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BĖGA IŠ ROJAUS
Paskutinėmis dienomis iš 

Sibiro bandė pabėgti į 
Vakarus keleiviniu lėktuvu 
net dvi grupės. Abu bandy
mai baigėsi tragiškai. Apie 
pirmąjį jau gauta daugiau 
žinių: vienolikos asmenų 
Ovečkin' ų šeima, kuri 
buvo žinoma džazo grupė, 
pasivadinusi "7 Simeonai", 
grasindama ginklais, parei
kalavo pilotų juos nuskrai
dinti į Londoną. Bet lėktu
vas nusileido netoli Lenin
grado ir susišaudymo metu 
žuvo 9 žmonės: 5 iš jų 
buvo bandę pabėgti.

Apie antrąjį bandymą 
kol kas nėra tikslesnių 
žinių.

Š.m. kovo 10 d. iš Rytų 
į Vakarų Berlyną, sulaužę 
sovietų išmūrytos gėdos 
sienos užtvarą, pabėgo 3 
vokiečiai. Pabėgimui naudo
jo 7^ tonų sunkvežimį, 
kuris per apsaugos punktą 
pralėkė taip greitai, kad 
sargybiniai nesuspėjo nė 
šūvio iššauti.
ČEKAI REIKALAUJA 
RELIGINĖS LAISVĖS

Š.m. kovo mėn. 6 d. Če> 
koslovakijos sostinėje Pra
hoje šimtai maldininkų, po 
pamaldų išėję iš šv. Vito 
katedros, užtvindė ga.tves 
ir žygiuodami šaukė: "Mes 
norime religinės laisvės!"

Demonstracijose dalyvavo 
apie 8uu0 žmonių. Civiliai 
apsirengę čekų komunisti • 
nio režimo saugumiečiai, 
kurie buvo katedros viduje 
ir gatvėje, suėmė keliolika 
žinomesnių ir vadovaujan
čių disidentų. Demonstra
cijos prasidėjo ties dabar
tinio komunistinės Čekoslo
vakijos prezidento ir Mask
vos patikėtinio Gustav 
HusaK rūmais, kurie randa
si kitoje pusėje katedros 
aikštės. Tarptautinės žinių 
agentūros teigia, kad de
monstracijos išreiškė vis 
augantį nepasitenkinimą 
aėlei vis dar be vyskupų 
esančių 10 katalikų vysku
pijų. Husak' o vyriausybė 
atmetė visus 10 Vatikano 
pasiūlytųjų kandidatų. Nuo 
1973 metų Čekoslovakijoje 
neouvo paskirtas nė vienas 
vyskupas. Trys tebegyvi 
vyskupai yra virš 75 metų 
amžiaus. iš beveik 16 
milijonų čeKoslovakų apie 
60 nuošimčių yra kata- 
liKai.

M. gorbačiov’as
KALTINA PARTIJĄ

Sovietų diktatorius M. 
Gorbačiov' as, lankydama
sis Belgrade, Jugoslavijoje, 
spaudos atstovams paaiški
no, kad už tautinių mažu
mų neramumus, kurie vis 
dažnėja Sovietų Sąjungoje, 
kalta esanti komunistų par
tija, kuri nebuvusi pakanka
mai jautri tautinių mažu
mų kultūriniams skirtingu
mams. Kaip pranešu sovie
tų spauda, Armėnijoje ne

seniai įvykusių didžiulių 
demontracijų metu žuvę 
34 asmenys.

SIMON WIESENTHAL 
CENTRAS KALTINA 
LIETUVIUS MACLEAN’S 
ŽURNALE

Š.m. kovo mėn. 14 die
nos numeryje 14 psi. MAC- 
LEAN' S žurnalas patalpino 
Sherri Aikenhead parašytą 
straipsnį HUNTING FOR 
NAMES. Jame nurodoma, 
kad S. Wiesenthal'io cent
ras, studijuojantis (holo
caust) žydų žudynes II 
pas. karo metu, įteikęs 
teisingumo min. Ramon 
Hnatyshyn' ui naują 21 as
mens sąrašą. Jame esą su
rašyti lietuviai policininkai, 
kuriuos - anot to centro - 
Liėtuvo^vyriausybė kaiti
nanti tūkstančio -žmonių 
nužudymu Antrojo pasauli
nio karo metu. Tie sąrašai 
esą buvę atrasti tarp ilgai 
pamirštų ir neperžiūrėtų 
emigracijos bylų. Jeruzalės 
Wiesenthalio centro direk
torius Ephraim Zuroff dar 
priduria, kad girdi, tai 
esanti tikra "tragedija, nes 
bylos buvo prieinamos 30 
metų, o aš tik netikėtai 
už jų užkliuvau". Toks vie
šas kaltinimas yra visai 
nesuprantamas. Paminėtj 
asmenys, atrodo, jau iš 
anksto nuteisti Wiesenthal 
centro, nes kažkokia "Lie
tuvos vyriausybė" juos kal
tinanti.

Argi Wiesenthal'io 
centro vadai nežino, kad 
nuo 1940 metų jokios Lie
tuvos vyriausybės nebėra? 
Kad Lietuva okupuota ir 
kad visi kaltinimai nuo to 
laiko fabrikuojami Kremliu
je ir KGB urvuose? Be 
abejo, tai yra žinoma tam 
centrui, bet jis niekad ob
jektyvumu ir pakanta nepa
sižymėjo. Savo laiku jis 
buvo įteikęs Kanados vy
riausybei net virš 6000 
pavardžių sąrašų, kaltin
damas juos žydų žudymu, 
iš to sąrašo Deschenes 
komisija rado tik 20 tikrai 
įtartinų ir 218, kurių bylas 
dar reikėtų peržiūrėti. 
Todėl be galo keista, kad 
MACLEAN'S žurnalas 
tokį, kol kas niekuo nepa
grįstą , kaltinimą atspausdi
no. Tai lietuvių gero vardo 
teršimas ir nesiskaitymas 
su įprastine Kanados teisi
ne praktika ir spaudos 
etika. Prisimenant koks 
alasas kilo, kai prieš ke
lias dienas Kanados užsie
nių reikalų min. Joe Clark 
išdrįso pasakyti tiesą apie 
tikrus įvykius Izra
elyje, siūlome ir lietu
viams parašyti protesto 
laiškus (VIACLEaN’S žurna
lui, nurodant, kad kažin 
kodėl dabar, po Lietuvoje 
įvykusių demonstracijų 
praeitų metų rudenį ir šių 
metų pavasarį, staiga 
atsirado tie "dokumentai 

ir sąrašai". Ar tik nebus
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čia KGB prikišusi pirštus, 
norėdama supurvinti išeivi
jos lietuvių reputaciją, nes 
gi Kremliaus statytiniai 
tvirtino, jog demonstraci
jas išprovokavo užsienio 
kiršintojai? (Rašyti reikia 
šiuo adresu: Letters to the 
Editor, Maclean's magazi
ne, Maclean Hunter Bldg, 
777 Bay St.,Toronto, Ont. 
M5W 1A7.

(Galima taip pat paskam
binti redakcijai telefonu. 
Numeris yra jūsų telefono 
knygoje).

PRANEŠA L/ETUV/Ų INFORMACIJOS CENTRAS:

SOVIETAI NEIGIA, KAD GRAŽULIS BUVO PRIMUŠTAS
(New Yorkas, vasario 4 d.LIC) Sovietų užsienio reika

lų ministerijos atstovas Gennady Gerasimov vasario 4 d. 
paneigė Reuterio žinių agentūros tvirtinimą, kad lietuvis 
Petras Gražulis buvo milicijos primuštas vasario 2 d. 
teismo salėje. Gerasimov' as taip pat paneigė, kad milici
ja lauke su vilkiniais šunimis puolė 200 susirinkusių prie 
teismo salės.

Gerasimov' as teigė, kad jis susisiekęs su pareigūnais 
Lietuvoje, kurie jam pasakę, kad "nebuvo jokio primuši
mo ir nebuvo jokių šunų". Gerasimov'as reagavo į Reu
terio vasario 3 d. žinią, kuri buvo paremta disidentų 
šaltiniais. Associated Press tą pačią dieną irgi skelbė 
žinią apie Gražulio nuteisimą, pasiremdama disidentų 
tvirtinimais.

Lietuvių Informacijos Centro žiniomis, liudininkai ste
bėję Gražulio teismą, įskaitant Nijolę Sadūnaitę ir Ro
bertą Grigą, teigia, kad Petras Gražulis buvo primuštas 
70-ties žmonių akivaizdoje ir kad milicija tikrai puolė 
minią su vilkiniais šunimis.

Kiti liudininkai, stovėję^ prie teismo rūmų, tvirtina, 
kad girdėjo kaip rūsyje mušė Petrą Gražulį ir kaip jis 
rėkė: "Gelbėkit, užmuš!"

Gerasimov'as pt vadino stebėtojus, kurie susirinko prie 
teisme salės "chuliganais" ir sakė, kad 10 jų buvo suimti. 
Iš tų, anot Gerasimov'o, septyni buvo paleisti, o trys 
nuteisti 15 dienų kalėjimo už "chuliganizmą".

LIC žiniomis, Alfonso Bumbulio sulaikymo aplinkybės 
buvo tokios: kai milicija pradėjo spardyti ramiai stovin
čius vaikus, Bumbulis užklausė, kodėl jie juos muša? 
Bumbulį tada sulaikė, nuvedė į teismą ir pasakė, kad "Tu 
šūkavai, stumdeisi ir neklausei". Bumbulį nubaudė 20 
rublių bauda. Jį ir mažametį vaiką paleido tą pačią 
dieną.

Kitu atveju, šalia stovintis saugumietis pastūmė ir 
pargriovė vieną moterį Bronę Valaitytę, kurią tada suėmė. 
Teismo stebėtojai, ir lauke susirinkusieji, tuo tarpu, buvo 
valdžios atstovų filmuojami.

Gerasimov'as sakė, kad Gražulis buvo nuteistas 10 
mėnesių už atsisakymą vykti į karinius apmokymus ir 
teisingai paneigė Reuterip teigimą, kad Gražulis esąs 
diakonas, iš tikrųjų Gražulis buvo Sasnavos bažnyčios 
pagalbinis darbininkas ir zakristijonas. Gerasimov' as sakė 
kad kunigai neverčiami vykti į karinius apmokymus, bet 
jų padėjėjai nuo tų pareigų nėra atleisti. Šį tvirtinimą 
paneigia Petro Gražulio brolio, kun. Antano Gražulio 
atvejis.

Kun. Antanas Gražulis, Alytaus parapijos vikaras, 
buvo pašauktas į Alytaus karinį komisariatą lapkričio 18 
d. tą dieną, kai jis planavo važiuoti į Latvijos nepriklau
somybės šventės demonstracijas Rygoj. Jam komisariatan 
nuvykus, buvo įsakyta patikrinti jo sveikatą. Po sveikatos 
patikrinimo buvo pranešta, kad jis esąs tinkamas karinei 
tarnybai ir bet kokiu metu gali būti paimtas kariniams 
apmokymams.

Con

KANADOS PARTIJŲ 
POPULIARUMAS

Paskutinieji š.m. kovo 
2-5 d.d. GALLUP viešo
sios nuomonės įstaigos ap
klausinėjimo rezultatai 
rodo, kad Kanados federa- 
linių partijų populiarumas 
vis labiau išsilygina: libe
ralus palaiko 37%, NDP - 
- 33% ir konservatorius 
28%. Didžiausias neapsi- 
.^prendusiųjų nuošimtis 
rastas Quebec' o provincijo
je - net 39%. Taip pat 
sios provincijos rinkėjų nuo 

monės labiausiai svyruoja, 
visose kitose Kanados pro
vincijose rezultatai gana 
pastovūs. Pridedame GA
ZETTE dienraštyje įdėtą 
lentelę, kurioje nurodytas 
Kanados politinių partijų 
svyravimas nuo 1987 m. 
kovo mėn. iki šių metų 
kovo mėn.
MANITOBOJE RINKIMAI 
Š.M. BALANDŽIO 26 IR 
PAWLEY PASITRAUKIMAS

Kaip praeitame N L 
numeryje pranešėme, Mani 
tobos NDP vyriausybei pro 
vincijos parlamente buvo 
išreikštas nepasitikėjimas 
vieno balso dauguma. To 
balso savininkas Jim Wel
ding yra maištaujantis 

PRANEŠA JAV LB KRAŠTO VALDYBA:

• JAV LB Krašto valdyba yra pakvietusi prie Illinois uni
versiteto veikiančios Lituanistikos katedros vadovybę 
akademiniu požiūriu prižiūrėti dr. Sauliaus Sužiedėlio 
vykdomą mokslinės studijos rašymą apie įvykius Lietuvoje 
II-jo Pasaulinio karo metu. Katedros vadovas prof. Br. 
Vaškelis kvietimą priėmė ir sudarė sekančios sudėties 
patariamąją mokslininkų komisiją: prof. dr. Benediktas 
Mačiuika, prof. dr. Leonas Sabaliūnas ir prof. dr. Vytau
tas S. Vardys. Komisija prižiūrės studijos rašymą ir auto
riui talkins patarimais, konstruktyvia kritika, mokslinių 
šaltinių ir prieitų išvadų vertinimu.

