $2.000.
RRSP ind. 3 m...................9.75% ir asmeninių paskolų

drauda iki $25.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 1 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos - rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

"AITVARO" TEATRO 
VIEŠNAGĖ

Po sėkmingos premjeros 
savo mieste, Toronto Lietu- 
vių Dramos Teatras AIT
VARAS buvo atvykęs į Ha
miltonų ir vasario 14 d., 
sekmadienį, Jaunimo Cent
ro salėje suvaidino dramų 
"Aukštadvaris". Veikalas 
parašytas Vyt.Alanto dar 
jam esant Lietuvoje, tačiau 
gvildenamos temos , aktua
lios mums esant savo žemė
je, tokios liko ir dabar, 
mums esant šiapus Atlanto.

Tarpe kitę temų, veika
le kalbama ir apie norų 
praturtėti, apie pinigus, 
darbštumų ir tinginystę. 
Pagaliau kalbama ir apie 
jaunę žmonių vedybas ir 
skyrybas. Tai temos, kurios 
aktualios ir šiame krašte 
jaunosios kartos ar ir kiek 
vyresnio amžiaus gyventojų 
tarpe.

"AUKŠTADVARIS" 
trijų veiksmų drama. Jų 
išklausyti trunka virš porą 
valandų, tačiau vistiek įdo
mu klausytis ir matyti ak
torių darbų.

Kalbant apie dramos 
veikalus manoma, kad juo
se nėra progos nors kiek 
nusišypsoti. Nevisada taip

Keli vaizdai iš dramos "Aukštadvaris”, IŠ kairės: Aldona Totoraitienė -kaip Vinco Žmona Irena . y "V
Žymantienė; Stepas Ramanauskas — daktaras Petras Jurkšys; Algirdas Kynas — Vincas Žyman
tas; Aldona Dargytė—Byszkievvicz — Aukštadvario sav..Vinco motina Morta Žymantienė; Vytautas 

Ta seek as - Irenos tėvas Izidorius Jackūnas; Benius Tarvydas— tolimas Vinco giminaitis Mykolas
Žymantas, 

būna. "AUKŠTADVARIS" 
davė progos truputį ir pasi
juokti. Veikalas buvo gerai 
vaidinamas ir gerai sureži
suotas hamiltonietės E.Dau- 
guvietytės-Kudabienės. Jos 
padėjėja - torontietė A. 
Dargyte-Byszkiewich. Tinka
mas dekoracijas pagamino 
A.Totoraitienė.

Vaidino: A.Slabosevičius, 
St.Ramanauskas, A.Dargyte- 
Byszkiewich, A.Kynas, V.Te- 
seckas, V.Stuikys, B.Tarvy- 
das, Lana Vytė, A.Totorai
tienė, ^.Imbrasas.

Žodelis apie autorių: 
Vytautas Alantas,

gimęs 1902 m. birželio 18 
Sidabrave, Naujamiesčio 
vi. Studijavo Lietuvoje ir 
Prancūzijoje. Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo "Eltos" 
direktorium, "Lietuvos Aido" 
vyr.redaktoriumi, Vilniaus 
Teatro direktoriumi. 1949 
m. imigravęs į JAV, apsigy
veno Detroite, Michigan'© 
valstijoje. Jis yra rašytojas, 
beletristas ir dramaturgas, 
publicistas. Daugiausiai ku
ria dramos veikalus.

Rež. Elena Dauguviety- 
tė-Kudabienė šio veikalo 
pastatymo programos lape
lyje sako, kad drama

Nuotraukos St. Varankos 
"AUKŠTADVARIS" (1946) 
Amerikoje statoma pirmų 
kartų, kad yra suburtas 
"Aitvaro" stiprus vaidintojų 
sųstatas. Aukštadvaris, kaip 
ir mūsų brangi gimtinė, 
reikalauja aukų ir dėl šio 
dvaro vyksta veikale vaiz
duojamos įvairios intrigos. 
Vieni veikėjai nori pasipel
nyti, kiti jieško įpėdinio, 
treti aukojasi. Įvairūs vei
kėjų charakteriai gražiai 
supainioja dramų,

Tiek trumpų žinių apie 
gerų veikalų. Zp.