• Š.m. vasario 3-10 d.d. Philadelphijoje vyko Amerikos 
Teisininkų Sąjungos (American Bar Association) pusmeti
nis suvažiavimas. Suvažiavimo metu amerikiečių ir tauti
nių grupių atstovai šešetą dienų demonstravo prie Wynd
ham Franklin viešbučio. Demonstracijomis protestuota 
prieš ABA pasirašytą draugystės ir kooperacijos sutartį 
su KGB kontrolėje veikiančia Sovietų Advokatų Sąjunga. 
Jungtinė lietuvių ir latvių demonstracija įvyko vasario 4 
d., jos ruoša rūpinantis Philadelphijos LB apylinkės valdy
bai ir Philadelphijoje esančiam LB Krašto valdybos bran
duoliui. Demonstracijos proga išleistame pranešime spau
dai, amerikiečiai supažindinti su Lietuvos okupacija, 
sovietų vykdomais žmogaus teisių pažeidimais ir iškelta 
svarba pasirašytą su sovietais sutartį atšaukti.

Vasario mėn. 9 d. The Philadelphia Inquirer laidoje 
buvo atspausdintas sutarties atšaukimo reikalu straipsnis, 
aktyviai besidarbuojančio adv. Patience Huntwork, kuria
me pasisakyta prieš esamą sutartį. Kalbant apie disiden
tų Sovietų Sąjungoje persekiojimą, paminėti Viktoras 
Petkus ir Balys Gajauskas.

• Metų pradžioje prez. R. Reagan'as JAV Kongresui 
įteikė raportą krašto apsaugos strategijos klausimu - 
"National Security Strategy of the United States". Šiame 
skoningai išleistame 42 puslapių leidinyje išspausdintas 
pasaulio žemėlapis, kuriame įrašyta sekančio turinio 
pastaba: "JAV valdžia nepripažįsta Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos inkorporacijos į Sov. Sąjungą". Džiaugiantis 
tokios pastabos įrašymu į plačiai matomą leidinį, norisi 
priminti, kad minėta pasataba JAV žemėlapiuose atsirado 
memažų JAV LB pastangų dėka. Su LB vadovais artimai 
bendradarbiavęs Philadelphijos kongresmanas Charles 
Dougherty tokios pastabos žemėlapiuose įrašymą įgalino 
1891 metais pravestu įstayminiu priedu.
PRANEŠA ELTA:

KAUNE PAMINĖTA PROF. DOVYDAIČIO MIRTIES 
SUKAKTIS

1987 m. lapkričio 5 d. Kaune, Karmelitų bažnyčioje, 
buvo iškilmingai paminėtas profesoriaus Dovydaičio 45- 
tųjų mirties metinių jubiliejus, apie kurį pranešė jo daly
viai. Dalyvavo daug jaunimo, vaikai deklamavo, pasaky
tas jautrus pamokslas.

Po minėjimo, privačiame ratelyje, savo prisiminimais 
apie velionį pasidalino su juo kalbėjęs lietuvis. Jis pasa
kojo, kaip 1941 rn. labai karštą dieną, juos sugrūdo į 
gyvulinį vagoną. Vagonas buvo sklidinai prigrūstas žmonių 
kurie stovėjo ant gyvulinio mėšlo ir duso, nes nebuvo 
jokios ventiliacijos, nei langelio, išskyrus mažą plyšelį, 
prie kurio iš eilės eidavo kvėpuoti. Dovydaitis atsisakė 
ten eiti, kad kiti galėtų dažniau pakvėpuoti.

Sibiro taigoje, Dovydaitis buvo kaliniams stiprintojas 
ir ramintojas. Kai vienintelis ten kalinamas kunigas buvo 
iškeltas, jis paliko Dovydaičiui Eucharistiją, kurią jis 
nešiojo prie savo širdies ir dalindavo draugams. Sukniu - 
bęs miške, bado ir šalčio pakirstas, prašė: "Pasakykite 
lietuviams, kaa nors mano kūnas liks Sibiro taigoje, aš 
savo dvasja ir širdimi būsiu su jumis, kad Lietuvą visad 
nešiojau širdyje ir niekad nebuvau nuo jos atsiskyręs". 
Kaliniai vienas po kito nuo mirštančiojo širdies paėmė 
Švenčiausiąjį.

NDP narys, nepatenkintas 
premjero Howard Pawley 
vedama politika. Kaip ir 
buvo tikėtasi, Manitobos 
NDP provincinė vyriausybė 
atsistatydino ir paskelbė 
naujus rinkimus š.m. balan 
džio 26 d. Tačiau visus 
nustebino paties H. Pawley 
pasitraukimas iš provinci
jos NDP lyderio pareigų. 
Kalbama, kad Pawley 
norįs kandidatuoti į federa
ting parlamentą. Šiuo metu 
viešosios nuomonės įstai
gos pranašauja NDP skau
dų pralaimėjimą Manitobo- 
je: paskutinėmis žiniomis, 

už konservatorius pasi
sako 46% , už NDP 
19% ir liberalus - 35%,



VI Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyputd au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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SVEIKINO BALTŲ LYGOS VETERANŲ, 3 ----- “-----------------— BRIAN
DEŠIMT METELĮ SUVAŽIAVIMĄ mulroney

CANADA

"It is distinct pleasure to convey my warmest gree
tings and sincere best wishes to the members of the 
Baltic Veterans' League in Canada as you celebrate 
your 10th Anniversary.

The people of the Baltic states have brought to Cana
da a burning spirit which echoes their history. We would 
be a country with a weakened national vision and lack
ing the fervent desire to build a country founded in 
freedom were it not for many contribution Baltic Cana
dians have made to our nation.

Canadians of Baltic descent have focused their ener
gies in preserving and enhancing the values and ideals 
that, for centuries, have identified them as a people. 
Today, you are celebrating and reaffirming your heritage 
and traditions in a unified voice.

1 am pleased to join my colleague, Bob Hicks, Mem
ber of Parliament for Scarborough East, in wishing you 
a most enjoyable convention, as well as every success in 
meeting the challenges of the years to come."
/ Kanados ministeris pirmininkas Brian Mulroney savo 
sveikinimo rašte pastebi: "...Balty valstybių žmonės įnešė 
į Kanadą gyvy dvasią, kuri atspindi ją istorijų. Mes bū
tume kraštas su menkesne nacionaline vizija ir neturė
tume tokio stipraus troškimo kurti savo valstybę, pagrįs
ta laisve, jeigu nebūty balty kanadiečių didelio įnašo 
į mūsą1 .gyvenimą.

Balty kilmės kanadiečiai sukoncentravo savo energiją 
išlaikymui ir vystymui vertybių ir idealų, kurie šimtme
čiais suteikė jiems savitus bruožus.

Šiandien jūs švenčiate savo kultūrinį paveldėjimų ir 
tradicijas vieningu balsu. Džiaugiuosi galėdamas prisijung
ti prie savo kolegos Bob Hicks,MP Scarborough East su 
linkėjimais sėkmės suvažiavimui ir geriausios sėkmės at
likti savo uždavinius ateityje"/.

Ontario provincinės vyriausybės vardu sveikinimų at
siuntė premjeras David Peterson, kuriame rašo:"...Vete
ranai, kurie parodė savo pasiryžimų iškelti visuomeninės 
gerovės reikalus virš savo asmeniškųjų, visuomet užtar
nauja mūsų respektų ir Baltų Veteranų Lygos nariai Ka
nadoje^ gali didžiuotis savo vaidmeniu išlaikant šių tradi
cijų. Šis suvažiavimas suteiks puikių progų persvarstyti 
Lygos veiklų per paskutinį dešimtmetį ir apsvarstyti a- 
teitięs planus.

Aš perduodu linkėjimus visiems čia susirinkusiems, 
kad jūsų šiandieninės diskusijos būtų vaisingos ir kad 
pats suvažiavimas būtų tinkamai ir išskirtinai įvertintas 
jūsų sąjungos istorijoje".

IR VĖL NETEISĖTA BAUSMĖ
PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

LIC praneša, kad Vakarus pasiekė Alvydo Vainoro iš 
Lazdijų pareiškimas, kuriame jis protestuoja tikinčiojo 
jaunimo grupelės persekiojimą ir jam asmeniškai priskirtą 
neteisėtą piniginę pabaudą už dalyvavimą Aušros Vartų 
atlaiduose. Pateikiame pilną tekstą.
TSRS Centro Komitetui; nuorašai Teisingumo Ministerijai 
Lietuvos Vyskupams ir Vyskupijų Valdytojams

Alvydo VAINORO, gyv. Lazdijuose, Komjaunimo 
48.

Pareiškimas
1987 m. lapkričio rnėn. 15 d., sekmadienį, 4:30 vai. 

Lazdijų autobuso stotyje susirinko tikinčio jaunimo grupe
lė, kiokia 30 asmenų, kad nuvykus į Vilnių galėtume daly
vauti Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlai
duose. Primenu, kad ši jaunimo grupė į atlaidus vyko tė
vams sutinkant. Grupėse buvo ir keletą suaugusiųjų, jų 
tarpe parapijos darbuotojas Alvydas VAINORAS. Mums 
susirinkus prie Lazdijų autobuso stoties, jau laukė nepilna
mečių reikalų inspekcijos viršininkė Valė Jakulevičienė ir 
Lazdijų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas 
Jonas Malinauskas. Vėliau mokytojas Jonas Malinauskas 
įėjo į autobuso stoties dispanserinę. Ten Užgesinęs šviesą 
stebėjo grupę atpažinime, tikslais. Autobusas išvyko 5 
vai. Kartu su grupe įsėdo ir Jonas Malinauskas. Nepirkda- 
mas bilieto važiavo iki Žerijų miestelio. Vėliau sužinojo
me, kad nuo Žerijų atgal į Lazdijus parvežė^ mokytojas 
Gorbchovenka. Nuvykus į Vilnių ir išlipus iš autobuso, 
slpastydamasis už kolonų, grupę sekė važiavęs autobuso 
vairuotojas. Sugrįžus į Lazdijus 21:40 vai. pasitiko tikin
čiuosius Gorbchovenka ir direktoriaus pav. Jonas Mali
nauskas.

1987 m. lapkričio 16 d. jau prasidėjo mokinių nuodug
ni apklausa: "Kur, kada, kokiu tikslu važiavote į Vilnių 
ir panašiai. Keliolikai dienų praslinkus, Lazdijų vidurinės 
mokyklos 7-tos klasės auklėtoja Snieguolė Vilgoskaitė pa
reikalavo užpildyti vardines anketas, kuriose buvo šie 
2 psl.

klausimai: Kas einate į bažnyčią, ką veikiate bažnyčioje, 
dėl ko einate į bažnyčią? įpareigojo į tuos tris klausimus 
atsakyti sąžiningai, be jokių melagysčių, pasirašant savo 
vardą ir pavardę. Lapkričio 11 d. mane iškvietė Lazdijų 
miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Greiza; apklausine 
jant įvykį, apkaltino organizavimu išvykos į atlaidus ir 
liepė pasirašyti po kaltinamuoju aktu. Pasirašyti atsisa
kiau, kadangi jokio nusikaltimo nepadariau. Tada perdavė 
šį reikalą spręsti administracinio nuobaudo komisijai, 
vadovaujamai Leonovagovo, Lazdijų rajono vykdomojo 
komiteto pavaduotojui. Ši komisija mane nubaudė 50 
rublių bauda.

Pasirašo: Vainoras, Alvydas, 1987 gruodžio 10 d.

PRANEŠA ELTA:

LITHUANIAN DEPUTY SCORES MOSCOWS ECOLOGICAL 
POLICIES AT SUPREME SOVIET

Lithuanian writers and scientists are becoming increa
singly vocal about the "catastrophic" deterioration of 
Lithuania's ecology. One of the strongest statements on 
this subject was delivered recently by Alfonsas Maldonis 
Chairman of the LSSR Writers' Association, at the 8th 
session of the USSR Supreme Soviet (TIESA, Vilnius, 
October 21, 1987). Maldonis spoke as a "deputy" of the 
LSSR and the candor of his remarks was even more. 
remarkable since the so-called deputies have usually 
been content with ritualistic platitudes. He dared to 
criticize one of Moscow's "sacred cov/s", central planing. 
However, he left unmentioned the obvious connection 
between the absurd concentration of mammoth industrial 
projects in Lithuania and the influx of large numbers of 
Slavic, especially Russian, settlers.

A powerful chemical industry has been created in 
Lithuania. We are second in the country (the USSR. Ec|.) 
in the production of mineral fertilizers per capita. But 
let us look at the other side of the coin. A large num
ber of chemical plants are concentrated in the republics 
small territory. Air pollution in the Jonava, Mažeikiai, 
Kėdainiai rajons exceeds all permissible norms by many 
times. .In disregard of common sense, The Union minist
ries and USSR State Plan Committee... also plan to 
activate amonia and lubricant production units. What 
does this portend to us and our children in the near 
future? An optimistic smile from under a respirator?

Until we discover new technological solutions and as 
long as we are unable to purify the harmful pollutants, 
we must give it a lot of thought if it is expected to 
go on concentrating the chemical and crude oil proces
sing industries in the small densely populated territory 
of Lithuania, where intensive agriculture and cattle-brea
ding are cultivated.

... Lithuania's VRE electric power plant each year 
releases into the atmosphere more than 110,000 tons of 
noxious pollutants. 800 hectares of forest have perished 
around the "Azotas" nitrogen factory... 25,000 hectares 
of forests are in the zone of direct chemical pollution.

Vaikų priežiūra: 
naujos galimybės

Gera vaikų priežiūros programa yra 
lanksti ir finansiniai prieinama 
daugumai Kanados moterų, suteikia 
geresnės ateities perspektyvas.

Kanados vyriausybė supranta 
prieinamos vaikų priežiūros 
svarbumą, užtikrinant moterims 
ekonominų gerbūvį, įvedant "The 
National Child Care Strategy" - 
išbalansuotą mišinį programų, 
patiekiančių platų pasirinkimą 
moterims, dirbančioms namuose

arba už namų.
Svarbiausieji programos punktai:

• įsteigimas papildomų priežiūros 
vienetų 200,000 vaikų;

• Sukūrimas $100 milijonų dolerių 
fondo "Child Care Initiatives 
Fund" , kad išvystytų vaikų 
priežiūros ir specialiems jų 
reikalams projektus;

» Padidinimas atskaitymų^ nuo 
mokesčių už vaiko priežiūrą 
nuo $2000 iki $4000 už vaikus

Status of Women Condition feminine I nna/la1
Canada Canada Vxll JLdvJLcX

... The increasing use of herbicides and the pestici
des is a source of anxiety. The pesticides that are produ 
ced in the Soviet Union... are inferior to their foreign 
counterparts. This problem must be resolved without 
delay in the entire country...

SOVIET ATTEMPT TO DISCREDIT GAJAUSKAS 
REBUFFED
(Whitewash of conditions at Camp VS-389/36-1)

On April 23, 1987, A.M. Rosenthal published a co
lumn in THE NEW YORK TIMES about the notorious 
Perm 36-1 camp, which has been reserved for non-Rus- 
sians patriots, including Lithuanians, Latvians, Estonians, 
Ukrainians, and others. The column must have been 
made a strong impression on the Soviet Government, 
because it instructed Ivan Rakhmanin, an inspector of 
prisons, to write rebuttal. His letter, depicting the con
ditions at the Perm camp as humane and almost idylic, 
and denigrating the present and past prisoners as com
mon criminals, was printed in THE TIMES on December 
1, 1987.

Theodore H. Friedgut, professor at the Hebrew Uni
versity in Jerusalem, commented in January 16 issue of 
THE TIMES ("Letters to the Editor".):

...Even an intelligent layman with no detailed know
ledge of the Soviet dissident movement might wonder 
that virtually every prisoner named by Mr. Rakhmanin is 
from a national minority group: Ukrainianians, Latvians, 
Armenians, Lithuanians. This should raise doubts about 
the Soviet version of what camp VS-389/36-1 is about. 
But let us examine case histories.

...Balys Gajauskas, who at 22 was part of a post - 
- 1945 guerrilla movement fighting against Soviet occupa
tion in Lithuania and served a 25-year sentence, was 
given 10 years more in 1977. His "other" crime is exact
ly what Mr. Rosenthal claimed. He translated Aleksandr 
Solzhenytsin into Lithuanian and disseminated information 
on Lithuanian political prisoners to the samizdat human 
rights press.

...Among the activities of Gunars Astra that brought 
him a 15-year sentence were membership in a move
ment for the independence of Latvia, and he was speci
fically charged with maintaining contacts with United 
States diplomats and jounalists, and with the Swedish 
Bible society...

In the same issue of THE TIMES, Philip Alston, mem
ber of the executive committee of Physicians for Human 
Rights, revealed that in 1987 his organization proposed 
to the Soviet Union that it be permitted to visit the 
Perm strict regime labor camp, 900 miles east of Mos
cow, "to examine and assist detainees that the organiza
tion has reason to believe are in serious need of me
dical system". No response has been received.

In the January 19, 1988, issue of THE TIMES, A.M. 
Rosenthal cited inofrmation from trustwerty sources 
that Perm 36-1 was closed on December 8, 1987. "Sud
denly and without announcement". The prisoners, he 
writes, have been moved to camp VS-389/35 in theUrals 
about 60 miles away. The exact address of the "new 
site of suffering" is unknown.

iki 6 m. amžiaus arba už 
specialios priežiūros reikalingus 
vaikus

• įvedimas $200 atskaitymo nuo 
mokesčių už vaikus iki 6 m. 
amžiaus.
AŠ, ministerė, atsakinga už 

Moters teises (statusą) kviečiu jus 
susipažinti , kaip jūs ir jūsų 
šeimos gali pasinaudoti "National 
Child Care btrategy" programa.
Prašau rašyti man:

Barbara McDougall, 
Minister Responsible for 
the Status of Women, 
House of Commons, 
Ottawa, Ontario KIA 0A6

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS DIPLOMATINE IR KONSULIARINE TARNYBA
C. Surdokas Čikagoje yra 64 valstybių konsulatai, jų tarpe yra

Atspaudas iš 1987 "Kario". Nr. 8 ir Nr. S 
/ pabaiga /

JUZĖ DAUŽVARDIENĖ,
Lietuvos generalinė konsule Chicagoje

LIETUVOS GENERALINIS GARBĖS KONSULAS ČIKAGOJ
Amerikos lietuvių sostinėje, Čikagoje, Lietuvos konsu

latas lietuviams, tur būt, buvo ne mažiau reikalingas, 
negu kur nors kitur. Todėl čia ir buvo kurį laiką pilnos 
tarnybos konsulatas. Jį įvedė Lietuvos generalinis konsu
las Petras P. DAUŽVARDIS, buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos tarnautoju nuo 1925 m. Konsulu jis 
buvo paskirtas 1937 m.

Po jo mirties, 1971 m. rugsėjo
27 d. garbės konsule buvo paskirta Juzė DAUŽVARDIENĖ. 
Patvirtinta 1972 m. lapkričio 12 d. O po keliolikos metų 
sėkmingos tarnybos sveikatai silpnėjant ir pasitraukiant 
į peniją, garbės konsulo pareigas sutiko prisiimti energin
gas jaunesiosios kartos veikėjas Vaclovas KLEIZA.

KUBOS GULAGE
ARMAND VALLADARES

3.
Mėnuo skleidė savo baltų šviesų ant geltonai rudo pei
zažo ir Brito sakė, kad reikia perbėgti per tų atvirų, 
laukų. Kadangi aš negalėjau bėgti, Brito nešė mane gais
rininko būdu neįtikėtinu vikrumu ir jėga.

Per visų naktį Brito žvalgymo ir vedimo dėka, 
mes traukėme į pietryčius, pakrantės linkui.

Palaipsniui keitėsi augmenija. Moskitų debesys ap
niko mus kušti. Mes artėjome prie Jucaro upes įtakos 
pelkių. Netrukus pasiekėme tankynę aukštų žolių ir pal
mių, eidami pirmyn, paraleliai pagal upę.

Pagaliau Brito mus sustabdė. Mes atsiradome su
tartoje vietoje, ir pusvalandžiu anksčiau. 1 vai.ryto mū
sų laivas turėtų ten laukti. Rytui išaušus, kai rytmeti
niame patikrinime paaiškės, kad mūsų trūksta, mes jau 
turėtume būti atviroje jūroje, plaukdami į Grand Cay
man.

Atėjo 1 valanda, ir jokio laivo ženklo. 1 val.30 
minučių . 2 valanda. 3 valandą ryto mes jau pradėjome 
nusiminti. Kas buvo atsitikę? Žmonės, kurie turėjo mus 
paimti žinojo, kad mums grėsė mirtis, jei pagautų. Ta
čiau, jeigu kas nors būtų nepavykę, jie sakė mūsų lauksią, 
sekantį rytmetį. Tad, prašvitus, mes pasitraukėme nuo 
krantinės ir pasislėpėme vešlioje pelkių augmenijoje.

Kaip vėliau sužinojom, tų dienų buvo paskelbtas 
aliarmas visoje saloje. Tūkstančiai milicininkų ir papras
tų kareivių buvo sušaukti mūsų ieškoti. Jiems buvo pasa
kyta, kad mes ginkluoti. Tad, kai tik grupė pasiekdavo 
patogių slėptis augmenijoje vietų, sukrisdavo ant žemes 
ir iš savo Czech B-Z automatinių šautuvų paleisdavo 
salves. Tai ir buvo šūviai, kuriuos mes kartas nuo karto 
nugirsdavome.

Tuo pat laiku motorizuoti patruliai užblokavo ke
lius. Laivams, kurie naktį prieš buvo išplaukę žvejoti, 
per radijų buvo pasakyta sugrįžti ir patruliuojantys kute- 
riai plaukiojo pakrante pirmyn ir atgal. Tada mes neži
nojome, kad Geronos uoste Kanados laivas krovėsi citro- 
nus /greipfruits/. Kubos viršininkai galvojo, kad mes galė
jome įsilipti į šį laivų ir bandė jame daryti kratų. Kapi
tonas griežtai atsisakė duoti sutikimų. Tuo laikotarpiu 
Kanados prekybiniai santykiai su ivuoa ouvo puikūs ir 
Kubos vyriausybei buvo labai svarbu tuos santykius išlai
kyti. Kapitono atsisakymas leisti krėsti laivų buvo inter
pretuojamas, kad mes tikrai jame esame, bet viršininkai 
nieko kito negalėjo padaryti.

Kitų naktį mes vėl prisistatėme į sutartų vietų. 
Dangus buvo šviesus, žvaigždės skaisčiai mirgėjo. Mano 
koja skaudėjo baisiai ir Boitel'io kulnas nedavė jam ra
mybės. Bet - Dievas davė mums pasitikėjimų, kad pa
bėgsime. Mes buvome gyvi ir pilni vilties.

Bet laivas vis nepasirodė. Vėliau sužinojom, kad 
to laivo įgula niekada nepatikėjo, kad mes išspruksime 
iš kalėjimo. Jie manė, kad turi reikalo su kalinių fanta
zija. Taigi, išaušus, vėl nieko kito neliko daryti, kaip 
tik pasitraukti į savo slėptuves žolėse.

Tos dienos popietėje mus surado.

"Niekada neišeisite iš čia!"
Mus nugabeno tardymui į Itn.Julio Torrau, kalėji - 

mo viršininko kabinetų. Jis įsmeigė aštrų žvilgsnį į Boi- 
tel'į, vienintelį ,kurį jis pažino iš mūsų grupės. Boitel * 
buvo studentų vadovas Havanos universitete, kovojo 
prieš Batistų pogrindyje ir tapo aktyviu antikomunistu, 
kuomet įsigalėjo Castro. Castro jo neapkentė asmeniškai.
1988.111. 17

įrašytas ir Lietuvos generalinis konsulatas. Konsularinis 
korpusas savitarpyje palaiko tarpusavio ryšius, nes daly
vaujant korpuso renginiuose susidaro progų vienu ar kitu 
būdu supažindinti su Lietuvos padėtimi. Tokių pat progų 
pasitaiko ir valdžios įstaigoms bei privačioms instituci
joms ruošiant susitikimus su konsularinio korpuso nariais.

Labai dažnai asmenys ir organizacijos prašo informa
cijų apie Lietuvą. Nemažai tokių prašymų ateina iš aka
deminio pasaulio - studentų, mokytojų, profesorių, biblio
tekų. Žurnalistai domisi Lietuva bei jos padėtimi, ypatin 
gai, jei kas nors įvyksta pasaulyje, kur vienaip ar kitaip 
paliečiama ir okupuota Lietuva. Kartais reporteriai nori 
žinių apie Lietuvos diplomatinės ir konsularinės tarnybos 
teisinę padėtį, apie patį konsulatą ir jo darbus.

- Pavyzdžiui, sausio mėnesį, - pasakoja konsulas Klei
za, -teko lankytis Baton Rouge, LA, kur vietinio dienraš
čio korespondentas pravedė pasikalbėjimą apie mūsų 
konsulatą Čikagoje ir vėliau išspausdino ilgą straipsnį, 
supažindindamas skaitytojus su Lietuva ir palankiai apibū
dindamas konsulato veiklą. Tai vis būdai ir progos garsin 
ti Lietuvos vardą ir supažindinti su mūsų padėtimi.

Vaclovas Kleiza gimė 1933 m. vasario 18 d. Kaune. 
Pradžios mokyklą baigė Vilniuje. Lankė Hanau lietuvių 
gimnaziją. Bakalauro laispsnį psichologijoje įsigijo Illinois 
u-te Urbanoje, o magistro laipsnį socialinės globos srityje 
gavo iš Loyola universiteto Čikagoje. Šiuo metu dirba 
Čikagos miesto socialinių patarnavimų departamento 
administracijoje. Lietuvos generaliniu garbės konsulu pa
tvirtintas 1985 m. gruodžio 3 d.

Jis yra ėjęs šias visuomenines pareigas: moksleivių ir 
studentų Ateitininkų sąjungos pirmininko, Ateitininkų 
federacijos generalinio sekretoriaus, Lietuvių studentų 
sąjungos JAV pirmininko, ŠALFASS garbės teismo pirmi
ninko, JAV LB centro valdybos nario, JAV LB tarybos 
nario, PLB keturių seimų nario, PLB valdybos pirmininko 
pavaduotojo, Pirmo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso

Iš tikrųjų, mes sužinojome iš mūsų gaudymo operacijos 
vadovo, kad Castro, išgirdęs apie Boitel'io pabėgimų, 
patelefonavo Tarrau ir pasakė, kad jeigu Boitel iškeliaus 
iš salos, tai jis pats - Tarrau - turės atkalėti Boitel'iui 
skirtą 35 metų bausmę.