PAGERBĖ JUBILIATĄ IR GIMTADIENIO PROGA 
AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:

Gerbiamo JANKŪNO ALBERTO 80-TOJO GIMTA
DIENIO ŠVENTĖS PROGA, kaimynai, giminės ir draugai, 
vietoje dovanų, aukojo Kanados Lietuvių Fondui: po $20, 
- L.E.Klevai, R.Sakalas, A.Matuliūnas; po $10,- J.E.Bajo
raičiai, A.M.Garkūnai, K.Mikšys, S.Aleksa, A.Mačiulaitis, 
A.Mingėla, K.L.Meškauskai, J.Kežinaitis, L.J.Stungevičiai, 
p.Dums, A.Mikalauskas, K.E.Gudinskai, B.B.Venslovai, 
P.D.Vaitiekūnai, A.Stasevičius, J.Ranonis, Al.Kaminskas, 
K.Kudukis, P.Kareckas, St.Dalius, P.M.Šuliai; po $5,- T. 
Enskaitis, A.Matulicz, P.Navickas, B.Pakalniškis, V.Subat- 
nikaitė-

K.L.Fondas sveikina sukaktuvininkų ir dėkoja vi
siems aukojusiems. K.L.F.

karų.būtų dažniau.
Dalyviams ir rengėjams 

bei svečiams buvo suruoš
tos malonios ir gražios vai
šės, kurių metu buvo proga 
pasidalinti įspūdžiais. Dal.

toronto
POEZIJOS IR MUZIKOS 
VAKARAS/! ’
/........... atkelta iš 6 spl. /

Pirmagimis sniegas purus, 
kaip
sesers plaukai."

O trečiojo posmo pir
moji eilutė atskleidžia 
mums vaiko veido tapatybę. 
Sako poetas:

"Mudu piešiame brolio 
veidų ant pirmojo sniego...

Čia kalbama apie brolio 
pakasynas. "

Ne kiekvienas poetas, 
nors sukurtas eilėraštis jam 
yra pats gyviausias ir arti
miausias, sugeba perduoti 
jį skaitymu. Ne kiekvienas, 
paprasčiausiai, turi užten
kamai stiprų kontaktų su 
auditorija ar pakankamų 
balsų bei ištartį. Visu tuo 
su kaupu apdovanotas Hen
rikas Nagys, ir tų vakarų, 
būdamas, kaip sakoma, for
moje, nešė su savim klau
sytojus per 4 atėjimus. Iš 
kiekvieno rinkinio skaitė 
po keletu eilėraščių, įpinda
mas vienų kitų jų kūrimo 
detalę, ir iš naujausios kū
rybos.

Pianistė ir fleitininkas, 
atskirai ir kartu grodami, 
papildė vienas kitų, o jų 
duetai buvo labai šiltai at
likti ir užsipelnė gausių 
plojimų.

Pianinu solo grojo du 
preliudus Fr.Chopin'o, S. 
Rachmaninov'o etiudų, op. 
33, Nr.d, Fr.Chopin'o Im- 
promtu, op.29 ir Fantazijų- 
impromptu, op.66. Fleita 
-M.Ravel'io, S.Faurė, Ph. 
Gaubert, F.S.Gossek ir F. 
Poulenc Sonatų fleitai ir 
fortepijonui. Ir publikai pa
geidaujant, dar vienų duetą.

Programos pabaigoje, 
po premijos įteikimo, Hen
rikas Nagys tarė padėkos 
žodį.

LN Kultūros Komisijos 
p-kas Vyt. Kulnys, atidaręs 
programų ir jų padėkos žo
džiu visiems rengėjams ir 
talkininkams , ir dalyviams, 
uždarė.

Dalyviai buvo apdova
noti gėlėmis. Publikos susi
rinko apie 300, nors tuo 
metu vyko kitas svarbus 
subuvimas, kurio pora šim
tų dar būtų norėję patekti 
į šį poezijos ir muzikos 
vakarų..

Visi atsilankiusieji buvo 
labai patenkinti atvykę ir 
pageidavo, kad panašių va-

• EDMONTONIEČIŲ A. ir 
F. KANTAUTŲ Stipendijų 
Fondas paskyrė "NL" sa
vaitraščiui $150,- aukų.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

MUSŲ VASARIO 16-TOJI
Š.m.vasario mėn. 14 d., 

sekmadienį Multi-Culture
Centre buvo paminėta Lie
tuvos Nepriklausomybės

SPSClALfBis I
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMCaS
495-90O AVENUE, LaSolte
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSallo

2955 ALLARD, Vide Evnard
766-2667

1988.111.10

atstatymo 70-toji sukaktis. 
Minėjimų ruošė K.L.B.Apy- 
linkės valdyba, dalyvavo 
beveik visi Sudbury apylin
kės lietuviai ir keletas 
svečių.

Pradėta Kanados himnu- 
Lietuvių Bendruomenės Apy
linkės valdybos p-kas J.Pau- 
laitis pradėjo minėjimų pa
skaita, kurioje aiškino mi
nėjimo prasmę, reikšmę, 
buvusių ir esamų kovų už 
Lietuvos laisvę, šio,jau 70- 
tojo , minėjimo reikšmę 
mums emigracijoje ir lie
tuviams, gyvenantiems tė
vynėje, sunkioje okupanto
priespaudoje. Buvo pranešta, 
kad prieš minėjimų gauta 
žinia per K LB* Krašto Val
dybų, jog tėvynėje okupan
tas stengiasi žiauriomis 
priemonėmis šį minėjimų 
sužlugdyti, nepaisydamas 
jų viršininko M.Gorbačiov'o 
"glasnost" paskelbimo. Taip

**************************************************** 
PAGERBDAMI MIRUSJJL AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

Atsisveikinant su a.a. ALGIRDU BANELIŲ, drau
gai ir pažįstami aukojo Kanados Lietuvių Fondui: $100,- 
V.R.Bersėnai; po $ 50,- J.Gustainis, Elena Bersėnienė, 
LR.Kymantai, A.V.Bersėnai; po $25,- A.B.Spudai, E.Ber- 
sėnas, J.Z.Stravinskai, E.R.Stravinskai; po $20,- K.B.Če- 
paičiai, H.Stepaitis, P.E.Šernai, P.G.Stauskai, V.A.Šipe- 
liai, R.Stravinskaitė, J.I.Meiklejohn, E.G.Čepaičiai, P.Ber- 
sėnas, N.Racevičienė, O. Juodišienė, A.V.Šukiai, P.R. 
Stauskai, J.Arštikaitis, V.M. Vaitkevičiai, A.Zalagėnas; 
po $15,- A.E.Underys, K.Lukošius; po $10,- V.B.Vytai, 
J.I.Morkūnai, P.Simkevičienė.

Kanados Lietuvių Fondas, užjausdamas artimuosius, 
dėkoja visiems aukojusiems. K.L.F.
****************************************************

Jffila)o£io8 Hietutoos jfonftas
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

Gautos šios aukos: $ 300,- Girdzijauskas Izidorius; 
po $ 100,- Išganytojo Parapijos Moterų Draugija /viso 
$200/; Olga Krivickienė /viso $322/; TALKA Kredito 
Unija /viso $200/; Kaziukonis Pranas /viso $300/; J.Pur
vins (Australija. Viso $300/; U.Vilkienė (Australija. Viso 
$250/; Benediktas Jackus; Herbertas Stepaitis; po $50,- 
U.Bleizgienė; A.Langienė /viso $110/; R. Voges-Žviliūtė 
iš Vak.Vokietijos /viso $150/; $15,- Kazys Gaputis.