Dabar Tarrau žiūrėjo į mus su įsiutimu ir neapykanta 
"Jūsų ketveriukė supus baudžiamojoje celėje", - pasakė. 
"Niekada iš čia neišeisite! Apgailėsit, ką jūs man čia 
pridarėt!"

Kraujas sustingo manyje. Viršininkas tuščiai negra-
sino.

Mus nuvedė j bausmės paviljonų, šalia ligoninės. 
Castro yra buvęs Batistos įkalintas viename tos ligoni
nės kambarių. Tada buvo leista kasdienę jį aplankyti, 
gauti neišcenzūruotas knygas, cigarų, gausiai gero mais
to, net vedybinius vizitus, pabūti lauke, saulėje. Mums 
tačiau ne toks buvo skirtas likimas.

Baudžiamųjų celių sienos buvo aukštesnės, negu 
2 metrų. Lubos buvo padarytos iš sukabintų geležinių 
tvorų plačiomis properšomis. Ten buvo pakankamai vie
tos vaikščioti sargams virš celių ir visapusiškai prižiūrė
ti kalinius. Celių durys buvo apdengtos plieno sluoksniu 
ir prilydytos prie rėmų. Paliktas tiktai siauras tarpas 
durų apačioje, pro kurį galima paduoti maisto.

Kiekvienos celės viename kampe buvo skylė atlik
ti gamtos reikalams. Išlenktas vamzdis virš jos buvo mū
sų čiurkšlė (dušas); kontrolinis mygtukas vandeniui - už 
celės sienų. Celės visiškai tuščios, tad granito grindys- 
mūsų lova. Sargybiniai liepė nusirengti, ir kiekvienų 
patalpino į kitų celę, tarp kurių paliko po vienų tuščių. 
Nuogas, pulsuojant mano įskeltam kojos riešui, sėdėjau 
ant šaltų grindų.

Durys buvo paliktos atviros. Elektros lemputės 
švietė už sargų nugarų ir aš nesupratau, kad jie buvo 
apsiginklavę storais, supintais elektros kabeliais ir laz
domis. Bet aš girdėjau, kaip jie pradėjo mušti mano 
draugus, girdėjau kirčių garsus ant jų nuogų kūnų ir sar
gų šūkavimus ir keiksmus. Mano skilvis susitraukė, ir 
jutau tokį spaudimų krūtinėje, kad vos galėjau pakvėpuo
ti.

- Stokis, pederaste! - suriko sargas, užkirsdamas 
pirmųjį smūgį. Staiga man taip apsisuko galva, kad aš 
nukritau. Mušimai jautėsi lyg mane kas būtų plakęs su 
įkaitinta geležimi. Tada išgyvenau intensyviausių, visiš
kai nepernešamų skausmų savo gyvenime. Vienas iš sar
gų užšoko visu svoriu ant mano sužeistos kojos.

Kitų rytų durys buvo aklinai uždarytos. Mums pa
sakyta, jog Castro asmeniškai įsakė tai padaryti ir mes 
turėsime išbūti tose celėse eilę metų.

Negalėjau atsistoti - koja buvo labai sutinusi nuo 
uždegimo. Tai aš galėjau judėti tik sėdėdamas, vilkda
masis ant užpakalio. Vidurdienį šiek tiek atšilus, atsigu
liau ir bandžiau užmigti.

Staigus šaltis pažadino. Aš gulėjau dvokiančiame 
šlapumo ir išmatų klane. Viršuj mano galvos ant lubų 
stovėjo sargybinis, kuris laikė rankoj 20-ties litrų talpos 
kibirų ir su neapykanta žiūrėjo į mane.

Nusivilkau iki čiurkšlės. Vanduo nebėgo. Kranai 
liko užsukti daugiau kaip 3 mėnesius. Per visų tų laikų 
mums nebuvo leista maudytis - iškyrus tokiose "voniose" 
kurias sargybiniai mums malonėjo nuleisti pro lubas.

Užėjus nakčiai, pasirodydavo tarakonai ir laipio
davo po visų mano kūnų. Nuo jų kutenančio vaikščiojimo 
dažnai pašokdavau iš miego. Buvo ir žiurkių, kurios šmi
rinėjo naktį. Ir sargybiniai pasistengdavo, kad mes nė- 
miegotumėm daugiau kaip po keletu valandų. Jie įkišda- 
vo pagalius pro lubų tarpus ir mus baksnodavo. Nebuvo 
kur nuo jų pasislėpti.

Skausmas, baimė ir miego trūkumas pradėjo mane 
rimtai veikti. Aš meldžiau Aukščiausiųjį tikėjimo ir dva
sinės tvirtybės iškęsti visa tai ir nepabloginti savo situa*- 
cijos dar labiau sargdinančia neapykanta. Ir Jo pajuti
mas suteikė man nesunaikinamus šarvus.

Einant savaitėms be prausimosi, riebalinis purvo 
sluogsnis susidarė ant viso kūno. Pažastys, kirkšniai ir 
galvos oda tiesiog varė iš proto niežtėjimu; spuoguoti 
išbėrimai atsirado ant galvos. Pradėjo plėstis grybinė 
infekcija.

Didžiausias mano rūpestis buvo kaip išvengti ke
penų uždegimo. Mes turėjome valgyti pirštais, bet ka
dangi nenorėjau imti makaronus ar kokių košę, ar duoną, 
purvinomis, ekskrementų padengtomis rankomis, pakelda
vau lėkštę, laikydamas ją už apačios ir iš lėto įversda-

Garbės Konsulas VACLOVAS KLEIZA

rengimo komiteto vicepirmininko. Jis buvo vienu iš stei
gėjų ir ilgamečiu redaktorium Akademinių prošvaisčių 
skyriaus DRAUGO dienraštyje.

Bedradarbiauja DRAUGE, DARBININKE, LAIŠKAI 
LIETUVIAMS, ATEITYJE, PASAULIO LIETUVYJE. Dabar 
tebeina šias pareigas: PLB garbės teismo nario,ATEITIES 
literatūros fondo reikalų vedėjo, Lietuvių taupymo kredito 
unijos KASA direktorių tarybos nario.

vau maistų sau į burnų. Taip aš valgiau, kaip šuva, {de
dantis snukį į lėkštę.

Nuo gyvuliškumo mane gelbėjo tai, kad aš susikur- 
davau vidujinius pasaulius, pripildytus vaizdais iš gyveni
mo, kurį beveik pamiršau: šviesa, oras, saulė, horizontai, 
kurio jokios spygliuotos vielos niekada neaptverdavo. 
Tamsoje, dvokiančioje celėje aš užmerkdavau akis ir pri
sišaukdavau savyje šviesų , ir išsmukdavau iš kalintojų 
žnyplių, laisvas savo slaptame pasaulyje.

Bado Streikas
Mes vis dar buvome nuogi, visų laikų nuogi, o 

žiema buvo kieta. Mano kojos uždegimas atslūgo, bet 
kaulai blogai suaugo ir pėda buvo pasisukus į vidų, aki
vaizdžiai deformuota. Grybelinė infekcija plito po kūnų, 
kuris vis labiau pajuodo ir purvinėje. Gavau vidurių užde
gimų. Nuolatinai paleisti viduriai sukėlė organizmo de- 
hydracijų. Pagaliau mane nugabeno į ligoninę. Gydytojai 
ten buvo kaliniai. Mano sųmonė nuo karščiavimo buvo 
aptemus, bet aš atsimenu, kad su skardinėlės dangčiu, 
perpjautu per pusę, jie gramdė, paskui nulupo apskretusį 
purvų nuo mano kūno. Į gyslas leidžiamas gliukozės skie
dinys ir antibiotikai pagydė žarnų uždegimų. Vienas gy
dytojas įstengė peršviesti rentgenu kojų. Sulaužyti kau
lai suaugo ne vietoje ir sudarė guzų. Nieko nebuvo gali
ma dėl to tenai padaryti.

Grįžus atgal į vienutę, laikas slinko labai lėtai. 
Uždarymas bukino pojūčius. Boitel, Yebra, Brito ir aš 
šūkaudavom, norėdami susikalbėti, bet tai labai vargino. 
Tuzinai kalinių atvykdavo ir vėl išvykdavo iš baudos ce
lių. Mes tūnojome jose mėnesis po mėnesio. Nusilpę ir 
apduję, nutarėme paskelbti bado streikų reikalaudami, 
kad mus sugrųžintų į kalinių Bokštų.

Neturėjau jokio supratimo, kaip reaguoja kūnas 
ir sųmonė tokioje situacijoje. Maniau, kad po 5-kių ar 
6-ių dienų badavimo gali numirti. Bet ketvirtų dienų — 
jautimas, kad skilvis tuščias, pranyko. Fiziniai jaučiausi 
pakankamai sveikas, bet mintis, kad galėčiau mirti nuo 
bado,mane labai baugino.

Kadangi nė vienas iš vyresniųjų neatėjo pas mus, 
atrodė, jog štabui visai nebuvo svarbu gyvensim mes, 
ar mirsim. Bet vienų dienų seržantas stabtelėjo prie 
mano celės su viltingom naujienom: "Valladares, kalinių 
pastate nr.4 maištauja. Palaikydami jus, sako. Ir rytoj 
bado streikų pradės ir Bokšte nr. 2."

Po valandos atgabeno medicinos tarnautojų mūsų 
apžiūrėti. Kai mums pasakė, jog mus perkels iš bausmės 
bloko ir kitų dienų grąžino mus į kalinių Bokštus - per
gyvenau vienų didžiausių savo gyvenimo džiaugsmų. Bū
sime kiekvienas mūsų pasodinti skirtingame Bokšte, kad 
vėl nesuplanuotume bėgti kartu; bet vien tik palikti šių 
vietų buvo lyg išeiti iš paties pragaro.

Pasirėmęs ant ramentų, mečiau paskutinį žvilgsnį 
į baudžiamųjų celių blokų. Čia aš per 7 mėnesius daug 
iškentėjau, tačiau bent supratau, kiek aš pajėgiu ištverti. 
Ypatingas atradimas: skausmas gali paskatinti ir sukelti 
rezistencijų - atsparumų.

Taip pat solidarumas. Kai įžengiau į pilnų kalinių, 
kalėjimo kiemų, vyrai sukėlė audringas ovacijas ir šaukė 
"Viva!" vėl ir vėl. Iš visų pusių mane glėbesčiavo. Nega
lėjau sulaikyti ašarų.

Per kelias dienas sužinojau, kas buvo įvykę man 
nesant. Atsirado stebėtinai daug knygų iš laisvosios pa
saulio spaudos, kurias mikliai perduodavo šeimų nariai. 
Taip pat palengvėjo kai kurie mažmožiai, bet maistas 
blogėjo kas dienų; visi silpome nuo netinkamo valgio. 
Prisimindami sėkmingų streikų, nutarėme skelbti kitų. 
Dauguma kalinių kituose pastatuose prisidėjo prie mūsų.

Atsakymas buvo aiškus. Jokių nuolaidų. Jokių de
rybų.

Bokšte nr. 1 Tony Lamas užlipo palinkusiomis ko
lonomis, kurios pastatytos ratu aplinkui, viršuje susijungė 
į pastato kūginį stogų. Daugiau kaip 30-ties metrų aukš
tumoje, jis sliuogė siauru atramos balkiu į centrinį stogo 
taškų, kur visos atramos,lyg rato stipinai, susisiekė. Apa
čioje buvo tik tuščia erdvė. Mažiausias svaigulys - o 
jis badavo - reiškė, kad kris mirtin. Tame taške jis išsi
traukė Kubos vėliavų, pagamintų jo pastato vyrų ir pa
kabino, kad visi matytų.

Šis žygis buvo mums labai reikšmingas, nes sargy
biniai jokiu būdu nesugebėjo jos nuimti. Nė vienas jų 
tarpe neišdrįso užlipti iki ten. Taip mūsų krašto simbolis 
išliko, plevėsuodamas vėjuje, lyg primindamas, kad ge
riausi vyrai yra su mumis, ne su jais. / bus daugiau /
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DAILININKĖ MAGDALENA S T A N K Ū N I ENE ir 
jos ciklas " MOTERS D A B R A I "

o labiausiai

mums dievų karalystę, pilną

M.STANKUNIENE. Tapyba. Iš ciklo "GĖLĖS?kilmė

St. Martin' s 
ir Chicagos 
studijas pas

moteris, 
auklė- 

pati

BALZEKO LIETUVIU KULTŪROS MUZIEJUJE
Visa serija naujų spalvotų medžio raižinių dailininkės 

Magdalenos Stankūnienės „ pagrįsta lietuviška senoviška 
mitologija, bus~isstatyta Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus Meno galerijoje, 65GU S. Pulaski Rd., Chicagoje, nuo 
kovo 11 d. iki balandžio 10 d.

Paroda, pavadinta "ĮSPŪDŽIAI IŠ PRAEITIES", vaiz
duoja įvairias mitologiškas ir legendarines moteriškas 
dievybes, garbintas Lietuvoje pagoniškais laikais ir kurių 
įtaka jaučiasi ir tęsiasi ligi šių dienų lietuviškame mene, 
literatūroje, papročiuose ir tradicijose.