Per paskutinius penkis mėnesius viso suaukota $ 
1.265.

Nuoširdus AČIŪ aukotojams. MLFONDO Sųskaita 
PARAMOJ- Nr.8032. FONDO VALDYBA
****************************************************

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ' <22-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

■ *» . , •

E Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

t_________________________________________ -

pat buvo pasakyta, kad 
Kanados lietuvių jaunimas, 
minint 70-tųjų sukaktį, or
ganizuoja demonstracijas 
Ottawoje ir kt., prie So
vietų konsulatų, taip pat 
kelių dienų badavimo strei
kų.

TAUTOS HIMNU baigta 
oficiali minėjimo dalis.

Visi minėjimo dalyviai 
pasirašė specialius laiškus

P.M.Brian Mulroney ir 
opozicijos vadams- Mr.J. 
Turner, Mr. J. Broadbent, 
prašant, kad jie primintų 
M.Gorbačiov'ui žiaurų jo 
pavaldinių elgesį ir trukdy
mų minėti 70 m.sukaktį 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bes., atstatymo. Laiškai bu
vo tuojau persiųsti į Otta- 
wų.

Paruošta gerų šeiminin
kių - N.Paulaitienės, A.Ba- 
taitienės, B.Stankienes ka- 
vutė ir lengvi užkandžiai. 
Vyko įvairių laimikių lote
rija. Šeštadienį, prieš mi
nėjimų "THE SUDBURY 
STAR" dienraštis atspaus
dino ilgesnį straipsnį apie 
Lietuvos okupaciją, ir (Va
sario 16) -70-tosios Lietu
vos Nepriklausomybės at
gavimo sukakties minėjimą 
Kanadoje ir Lietuvoje, pa
vadintų "Lithuanians celeb
rate Independence Day".

J.Kr.

tondon,ont.
AUKOS PAMINKLO 
STATYBAI

Londono lietuviai nuo
širdžiai aukojo pastatymui 
Paminklo, skirto pagerbi
mui žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę. Londono lėšų telki
mo skyrius, vadovaujamas 
Jono Butkaus, įteikė 
dosnių aukų $200.

Po $100,- aukojo Ado
mas Kalnėnas bei Pranas 
ir Dana Judickai. Po $50,- 
Jonas ir Polina Butkai, 
dr.Romas ir Nancy Mitalai, 
Povilas ir Marija Genčiai, 
Algirdas ir Irena Dragūne- 
vičiai, L.L.S,K."Tauras". 
$30,- E.l.Daniliūnai.Po $20,- 
M.D.Chainauskai, P.M.Jok
šai, V.V.Staškūnai, A.M.Ku
dirkai, R.E. Vilembrektai, 
J.J.Brazlauskai, N.D. Arm
strong. Po $10,- kun. I.Mi
kalauskas, J. J.Launikaičiai, 
J.O. Jasinskai, A.Stygienė, 
A.A.Barkauskai, E.G.Iškaus
kas, S.Zulpa, J.Kriaučeliū- 
nas.

Viso suaukota $ 900.
Apylinkei su 30-40 šei

mų tai nėra maža suma. 
Tas įrodo, kad londoniškiai 
gerbia savo didvyrius. 
Visiems aukotojams nuošir
džiausias lietuviškas AČIŪ!

Rinkliavos Vadovas

GUY ® 
RICHARD
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir dorbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, k uris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui "ar tai symui skambinkite: 3M-I470

7 psl.



morrtrea
• VASARIO 16-tosios proga 
KANADOS LIETUVIŲ FON
DUI aukojo: Bronė Rudze
vičienė - $50; Gintaras ir 
Aldonti Nagiai -$35; Jonas 
ir Bronė Lukoševičiai pa
pildė savo įnašų $50.

Kanados Lietuvių Fon
das visiems nuoširdžiai dė
koja.