Anot meno istorikės ir kritikės Viktorijos Kašubaitės 
-Matrangienės: "Magdalena Stankūnienė užaugo kaime 
savo pamiltoje tėviškėje Lietuvoje. Ji sutraukė savyje 
liaudies pasakojimų, pagoniškos religijos ir gamtos darnu
mo mistinę, mitinę aplinką, josios seneliui ir motinai 
sekant pasakas. įžvalgiai stebėdama tą pačią nuolatinę 
tvarką ūkyje, ji atkūrė tuos vaizdus savo mene gerokai 
vėliau. Josios vaikystės atsiminimai yra ilustruoti su 
jautriom tradicinės šeimos konstrukcijos ir reikšmės inter
pretacijom. Šie atsimimai, pilni tėvynės ilgesio, atidengia 
josios didelę meilę Lietuvai, josios vaizdams, 
josios moterims.”

Magdalena Stankūnienė studijavo Londono 
Akademijoje, Vokietijoje Bogan Kolegijoje 
Meno Institute. Ji tęsė grafikos technikos 
iškilųjį dalinininką Viktorą Petravičių. Jos pirma idividu- 
alinė paroda buvo 1968 metais Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. Po to sekė individualinės parodos Los Angeles 
Chicagoje, Australijoje ir Vilniaus Dailės muziejuje. Ji 
yra dalyvavusi grupinėse parodose tokiose prestižinėse 
vietovėse kaip Mitchell Museum, University Club of 
Chicago, įlydė Park Art Center, Northern Indiana Asso
ciation, Artemisia ir Galeria meno galerijose ir kitur.

Muziejaus Meno galerija yra atdara penktadieniais nuo 
10 vai. ryto iki 8 vai. v. ir kasdien nuo šeštadienio iki 
ketvirtadienio imtinai nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.
"ĮSPŪDŽIAI IŠ PRAEITIES"

Šitoji dail. Magdalenos Birutės Stankūnienės spalvotų 
medžio raižinių paroda mus supažindina su dvejais mote
rų vaizdais lietuvių kultūroje: valstietė ir legendarinė 
deivė. Nors milžiniški laikotarpiai skiria šias 
tačiau viena ir kita pasižymi pasauline moteriška 
jamąja dvasia, ar tai būtų kaimietė moteris ar 
Žemė Motina.

Lietuviškoji praeitis ir jos pačios lietuviškoji 
visados buvo dailininkei dideliu įkvėpimu. Jos pačios as
meniški patyrimai ūkyje iš jaunystės dienų Lietuvoje 
puikiai atsišviečia visoje serijoje medžio raižinių, vaiz
duojančių moterų darbą kaimo aplinkoje. Šiuose raiži
niuose vaizduojamos beveidės moteriškos figūros, užsieniu- 
sios ūkio ir namų ruošos darbais. Šitos nostalgiškos sce
nos primena mums kitus, daug sunkesnius, bet gal būt ir 
daug laimingesnius laikus Lietuvoje, kai visus darbus 
atlikdavo paprastos moterys savomis rankomis.

Stankūnienė įsigilina dar daugiau į Lietuvos kultūrinę 
praeitį su savo nauju ciklu, vaizduojančiu spalvingas 
deives iš lietuviškos mitologijos ir legendų. Šioji pirmoji

LEGENDA APIE MOTINĄ - ELNĘ
/ Kirgizų legenda. Ištrauka iš BALTAS GARLAIVIS.
Pasakai nutilus. Iš rusų kalbos vertė Vilija Šulcaitė/.

Seniai seniai tai buvo. Senų senovėje, kada miškų 
žemėje buvo daugiau, negu žolės, o vandenų mūsų kraš
tuose daugiau, negu sausumos, didelės ir šaltos upės pa
krantėje gyveno viena kirgizų gentis. Enesajumi vadinosi 
ta upė. Teka ji toli nuo čia, Sibire. Raitas lig jos trejus 
metus ir tris mėnesius šuoliuosi. Dabar ta upė vadinasi 
Jenisėjuini, o tais laikais ji vadinosi Enesajum. Todėl ir 
daina buvo tokia:

Ar yra upė, platesnė už Enesajų,
Ar yra žemė , brangesnė už Enesajų?
Ar yra skausmas, gilesnis už Enesajų, 
Ar yra laisvė, laisvesnė už Enesajų?
Nėra upės, platesnės už Enesajų,
Nėra žemės, brangesnės už Enesajų.
Nėra skausmo, gilesnio už Enesajų.
Nėra laisvės, laisvesnės už Enesajų.

Štai kokia buvo jinai, Enesajaus upė. įvairios tautos 
gyveno prie Enesajaus. Sunkiai jos manėsi, nes amžinai 
nebuvo santaikos. Daugybė priešų supo kirgizų gentį. Čia 
vieni puolė, čia kiti, čia patys kirgizai puolė kitus, grobė 
galvijus, degino būstus, žudė žmones. Žudė visus, ką 
įmanydavo nužudyti, - tokie buvo laikai. Žmogus negailė
jo žmogaus. Žmogus novijo žmogų. Galiausiai nebuvo 
kas sėja javus, veisia galvijus, eina medžioklėn. Lengviau 
pasidarė verstis grobimu: atėjai, užmušei, pasigrobei. O į 
žmogžudystę reikia atsakyti dar gausesniu krauju, o į 
kerštą - dar didesniu kerštu. Ir kuo tolyn, tuo gausyn 
liejosi kraujas. Susimaišė žmonėms protas. Nebuvo kas 
sutaiko priešus. Protingiausias ir geriausias buvo tas, kas 
mokėjo iš nežinių užklupti priešą, išžudyti svetimą gentį 
ligi paskutinio žmogaus, užgrobti kaimenes ir

Pasirodė taigoje keista paukštė.
rnis ligi aušros graudulingu žmogaus balsu, kalbėjo, skris
dama nuo šakos ant šakos: "Ateina
ir atsitiko, atėjo ta baisioji diena.

Tą dieną kirgizų gentis, gyvenanti Enesajaus pakran
tėje, laidojo savo seną vadą. Daugelį metų valdė batirius 
Kulčė, į daugybę žygių ėjo, daugelyje kautynių kovėsi. 
Mūšiuose gyvas išliko, bet atėjo mirties valanda. Didžiai 
gedėjo gentainiai dvi dienas, o trečią susirinko palaidoti 
batiriaus palaikų. Senu papročiu, vado kūną į paskutinę 
kelionę derėjo nešti Enesajaus krantu skardžiais ir pakriū
tėmis, kad iš aukštumos mirusiojo siela atsisveikintų su 
motina upe Enesajumi, juk "ene" - tai motina, o "sajus" 
- tai vaga, upė. Kad jo siela paskutinįsyk sudainuotų 
dainą apie Enesajų:

yra upė, platesnė už Enesajų,
yra 
yra 
yra

turtus.
Giedojo, verkė nakti-

didis negandas!" Taip

Ar
Ar
Ar
Ar

žemė, brangesnė už Enesajų? 
skausmas, gilesnis už Enesajų, 
laisvė, laisvesnė už Enesajų?
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šių darbų paroda atskleidžia
romantikos, audrų bei žavesio, kur žmogiškieji jausmai ir 
konfliktai yra suvaidinami žemės, jūros ir dangaus pasau
linėje scenoje. Ji labai vaizdžiai pagauna senoviškus lietu
viškus. jausmingus ryšius su gamtos didybe bei fizine 
savybe, kuri nuolatos yra vienijanti tema lietuvių mene 
ir literatūroje. Su savo patyrusius peiliu ji puikiai ir 
talentingai pakeičia šilelį į visą eilę šokančių dvasių. 
Legendos apie Medeinę, Aušrinę, Laimą, Žemyną, Jūratę 
ir daugel kitų mitinių ir mistinių būtybių, kuros valdė 
pagonių lietuvių gyvenimą per tūkstančius metų, yra 
lyriniai atpasakotos šiuose paveiksluose. Šitie nuostabieji 
moteriškieji simboliai suteikė turtingą palikimą lietuvių 
menui, lieteratūrai, kalbai bei tradicijoms, kurios tvirtai 
išsilaikė net ligi šių dienų.

Magdalena Stankūnienė pirmiausia susidomėjo medžio 
raižiniais, kai pradėjo studijuoti pas žymųjį grafiką Vikto
rą Petravičių. Ji nepaprastai pamėgo tą dailės šaką ir 
pradėjo ją vartoti su įgimtu talentu, puikia vaizduote 
bei stipriu kūrybingumu savo dailininkės karjeroje.

Medžio raižiniai, kaipo dailės priemonė, jungia medžio 
kietumą ir jo paviršiaus struktūrą su popieriaus švelnumu 
bei lankstumu, kad išgautų meno formą, kurios pradžia 
gali siekti taip toli praeityje, kaip ir paties popieriaus degėsių ir niekur nerado nė gyvos dvasios, 
išradimo data. Lietuvoje medžio raižiniai buvo mėgia
miausia technikoms bei įsitikinimams išreikšti.

Valentinas R a m o n i s

upės, platesnės už Enesajų, 
žemės, brangesnės už Enesajų, 
skausmo, gilenio už Enesajų. 
laisvės, laisvesnės už Enesajų...
šermenų sopkos prie atviro kapo derėjo batirių

Nėra 
Nėra 
Nėra 
Nėra

Ant 
pakelti viršum galvų ir parodyti jam keturias pasaulio 
šalis: "Štai tavo upė! Štai tavo dangus! Štai tavo žemė! 
Štai mes, gimę iš vienos su tavim šaknies. Mes visi 
atėjome palydėti tavęs. Miegok ramiai". Kad prisimintų 
tolimi ainiai, ant batiriaus kapo buvo statomas akmens 
luitas.

Laidotuviiį dienomis visos genties jurtos išrikiuojamos 
pakrantėje, kad kiekviena šeima prie savo slenksčio galė
ti} atsisveikinti su batiriumi, kada jo kūną neš laidoti, 
nuleisti prie žemės baltą gedulo vėliavą, raudoti ir verk
ti ir po to eiti toliau drauge su visais prie sekančios 
jurtos, kur taip pat raudos ir verks, bei nuleis baltą 
gedulo vėliavą, ir taip iki kelio galo, ligi pat šermenų 
sopkos.

Tos dienos rytą, kai saulė kilo į dienos kelią, buvo 
baigti visi pasiruošimai, išnešti bunčiukai su arklių uode
gomis ant kotų, išnešti batiriaus kovos pabūklai - skydas 
ir ietis. Jo arklys buvo apdengtas šermenų gūnia. Trimiti
ninkai pasiruošė trimituoti koviniais trimitais - karnajais, 
būgnininkai mušti būgnus - dobulbasius, kad taiga imtų 
linguoti, kad paukščiai debesiu išlėktų į padanges ir imtų 
suktis klegėdami ir dejuodami, kad žvėrys krioguodami 
bėgtų tankumynais, kad žolė prigultų prie žemės, kad 
aidas sugriaudėtų kalnuose, kad kalnai sudrebėtų. Raudo
tojos išsileido plaukus, pasirengę ašarose apdainuoti bati
rių Kulčę. Džigitai priklaupė ant vieno kelio, pasirengę 
ant tvirtų pečių užsikelti jo netvarų kūną. Visi laukė, 
kada išneš batirių. O miško pakraštyje stovėjo devynios 
aukojamos kumelės, devyni aukojami jaučiai, devyniskart- 
devynios avys šermenų aukojimui.

Ir tada atsitiko nenumatyta. Kad ir kaip vaidijosi 
enesajiečiai tarpusavy, bet vadų laidojimo dienomis nebu- virtos arklienos. Juos vilko pas patį chaną, 
vo priimta pulti kaimynų. O dabar gaujos priešų, apyauš
riu nepastebimai apsupo sielvarte paskendusią kirgizų 
stovyklą, sulėkė išsyk iš visų pusių, tad niekas nesuspėjo 
įšokti į balną, niekas nesuspėjo pakelti ginklo. Ir prasidė
jo nematytos skerdynės. Žudyta visus iš eilės. Taip buvo 
sugalvota priešų vienu smūgiu sunaikinti narsią kirgizų 
gentį. Žudyta visus, kad niekas neprisimintų tos piktada
rybės, kad nebūtų kas keršija, kad laikas lakiuoju smėliu 
užneštų praeities pėdsakus. Buvo - nebuvo...

Žmogų sunku gimdyti ir auginti, o užmušti - lengvių 
lengviausia. Daugelis jau gulėjo sukapoti, skęsdami krau
jo klanuose, daugelis puolė į upę, gelbėdamiesi nuo kardų 
ir iečių, ir paskendo Enesajaus bangose. O išilgai kranto, 
išilgai pakriaušių ir skardžių degė, liepsnojo per varstų 
varstus kirgizų jurtos. Niekas nesuspėjo išbėgti, nieko 
neliko gyvo. Viskas buvo sugriauta ir sudeginta. Nugalė
tųjų kūnus numetė nuo Enesajaus skardžių. Priešai džiūga
vo: "Dabar šie miškai mūsų! Dabar šios kaimenės mūsų!"
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Su gausiais laimikiais tolo priešai ir nepastebėjo, kaip 
sugrįžo dvejetas vaikų - berniukas ir mergytė. Nepaklus
nūs ir išdykę jie dar rytą slapčia nuo tėvų nubėgo į 
artimiausią mišką plėšti karnų kraitelėms. įsižaidė jie, 
nepastebėjo, kaip nuėjo giliai į tankmę. O kada išgirdo 
triukšmą ir žudynių riksmus ir puolė atgal, nerado gyvų 
nei tėvų, nei motinų, nei brolių, nei seserų. Liko vaikai 
be giminės, be genties. Ėmė bėgti verkdami nuo degėsių

. Per va
landą liko našlaičiais. Visame pasaulyje liko vieni. O tolu
moje sukosi dulkių debesys, priešai ginė į savo valdas 
bandas ir kaimenes, užgrobtas kruviname antpuolyje, 

išvydo vaikai kanop ų keliamas dulkes ir leidosi vytis. 
Paskui nuožmius priešus bėgo verkdami ir šaukdami. Tik 
vaikai galėjo taip elgtis. Užuot slėpęsi nuo žudikų, jie 
leidosi jų vytis. Kad tik nepasiliktų vieni, kad tik nueitų 
šalin nuo nuniokotos, prakeiktos vietos. Susikibę už rankų 
berniukas ir mergaitė bėgo pavymui, prašė palaukti, 
prašė pasiimti su savimi. Bet kas galėjo išgirsti jų silp
nus balsus per gaudesį, žvengimą, trepsėjimą, kai grobi
kai varėsi bandas.