• JUOZINES ruošia "NE
RINGOS" šauliai AV Para
pijos salėje KOVO 20 d. 
Maloniai kviečia atsilanky
ti Juozus, Juozes, jų arti
muosius bei draugus ir vi
sus kitus.
• REZERVUOKIME balan
džio 16 d. "Nepriklausomos 
Lietuvos" Spaudos Vakarui, 
kuris vyks Aušros Vartų 
Parapijos salėje.

Stalus galima rezervuo
ti "NL" Redakcijoje ir sek
madieniais Spaudos Kioske, 
AV Parapijos salėje.

"NIDOS" KLUBO PIETUMS 
LOTERIJAI AUKOJO:

A.Račinskas, P.Ražanas, 
V.Sušinskas, v A.Kalvaitis, 
P.Verykis, A.Žiūkas, A.My- 
lė, A. Jonelis, S.Pocauskas, 
St.Rimeikis, B.Kirstukas, 
J.Šiaučiulis, A.Urbonas,"RU" 
TOS" Klubas, J.Pileckienė.

Visiems "Nidos" Klubo 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

• Sol.A.KEBLYS kartu su 
muz. Aleksandru STANKE
VIČIUM išvyksta į Winni- 
peg'ų, kur giedos iškilmin
gose mišiose ir atliks kon
certų, pakviesti kleb.prela- 
to J.Bertašiaus. Tuo metu 
ten lankysis ir dalyvaus 
vietos arkivyskupas bei 
vyskp.O.B a 1 t a k i s.

Šiuo koncertu toje lie
tuvių kolonijoje bus i už
baigtas 600 metų Lietuvos 
krikšto atnaujinimo sukak
ties minėjimas.

• "VAIVORYKŠTĖS" vadovė 
Irena Lukoševičienė ir narė 
Danutė Staškevičienė su
grįžo iš juostų audimo kur
sų savaitgalio Washington'e. 
Kursuose dalyvavo 18 vyr. 
skaučių, kurios norėjo pasi
tobulinti ar keletą ir pra
mokti , lietuviškų juostų au
dimo. Šeštadienį , vasario 
27 d. kursai vyko nuo pat 
ryto iki vakaro su viena 
trumpa pertrauka pietums, 
o sekmadienį dar pusę die
nos prie juostų audimo pra
leido 5 moterys. Vaivorykš- 
tininkės buvo nuvežusiosi 
juostų raštų pavyzdžių ir 
tinkamų siūlų.

Vakare kursantės ir abi 
viešnios instruktorės malo
niai pabendravo prie vaišių 
stalo. Kelionę atliko auto-- 
mobiliu.
0 "NL" Valdybos posėdis šau
kiamas kovo 18 d., 6 vai.v. 
Redakcijos patalpose.

MUMS RUPI...
Yra paruošta į SUVAL

KŲ TRIKAMPI dešimčiai 
šeimų po siuntinį. Šių siun
tinių ruošų Seselės aukojo 
už sergančius ligonius mū
sų kolonijoje ir už jų šei
mas. Būtų prasminga, ir gra
žu, jei gavėnios metu mūsą 
gera ir supratinga visuo
menė galėtų skirti šiai kon
krečiai labdarai - siuntinią 
persiuntimui - dėmesį su 
intencija, kad per labdarų 
Dievas stiprintų ir mūsų 
ligonius Montrealyje ir 
guostų šeimos narius, viltin
gai laukti pagerėjimo.

įdomu - jei mes pamaty. 
tume dabar Kristų vaikš
čiojantį gatvėse, praeinantį, 
pro mūsų namus menkai 
apsirengusį, praalkusį, nu
vargusį - greičiausiai pul
tume visi Jam padėti: ap
rengti, pavalgydinti, paruoš
ti švarių lovų poilsiui. O 
Evangelijoje Kristus labai 
paprastai sako: "Iš tiesų 
sakau jums, kiek kartų tai 
padarėte vienam iš mažiau
sių mano brolių - man pa
darėte". /Mat.25.40/.