Ilgai bėgo berniukas ir mergaitė, nevilties apimti. 
Tačiau nepasivijo. O paskui krito ant žemės. Bijojo apsi
dairyti aplink, bijojo pajudėti. Jiems buvo baisu. Prisi
glaudė vienas prie kito ir nejučiom užmigo.

Ne veltui sakoma - našlaičio dalia geru arkliu jodinė
ja. Naktis praėjo laimingai. Žvėrys jų nepalietė, miško 
pabaisos nepasigrobė. O kai pabudo, buvo rytas. Švietė 
saulė. Giedojo paukščiai. Atsikėlė vaikai ir vėl nužings
niavo grobikų pėdsakais. Beeidami rinko uogas ir šaknis. 
Taip ėjo ir ėjo, o trečią dieną apsistojo ant kalno. Žiūri 
-apačioje, plačioje žalioje lankoje, didelė puota. Kiek 
jurtų pastatyta - nesuskaičiuosi, kiek laužų rūksta - 
nesuskaičiuosi, kiek žmonių aplink laužus - nesuskaičiuosi. 
Merginos sūpuoklėse supasi, dainas dainuoja. Stipruoliai 
žmones linksmina, lyg berkutai sukasi, svaido kits kitą 
žemėn. Ten priešai šventė savo pergalę.

Berniukas ir mergytė stovėjo ant kalno, nesiryždami 
prisiartinti. Bet labai norėjosi atsidurti prie laužų, 
taip skaniai kvepėjo kepta mėsa, duona, 
nai.

Nesusitvardė vaikai, ėmė leistis nuo 
šeimininkai, 
pusių.

- Kas jūs? Iš kur?
- Mes alkani, - atsakė berniukas ir mergytė, 

te mums valgyti.
šie atspėjo iš jų tarties, kas jie tokie. Subruzdo, 

sušneko. Ėmė ginčytis: užmušti juos, nepribaigtą priešu, 
sėklą išsyk, ar pas chaną vesti? Kol ginčijosi, kažkokia 
gailestinga moteriškė spėjo įkišti vaikams po kąsnelį 

o šie negalėjo 
atsitraukti nuo valgio. Nuvedė juos į aukštą raudoną 
jurtą, prie kurios stovėjo sargyba su sidabriniais kirviais. 
O per stovyklą nulėkė bauginanti žinia, kad nežinia iš 
kur atsirado kirgizų genties vaikai. Ką gi tai turėti} 
reikšti? Visi paliko savo žaidynes ir puotą, subėgo didžiu
lė minia prie chano jurtos. O chanas tą valandą sėdėjo 
ant baltos kaip sniegas košmos su savo įžymiais kariais. 
Gėrė kumisą, pasaldintą medumi, klausėsi giriamų dainų. 
Sužinojo chanas, ko pas jį atėjo, ir baisiai įsiuto: "Kaip 
jūs drįsote mane trukdyti? Argi neišžudėme mes visos 
kirgizų genties? Argi nepadariau aš jūsų, amžių amžiams 
Enesajaus valdovais? Ko gi jūs sulėkėte, bailiai? Pažvel
kite, kas prieš jus! Ei, Rauplėta Šluboji Sene!- sušuko 
chanas. Ir pasakė jai, kai ji išėjo iš minios: - "išvesk 
juos į taigą ir padaryk taip, kad tuo pasibaigtų kirgizų 
gentis, kad ir mintyse jos neliktų, kad jos vardas būtų 
užmirštas amžiams. Eik, Rauplėta Šluboji Sene, padaryk 
taip, kaip aš įsakau"... / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Kur
laukiniai svogū-

kalno.
išvydę nekviestus svečius, apsupo

Nustebo 
iš visų

- duoki-
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Senoviškas b i č i avilys liaudies Kultūros muziejuje.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA
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VILNIAUS JAUNIMO 
TEATRO GASTROLES 

Vilniaus Jaunimo 
Teatras, pelnęs išskirtinę 
įvertinimą tiek Lietuvoje, 
tiek Maskvos didžiuosiuose 
teatruose, atkreipė ir JAV 
teatralę dėmesį, kurie lan
kėsi Vilniuje ir turėjo pro
gos stebėti pastatymus.

Gegužės mėnesio pra
džioje VJT 35 asmeny ko
lektyvas atvyksta gastrolei 
į Huston, Texas. Ten AL
LEY Teatre numatytas pir
masis spektaklis - Čechov'o 
Dėdė Vania. Gegužės 9-22 
numatyta atlikti 12 spek
taklių. Penkis kartus bus 
suvaidintas ir "Pirosmani, 
Pirosmani..."

Gastrolėms baigiantis, 
numatytas spektakliy apta
rimas, susitikimai su teat
ralais. Su amerikiečiais su
darytos kultūrinių pasikeiti- 
my programos rėmuose, ki
tąmet Hustono Alley Te
atras atvyks gastrolėms 
į Vilnių.

Po gastrolių Hustone, 
VJT atvyks į Chicagę daly
vauti II-jame Chicagos 
Tarptautiniame Teatrų Fes
tivalyje. Jame dalyvaus 
12 teatrinių grupių iš Ispa
nijos, Anglijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Kanados, Airijos 
ir kt.

Po to, - tikriausiai nebus 
laiko grįžti į Vilnių,-daly
vaus Vienos tarptautiniame 
festivalyje. Čia birželio 
mėn.8-11 d.d. suvaidins 4 
"Dėdė Vania" spektaklius.

krem
VEIDRODŽIU
KAIP KAS GALVOJA

Gangsteris įsiveržė į aludę, šaudydamas į kairę 
ir į dešinę, ir bliaudamas:

- Jūs visi, purvinos kiaulės, marš iš čia!'.!
Visi išnėrė lauk - išskyrus britą, kuris stovėjo 

prie baro, šaltai baigdamas savo gėrimą.
O' tu? - riktelėjo gangsteris, mosuodamas ginklu 

jam panosėn.
Taigi,- atsakė britas, - nemažai jų čia buvo, 

ar ne?

• Vyras, nešinas kūju, dideliu akmeniu ir lagaminu, pri
sistatė televizijos įvairenybių programos skyriui.

- Mano pasirodyme aš užsidedu akmenį ant galvos 
ir asistentas perskelia jį su kūju. Nusilenkiu ir išeinu 
nuo scenos.

- Jeigu tik toks trumpas epizodas, kodėl nešatės 
tą lagaminą? - paklausė skyriaus direktorius.

- Ten sukrautas aspirinas,- atsakė vyras.

» Žmonės, kurie mano, kad jie visuomet turi kalbėti 
tiesę, pražiopso kitę gerą galimybę - patylėti.

• Prez. Roosevelt'as mėgo šį posakį:
"Geriausias viršininkas yra tas, kuris sugeba at

rinkti tinkamus žmones, kad vykdytų tai, kę jis nurodo 
ir tuo pačiu pakankamai susivaldyti, kad nesimaišytų 
jiems po kojy, kai jie tuos darbus atlieka".

• Galima užjausti arabų šeikę vienu atveju: kai grįžta 
namo ir turi pasiaiškinti 34-ioms žmonoms,kad nukritus 
alyvos kainai, jų išlaidoms atskaitoma 20%.

MIRĖ PROF. ALFONSAS 
GUČAS

Sausio mėn. mirė Vil
niaus Universiteto profeso
rius, psichologas Alfonsas 
Gučas.

Gimęs 1907 m.gruodžio 
4 d.Vidugirių km, Saločių 
vis., Biržų apskr., baigė 
Vytauto Didžiojo Universi
tetą Kaune 1937 metais. 
Studijas gilino Vienos ir 

ūjenos universitetuose 1937- 
39 m.

1940 m. dirbo Vilniaus 
Universitete psichologijos 
katedros asistentu, vėliau 
docentu. Yra redagavęs 
"Kultūros" žurnalą, redaga
vo Darbo Balsę, Mūsų Ke-

lię, Žaizdrą, Mokykloje, 
Mūsų Žinyne, Lietuviškoje 
Enciklopedijoje.

Taip pat yra parašęs 
keletą veikalų: 1934 m. 
išvetė V.Reimso "Materia
listinis istorijos supratimas 
H.Hetzer "Auklėjimo klai
dos" 1936 m., "Vaikų dar
želio pedagogika" 1939 m., 
"Tautos Ūkyje", nr.8. 
"Psichotechninio darbo pra
džia ir perspektyvos". '°

Vėliau buvo Vilniaus 
Universiteto psichologijos 
katedros vedėjas, profeso
rius.

• VILNIAUS miestui sugrą
žinti kai kurie senieji gat-

viy pavadinimai,bent dali
nai: Gorkio gatvė nuo Ge
dimino aikštės dabar vadi
nasi PILIES gatve,o toliau 
- DIDŽIĄJĄ gatve. Sugrą
žinti ir istoriniai gatvių 
pavadinimai- TOTORIŲ ir 
VILNIAUS vietoje J.Palec
kio ir Liudo Giros.

• "Tiesa" rašo, kad vasario 
mėn. 17 d. Druskininkuose, 
bandant sulaikyti "nusikal
tėlių grupę", buvo nukautas 
milicijos leitenantas V.Ver- 
bickis ir sunkiai sužeistas 
milicijos kapitonas V.Biek
ša. Nusikaltėliai pabėgo. 
Tą pačią naktį jie įvykdė 
sunky nusikaltimą Baltaru
sijoje. Kokios rūšies tie 
nusikaltimai- nerašoma.

"GALIMA PRARASTI NEPRIKLAUSOMĄ VALSTYBĘ IR 
JĄ VĖL ATKURTI, BET MIRUSIOS TAUTOS JAU NIE
KAS NEBEPRIKELS; JEI TAUTA MIRŠTA, MIRŠTA VI
SAM LAIKUI". Dr.Juozas Girnius

/Iš "Tauta ir tautinė ištikimybė"/.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ fe- - - - - - - - - fc- - .
Iki šiol šis fondas išleido per 350,01)0 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, Švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose 
srityse.

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

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

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

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

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

MŪSŲ!

Anonymous) 
kiekvieną

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

8 vai. vakare.

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

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

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

1988. III. 17

• Skelbiama, kad KAUNO 
"Kotono" kojinių fabrikas 
pernai pagamino kojinių 
už 300.000 rublių daugiau, 
negu buvo užplanuota. Ge
riausiai dirbo įmonės mez
gimo cecho jaunimas.

• Šiemet Lietuvos Kultūros 
Ministerija, Dailininkų Są
junga ir Vilniaus miesto 
vykdomasis komitetas nu
mato surengti paminklo 
Vilniaus miesto įkūrimo 
tema, projektų konkursą.

ŽIUPSNELIS IŠ ATSIMINIMŲ
Tarnaudamas Kaune, buvau išsinuomojęs kambarį 

Benediktinių vienuolyne. Pats pastatas-namas buvo gana 
didelis, pusiau pusrūsis ir du aukštai. Pirmąjį aukštą vie
nuolės nuomodavo tarnautojams ir šiaip žmonėms. Antra
me aukšte gyveno daug jauny kunigų, kurie lankė univer
sitetą. Kunigy tarpe kartu gyveno vyskupas Teofilius 
Matulionis. Vyskupas tiesioginių pareigų netu
rėjo - ilsėjosi vienuolių priežiūroje.

Kunigai valgydavo miesto valgyklose ir vienuo
lėms rūpesčių nesudarydavo. Jų rūpestis buvo vyskupas 
Matulionis. Jos gyveno gerokai toliau nuo kunigų pastato- 
namo. Su vienuolėmis susitikdavau, kai mokėdavau nuomą 
arba kartais jos eidavo per kambarius ir pranešdavo, ka
da bus sakomas pamokslas rekolekcijų metu.

Raudonąjai rusų armijai veržiantis į Lietuvą,atos
togavau tėviškėje. Pirmą sykį pamačiau rusų tanketę 
su įgula. Kareiviai, matyt, buvo labai alkani,~ nes klausi
nėjo, kur yra pieninė, kad galėtų užvalgyti. Žmonės, ap
gulę radijo aparatus, klausėsi žinių ir susirūpinusiais vei
dais grįždavo prie darbų.

Nesulaukęs atostogų pabaigos, grįžau į Kauną. Ra
dau jau daug pasikeitimų. Viskas kaitaliojosi valandomis. 
Demonstracijos sekė demonstracijas. Sukilo visoks gaiva
las. Kariuomenės ir policijos laipsniai jau buvo pakeisti. 
Vakarais Kauno gatvės pasilikdavo beveik tuščios. Tik 
NKVD tarnautojai civiliais rūbais, važinėdavo ir jeigu 
pamatydavo sustojusius tris žmones, tuojau klausdavo, 
kodėl. Ir liepdavo greitai išsiskirstyti.