Aukas, gautas Suvalkų 
Trikampio lietuvių šalpai 
pervesime per Apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės šal
pos atstovų K.Toliušį - per 
jo knygas. Persiuntimų at
liekame per vienų įstaigų 
tiesiai į laivų. Šiuo keliu 
persiuntimas pigesnis, negu 
per tiesioginį paštų. Būsi
me labai dėkingos, jei šis 
darbas ras paramų ir at
garsį.

Šeimos, kurioms siunti
niai yra paruošti, yra su 
mažamečiais vaikučiais ir 
gero amžiaus sulaukusiais 
tėvais. (Kai gaunu laiškus 
iš nežinomų šeimų,persiun- 
čiu juos BALFUI į Čikagų).

Mūsų asmeniniai įsitiki
nimai ar skirtumai nėra 
kliuvinys gelbėti, padėti 
kitam, esančiam bėdoje. 
Manau, ne vienų stebina 
"Salvation Army" solidaru
mas ir labdaros vaisiai, 
arba Motinos Teresės Indi
joje, kuri renka žmones 
gatvėse ir gabena į globos 
namus, neklausinėdama, 
kas jis toks-krikščionis, ar 
budistas, ar pagonis. Už
tenka, kad jis - kenčiantis 
žmogus.

Gero darymas- nėra 
kurios nors grupės monopo
lis. Kas gali būti žavinges
nio, kaip kartu padėti vie
ni kitiems ir visiems, kur 
matome reikalų ir kur ga
lima.

Jūsų Sesuo MPalrnira

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364-4658

• Primenama, kad METINIS 
"LITO" SUSIRINKIMAS bus

balandžio mėn.23 d., Šv.Ka- 
zimiero Parapijos salėje.

TAKSU FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

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

Tel.: 871-1430

4 PATARIMAI
GYVENAMŲ NAMŲ APDRAUDAI

1. APDRAUSK bent 80% dabartinės namo atsta
tymo kainos. Tada gaisrui atsitikus, bendrovė 
apmokės pilną remonto kainą, be atskaitymų.

2. APDRAUSK naują automobilį jo atpirkimo kai
na. Tada nelaimei atsitikus, kad ir po 1-2

metų, bus užmokėta kaip už naują, neatskai- 
tant už nusidėvėjimą.

3. APDRAUSK inventorių naujo atpirkimo kaina. 
Tada vagystei atsitikus, bus užmokėta už 
seną daiktą, kaip už naują.

4. APDRAUSK brangenybes ir kailinius paltus 
specialiai, nes draudimo bendrovės daugumoje 
moka tik $2,000 už brangenyoes ir kailinius 
paltus vagystės atveju. Praktiškai nuostoliai 
būna visada didesni.

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

Tel.: 722-3545

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 buy. Sea Ranch

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

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

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION
LASALLE, QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIAUSTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA
atl i ek a darbus, kreipianti s į COST A, Tel.: 733—9878

• Glteiux • Biscuits
• GAtesun su fromago
• Pain • Cat*
• Meillaurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairus pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoninlai ir kitokie 

pyragai

8524, Oatarlo E.. Mtl S24-3348
Dr. JONAS M ALISKA 

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

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

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

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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ,

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

Teise* ir remodelftoje

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

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

Tel.:i 931-4024

Sis*s ir petdvods

,1449 rue St. Alexandre, Suits 500 A — 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 T—.

Notarai

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

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6 

Tel. (514) - 871-1430

TONY I 
PHOTOl 
STUOIOI

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

8 psi.

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 

ir kitiems susibūrimams. IVA1RŪS GĖRIMAI 

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

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

Member

Foto M.L.S.

SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

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

366-7818
1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

D. N BALTRUK0NIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jeai Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ............. Nam\i: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T“
C. 1. 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 POL.CAR1
Profesiniai patarnavimai 

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

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES RUgd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &CČTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John 0SK0WICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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