Netrukus ir aš buvau atleistas iš tarnybos. Kito 
darbo neieškojau. Kas ieškojo tarnybų, tai įstaigų seni 
tarnautojai iš jų pasijuokdavo: "Jums darbo nėra; jūs sau- 
gojat prezidentę Smetoną", ir 1.1. Gal jie ir patys dre
bėjo dėl savo darbo.

Paskutinį kartę nunešiau nuomą vienuolėms. Pa
skambinus, paprastai atidarydavo vienuolė ir liepdavo 
palaukti, kol ji pašauksianti ūkio vedėją, nes tik ji viena 
priimdavo pinigus. Bet tuo laiku duris atidarė pati ūkio 
vedeja ir pagriebusi mano ranką, įsitraukė į kambarį. 
Tai buvo gana didelis kambarys su plūktomis molio grin
dimis ir apstatytas lauko suolais. Sekančiame kambaryje 
matėsi nudažytos medžio grindys.

Labai nustebau, kad vienuolė buvo ne uniformoje, 
bet apsivilkus prastais civiliais rūbais. Ji paaiškino, kad 
vyresnybė leido civiliai apsirengus aplankyti tėvus. Ji 
sakė, kad tai gal bus paskutinį sykį. Vienuolė buvo labai 
nusiminus, prislėgta nežinios ir vis klausinėjo, kas su 
jomis bus daroma. Pasikalbėjom daugiau kaip valandą 
apie viską. Sakėsi, kad vienuolynas yra gana turtingas. 
Buvo pardavusios neseniai sklypą Lukšio gatvėje už 32 
tūkstančius lity, bet pinigų iš banko negavo. Rusai su
stabdė išmokėjimą. Paklausta ar nesigaili, kad tapo vie
nuole, atsake, kad kiek ji žinanti ir kitos, su kuriomis 
kalbėjosi, tai gailisi, bet kito kelio joms nėra. Palikti 
vienuolyną nėra nė kalbos: gimtajame kaime pirštais už
badytų.

Užėjus rusams, kunigai tuojau iš vienuolyno išva
žinėjo į savo parapijas. Pasiliko tik vyskupas Matulionis 
antrame aukšte.

OV1Rusai pradėjo važiuoti į Lietuvę, ypač į Kauną. 
Kaune visuomet buvo butų trūkumas, o rusai1 pradėjo 
sekvestruoti patalpas, palikdami mažą kvadratūrą gyven
tojams.

Mano baldai ir visa manta jau buvo išvežta į tė
viškę. Aš dar pasilikau kurį laikę, nes turėjau laikyti 
eksterno egzaminus iš gimnazijos kurso. Tuo laiku atbė
go viena vienuolė pas mane ir maldaute maldavo, kad 
eičiau gyventi šalia vyskupo. Ji sakė: "Tik pamanyk, jie 
gali prie vyskupo apgyvendinti kokį žydą. Tai būtų bai
siai nemalonu". Labai prašomas, sutikau, nors aiškinau, 
kad pasibaigus egzaminams, aš pats važiuoju į tėviškę.

Gyvenau šalia vyskupo apie savaitę laiko. Susiti
kom tik vieną kartę koridoriuje. Šiaip matydavau jį 
vaikščiojant koridoriumi, skaitant brevijorių ir sunkiai 
dūsaujant.

Vienuolės kiekvieną ankstų rytą atidarydavo mano 
kambario duris pasižiūrėti ar aš dar čia. Areštai Kaune 
vyko visu tempu, nakties metu. Nelaukęs, išvažiavau į 
tėviškę. J.S.

C F MB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL 

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėtas : UUDAS STANKEVIČIUS 

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

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS. 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
JŪSŲ AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS RYLĄ LAISVAJAME PASAULY J E. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA IN FORM ACU AS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA* IR JĄ SKATINA.

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

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

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

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAI 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Calgary,Alta,U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 ’
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, N0L 2P0
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7 
Sudbury - 246, College Str., P3C 4VS 
Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.



toronto
• Naujai išrinkta KLB TO
RONTO APYLINKĖS VAL
DYBA kovo mėn. 8 d. susi
rinko pirmam posėdžiui 
Prisikėlimo Parapijos patal
pose.

Siame posėdyje buvo 
diskutuojamas Toronte kas
met rengiamame Tautybių 
KARAVANO Festivalyje 
dalyvavimas.

Toronto lietuvių apylin
kė dalyvauja eilę metų KA
RAVANE, ruošdama VIL
NIAUS PAVILJONĄ, kuris 
tačiau dažnai neša nuosto
li-

Posėdyje buvo svarsto
mos galimybės sumažinti 
išlaidas ir tuo pačiu neša
mų nuostolį. Šiemet KA
RAVANAS rengiamas bir
želio 17-25 d.d. Prisikėli
mo Parapijos patalpose. 
Vienos dienos aptarnavimui 
reikalinga 15 asmenų. Nu
matoma kreiptis į organi
zacijas ir pavienius asme
nis, kviečiant talkininkauti 
KARAVANE.

Negalint posėdyje daly
vauti kai kuriems nariams, 
tik dalinai pasiskirstyta 
pareigomis: pirmininkas - 
R.Strimaitis, vicepirminin
kas - kun. A.Simanavičius, 
OEM ir K.Budrevičius, sek
retorius ir spaudos infor
macijai - Vyt. Kulnys.

Kitų pareigų pasiskirs
tymas ir komitetų sudary
mas bus atliktas sekančia
me posėdyje.

• KLB KRAŠTO VALDY
BOS informacinis susirinki
mas, įvykęs kovo mėn. 6 
d. Toronto Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo menėje 
buvo labai įdomus, daly
vaujant Lietuvių Informaci
jos Centro direktoriui kun. 
K.Pugevičiui ir lietuvių jau
nimo atstovams bei Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Są
jungos nariams.

Susirinkimų suorganiza
vo KLB Visuomeninių Rei
kalų Komisija.

• VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS me
tinis valdybos posėdis vyks 
kovo mėn. 26 d., PARIS, 
Ont.

Darbotvarkėje - aktua
lūs, labai svarbūs reikalai.

• Kovo mėn. 13 d., sekma
dienį, 12:30 v.p.p. LN tre
čiame aukšte, buvusiame 
pensininkų kambaryje, įvy
ko Kanados Lietuvių Jauni
mo Sųjungos /KLJS/ valdy
bos rinkimai. KLJS-gai pri
klauso visas lietuviškas 
jaunimas nuo 16-35 metų 
amžiaus.

• Toronto Prisikėlimo Para
pijos bankas paskyrė "Ne
priklausomai Lietuvai" $200 
paramų.

Prisikėlimo Parapijos 
bankui nuoširdžiai dėkoja
me. "NL"

LIETUVIŲ NAMŲ 
KULTŪRINĖS KOMISIJOS 
NUOPELNAI

Toronto Lietuvių Na
muose Užgavėnių Karnava
las, kaip ir visada, praėjo 
sklandžiai, nors šiemet da
lis iš anksto numatytos 
programos neįvyko dėl Ot- 
tawoje surengtų demonstra
cijų prie Sovietų Sųjungos 
ambasados. Aktyviai pasi
reiškė jaunimas, ten de
monstruodamas 70-ties me
tų nepriklausomybės sukak
ties minėjimo dienoje ir 
sovietinius rusus privertė 
atkreipti dėmesį. Karnavalo 
programoje atsiradusių spra
gų užpildė Vyrų Choras 
ARAS.

Karnavalo parengimas 
visada būna sėkmingas, nes 
parodėles rengia apie de
šimtis organizacijų, o jau
nieji ir senieji dalyviai ap
sirūpina įvairiomis, įdomio
mis kaukėmis. Tik anksčiau 
jaunimas buvo išradingesnis 
-patys sukurdavo įdomių 
kaukių, bet kasmet mažėjo 
noras jas gamintis ir dabar 
kaukės nebe tokios patrauk
lios...

Kasmetinio Užgavėnių 
Karnavalo tradicija buvo 
pradėta prieš 9 metus To
ronte. Vienas tautietis, da
lyvavęs Čikagoje panašiame 
Užgavėnių parengime, buvo 
sužavėtas jo pasisekimu 
ir davė sugestijų panašų 
pobūvį surengti Toronte. 
Kadangi čia, Lietuvių Na
muose yra tam tinkamos 
sųlygos, netrukus LN visuo
meninės veiklos komitetas, 
vadovaujant veikliam vi
suomenininkui Vytautui Kul- 
niui, ėmėsi organizuoti se
kančių metų Užgavėnių ren
ginius.

Tuojau buvo patirta, 
kad čia reikalinga sutelkti 
netik daug kaukių (pasiū
lant joms premijas), bet 
ir suorganizuoti apie 10- 
tį lietuviškų organizacijų, 
kurios galėtų įsiruošti savo 
paviljonus atskiruose salės 
kampuose. Tai komplikuo
tas darbas, ypač ruošiant 
pirmų kartų; visiems reikia 
patarimų, nurodymų ir 1.1. 
Iš to didelio darbo tada 
nesitikėta daug naudos. 
Betgi - išėjo visai kitaip: 
netikėtai didelis pasiseki
mas.Dienos laiku (1-5 vai. 
p.p.) paviljonai buvo pilni 
lankytojų, meninę programą 
atlikdavo patys mažieji, 
daug jaunųjų tautiečių su 
tėvais užpildė visų salę.

Lietuviu. Namu 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
atsilankė 350 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė: B.G.
Pakuliai iš Montrealio,Ter
ry Day iš Halifax'o ir P.T. 
Varkalai iš Anglijos.

• LIETUVIŲ SLAUGOS NA
MAMS paaukojo: $2.000,- 
K.E.Naudužai ir $ 100,- 
A.Buožienė.

Slaugos Namų Fonde 
dabar yra $12,780.64. Au
kos priimamos PARAMOS

Sųsk. 8711 ir PRISIKĖLI
MO Parapijos banke sųsk. 
155 332.17. T.S .

METINIS VYRŲ BŪRELIO 
BALIUS

Š. m. kovo mėn. 26 d.,
šeštadienį, 6:30 vai.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.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARE. 
Dešinėje-LN Valdybos pirmininkas J.V. ŠIMKUS j, t ei k i a premi jo s 

čekį poetui Henrikui NAGIUI. Abi nuotraukos St. Dabkaus

riti
_ , -1- - LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

Paviljonuose vyko "preky
ba", mažiesiems ir
saldūs kepiniai buvo galima 
įsigyti prieinama kaina, 
arba laimėti auksinę žuve
lę loterijoje.

Atrodo, kad vaikai vi
sada yra patenkinti tuo 
parengimu, nes jiems čia 
yra progos būti labai akty
viems; jie užpildo visas 
sales. Šio priaugančio jau
nimo tėvai dauguma tik 
pusiau lietuviai, bet geras 
ženklas, kad jie šių dienų 
laiko metine vaikų švente 
ir kasmet atvyksta su ma
žaisiais.

Grįžtant prie pirmojo 
karnavalo: vakare, kada 
pradėjo rinktis kaukės ir 
visi kiti, visų nustebimui 
salė buvo sausakimšai pilna 
taip, kad vėliau atėjusiems, 
reikėjo pristatyti keletu 
stalų. Kiti nesutilpę salėje, 
turėjo grįžti namo. Nerei
kia nė sakyti, koks džiaugs
mas rengėjams ( o tai bu
vo prieš 9-rius metus).

Bet laikas veikia mūsų 
nenaudai: senieji išmiršta, 
o jaunesnieji nepajėgia už
imti visų jų vietų. Taip 
po 9 metų mūsų liko jau 
tik pusė, uoliai lankančių 
pasilinksminimus.

Čia Lietuvių Namų Kul
tūrinė Komisija pakeitė 
parengimų formų- sekma
dieniais ruošia visai kitokio 
pobūdžio suėjimus, kurie 
pritraukia ir kitų interesų 
žmones - besidominčius 
sveikatos bei teisės reika
lais, lietuvius liečiančių 
politikų ir panašiomis te
momis. Išradinga Lietuvių 
Namų Kultūrinė Komisija 
vis atranda kų nors naujo 
ir sudomina tautiečius, nes 
jie turi iš ko pasirinkti: 
kartais koks įdomus koncer
tas (kaip Danijos jaunimas 
su lietuviškų dainų reper
tuaru), kitų kartų literatū
rinio pobūdžio vakaras ar 
šiaip aktualių temų, kurias 
suranda ir įvykdo dabarti
nis tos komisijos pirminin
kas Vytas Kulnys. Apžvel
gus jo nuopelnus, galima 
drųsiai pripažinti, kad jis 
dirba daug ir iš idėjos, ne
gaudamas jokių už tai me
dalių ar žymenų, iš tikro

nuoširdumo.
Tuoj po šių metų Kau

kių baliaus - Karnavalo 
Lietuvių Namuose galėjo
me atvykti į poezijos ir 
muzikos vakarų. Jo metu 
buvo įteiktos ir LN Kultū
rinės premijos poetui Hen
rikui Nagiui ir muzikui A- 
leksandrui Stankevičiui už 
kantatų "Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva", kurių tautie
čiai buvo priėmę su entu
ziazmu. (Kantata krikščio
nybės atnaujinimo 600 m. 
minėjime sujaudino kiek
vieno širdį, o jaunojo kom
pozitoriaus sukurta muzika 
tam tekstui sužavėjo publi
kų.).

Noriu dar sugrįžti prie 
Karnavalo ir šiokių tokių 
nusiskundimų. Visokį darbų 
dirbant, atsiranda kokių 
nors reikalavimų. Šių metu 
Karnavalo programoje da
lyvavo ir patys mažieji Li
tuanistines MAIRONIO Mo
kyklos mokiniai. Juos tie
siai atvežė iš mokyklos. 
Motinos skundėsi, kad Lie
tuvių Namų vadovybė jų 
nepavalgydino (nes vaikai 
buvo nevalgę ir negėrę nuo 
pusryčių iki 4 vai.p.p.). 
Tai nevisai logiška galvo
sena - tėvai ir mokytojai 
turėtų tuo pasirūpinti. Jei
gu parengimas plataus mas
to, tai nereiškia, kad rengė
jai privalo valgydinti daly
vius.

Tai tik maži nesusipra
timai. Tautiečiai giria Lie
tuvių Namus, nes čia suka
si didelė dalis tautiečių 
veiklos. Jeigu minima Kul
tūrinė Komisija subyrėtų, 
lietuviai pajustų savo gyve
nime didelę spragų . Jos 
dėka dabar, beveik kas sek
madienis visi, net ir senes
nieji, kurie tik nenori nuo
bodžiauti, neturi daug suk
ti galvos, kur laikų naudin
gai ir įdomiai praleisti. 
Beveik kas sekmadienis čia 
vis yra vienoks ar kitoks 
suėjimas. Tai vis LN Kultū
rinės komisijos nuopelnai, 
kurių didesnę dalį planų 
atlieka Vytas Kulnys - pir
mininkas. Visa jos veikla 
kultūrina torontiečius lie
tuvius. Linkėtina, kad jie 
niekada nepavargtų. Ž .

Dalis svečių prie vaišių stalo, pasibaigus Poezijos ir Muzikos 
vakarui. Stovi LN Kultūrinės K-jos pirm. V, Kulnys; sėdi— Hen
rikas Nagys, viešnia ir pianistė Leokadija KanoviČienė.

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SPAUDOS BENDROVĖS 
VISUOTINAS AKCININKU SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1988 m.BALANDŽIO mėn. 16 d., 2 vai. 
p.p. AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE, 1465 De Se- 
ve, Montreal.
DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3.., Mandatų komisijos sudarymas
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
5. Valdybos pranešimai

a. Pirmininko
b. Iždininko
c. Redaktorės
d. Šerų- akcijų sekretoriaus.

6. Revizijos Komisijos pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai
9. Einamieji reikalai
10. Susirinkimo uždarymas.

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Negalintieji 
susirinkime dalyvauti, prašomi pasiųsti įgaliojimų kitam 
akcininkui, kuris susirinkime dalyvaus.

Kvorumui nesusidarius, po valandos susirinkimas 
bus laikomas teisėtu. Valdyba

ĮGALIOJIMAS

Aš...........................................................................................................
Gyvenantis........................................................... ................................
Šiuo įgalioju........................................................................................

MOKA:
7%% už 90 dienu term, indėlius 
7'4% už 6 mėn. term, indėlius 
7'4% už 1 metų term, indėlius 
7%% už 2 metų term, indėlius 
8 % už 3 metų term, indėlius 
9'4% už GIC 1 m. gurant, inv. pož 
9'/$ už GIC 2 m. gurant, inv. paž. 
10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plona (var. rate) 
9'4% už 1 m. term, pensijų planu 
9'4% už 2 metų term, pensijų planą 

10 % už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%—7% už kasd. p ai ūk. s-tq

IMA:
§ už asmenines
S paskolas nuo . . 10*^%
§ už nekilnojamo turto 
S paskolas (mortgages): 
n su nekeičiamu nuošimčiu 
g 1 metų . 10h%
g i metų ........ 11%
g 3 metų . iivi%
g (fixed rate) 
g g
§ su keičiamu nuošimčiu 
g 1,2 ar 3 metų 93/«% 
g (variable rate)

IĮ>‘ffti'.|

DRĮSI K Ė L IlV^Oę 
-^Parapijos kredito kooperatyvas 
'C JŲ ' Į" ’r ; ■■ ■ ' ;.Ų. ■•U'*:]'.'? ŲS'T.

r- 999 College St.,^Toronto, Ontario M6H1A8 

j Telefonai:<416) 532-3400 ir 532-3414

įL
mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" Spaudos Bend 
rovės 1988 m. akcininkų susirinkime.

Turiu...............akcijas - šėrus.
Data:. ...... Parašas:

7'4% už virš $10,000 kasd, pal. s-tą
534% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir murteiČius iki 75®; įkai 
noto turto. Visu nariu, gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2.000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamas f ek ui ir sąskaitų patam avi m as. G aunam a pini 
Ctnčs perlaidos, kelionės čekiai (American L'xpresfi!. Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortgičiai

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

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

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 49

6 psi.

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

MOKA UŽ: 
90-179 d. term, ind.....

180-364 d. term, ind.......
1 metų term, indėlius ....
2 metų term, indėlius ....
3 metų term, indėlius ....
1 metų GlC-met. palūk. .
2 metų GlC-met. palūk. .
3 metų GlC-met. palūk. .
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP ir RRIF (pensijos) 
RRSP-1 metų term. ind. 
RRSP-2 metų term. ind. 
RRSP-3 metų term. ind.. 
Specialią taup. s-tą......
Taupomąją sąskaitą ....
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7'/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 5:i/o%

7‘A%

. 7'/2% 

. 73/4%
8 % 

. 91/4% 

. 9’/2% 
10 % 

. 83/4% 

. 8 % 

. 9’/4% 

. 9V2%
10 % 

. 7 % 

. 6 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 101/4%
2 metų ................ 103/4%
3 metų ................ 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ...... 93/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas 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). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

'ūsų tiksiąs -.ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

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 2b 9,
Toronto, Ont. M6S 2S1 
Tel.: 9(416)-767-2127

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

Telex: 06-960168.

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

ATEIJĮ l LIETUVIŲ 4.4. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai, i

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

s
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.)...................3%
santaupas........................5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius................8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius ......... 9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .7. % 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m................. 9.75%

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

london,ont.
IR AUDRA NEBAISI...

kai norima paremti bro
lių ir sesių už Geležinės 
Uždangos kovos pastangas. 
Naujoji KLB Londono Apy
linkės valdyba labai suma
niai ir stipriai reagavo į 
karo stovio ir kitų suvar
žymų Lietuvoje įvedimų. 
Ji per porų dienų žaibiškai 
ir labai planingai suorgani
zavo labai sėkmingų pro
testų. Valdyba ir dalis lie
tuvių budėjo per visų nak
tį ir pusdienį, viso 18 va
landų prie Šv.Petro ■ bazili
kos. Budėjimų pradėjo penk
tadienį, vasario 12 d., 6 
vai.v. ir baigė šeštadienį 
pietų laiku 12 vai.

Buvo painformuotos net 
kelios TV ir radijo stotys 
ne tik Londone, bet ir 
Kitchener'yje, ir jos davė 
labai palankų visos akcijos 
ir padėties Lietuvoje apta
rimų. Painformuota ir 
spauda. Vasario 13 d. Lon
dono pagrindinis laikraštis- 
dienraštis "The London 
Free Press" išspausdino la
bai palankų straipsnį "Lie
tuviai reiškia bado protestą 
prieš sovietus". Jame mi
nimas ir Sovietų ambasa
dos Ottavvoje pareigūno 
Igor Lobanov'o pareiškimas, 
kad jis nežinųs apie jokius 
suvaržymus Lietuvoje. Esu 
priešsovietinių imigrantų 
grupės esančios laisvos de
monstruoti, bet ambasada 
nenorinti, kad provokacinė
se demonstracijose dalyvau
tų Kanados valdžios parei
gūnai, nes tai neprisidedų 
"prie gerų mūsų kraštų san
tykių".

Budėjimas nebuvo malo
nus, nes siautė baisi žie
mos audra su spiginančiu 
vėju, sniego pustymu ir 
-15°C šalčiu. "Bet tai tik 
nedidelė auka, lyginant su

MtYJTiA
SPECIALYBES i

7 psl.

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOM?AS

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ’ 622-6486
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

495-90R AVENUE. USalto 
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD. Ville Emard 
766-2667

V Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

tuo, kiek jie aukojasi Lie
tuvoje",- pasakė informaci
jos tinklui valdybos pirmi
ninkas P. K u r a s.

Buvo daug įvairių pla
katų, buvo dalinamos kopi
jos Lietuvių Bendruomenės 
"laiško" Gorbačiov'ui bei 
kita informacija, renkami 
parašai po tekstais, skir
tais Kanados trijų partijų 
vadams. Degė vigilijos žva
kės, o prie bazilikos padė
tas gėlių kryžius su įrašu: 
"Pray for Lithuania, Feb
ruary 16, 1988". Prie jo 
sugiedota "Marija, Marija" 
ir Tautos himnas.

Ši labai efektinga ir 
naudinga akcija įrodė, kad 
naujoji valdyba turi labai 
stiprių organizatorių. Ypač 
minėtini pagrindiniai orga
nizatoriai - valdybos pir
mininkas Paulius Kuras ir 
valdybos narys Edvardas 
Iškauskas. Tenka 
juos sveikinti ir palinkėti 
tokios pat sėkmės ir ateity. 
Tai nebuvo eilinis reikalas, 
kada per trumpų laikų bu
vo suorganizuotas toks sėk
mingas ir plačiai nuskambė
jęs protestas. Sakyčiau, 
tai buvo naujosios valdybos 
"mylios akmuo". L.Kor.

saultstmarie
ŠIOJE PADANGĖJE
• Medžiotojų - Meškeriotojų 
Klubas BRIEDIS pasiuntė 
Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai aukų 
$1.600. Aukojo: po $500 
M.ir M., Klubas BRIEDIS 
ir VI.Mockus; $300,- R.Ga
linienė; po $150,- V.Gali- 
nytė-Cote ir R.Galinytė- 
MacKay.

Savaitraščiams: "Tėviš
kės Žiburiai" ir "Nepriklau
soma Lietuva" iš Klubo 
kasos paskirta auka po $50- 

Vietos GENERAL Ligo
ninei, CAT SCANNER ma- 

šinos įsigijimui A Klubas 
BRIEDIS paaukojo $500; 
VI.Mockus ir Regina Gali
nienė po $200; H.Matijošai- 
tis ir J. Meškys - po $100.

Aukodami lietuvybės 
išlaikymui įvairiems fon
dams, neturėtumėm užmirš
ti ir Kanados labdaringų 
organizacijų bei institucijų, 
kurių paslaugomis ne vie
nas mūsų tautiečių yra pa
sinaudojęs.

• Tradicinius NAUJUS ME
TUS linksmoje nuotaikoje 
Klubas BRIEDIS sutiko R. 
Galinienės rezidencijoje. 
(Visos išlaidos buvo padeng
tos iš klubo kasos). Skonin
gai, rūpestingai ir gražiai 
buvo apkrauti stalai įvai
riais valgiais, kuriuos pa
ruošė nepailstama Klubo 
valdybos talkininkė Regina 
Galinienė. Nuoširdus ačiū 
jai už jos darbų, vargų, 
rūpestį ir pasiaukojimų (ne
išmanome kaip, bet gal 
Dievas jai atlygins).

• A.a. BENIUS DABULSKIS 
po nepagydomos ligos 1987 
m. gruodžio 29 d. mirė 
Plummer Memorial ligoni
nėje. Liko liūdinti Žmona 
Alfreda, sūnus Algis ir sep
tynios dukterys su šeimo
mis.

Budynių vakarų buvo 
priėjusi pilna koplyčia žmo
nių atsisveikinti su velioniu, 
kuris išgyveno Kanadoje 
37 metus.

Benius Dabulskis buvo 
kilęs iš Žemaitijos. Karo 
audrų blaškomas, apleido 
savo gimtuosius Raseinius 
ir 1945- tais metais su vo
kiečių karo daliniais atsi-
dūrė Norvegijoje. Karui 
baigiantis persikėlė Vokieti
jon. Karui pasibaigus, kele
tu metų padirbęs Belgijos 
anglių kasyklose, 1951-mais 
metais atvyko į Kanadų. 
Velionis buvo nepaprastų 
gabumų statybininkas. Ilges
nį laikų dirbo su įvairiais 
rangovais. Paskutinį laikų 
dirbo plieno fabrike kaip 
darbų prižiūrėtojas.

Augindamas 9-ių asme
nų šeimų, sugebėjo pasista
tyti mieste apartamentinį 
namų ir du puikius vasarna
mius prie Superior ežero. 
Be to, Floridoje įsigijo 3 
sklypus, kur buvo pasiren
gęs statyti vasarnamius. 
Deja, neišsipildė jo svajo
nės. Negailestinga mirtis 
sujaukė jo planus ir dar 
nesulaukus gilios senatvės, 
pasiuntė į amžinų tėvynę, 
kurioje jokie vasarnamiai

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO TAUTOS FONDUI:
Jonas Čialka, mirus L.K.MINDAUGO Šaulių Kuo

pos šauliams MYKOLUI GRINKUI ir JONUI VILIUŠIUI, 
paaukojo Tautos Fondui $40.

L.A. Grigeliai, mirus ANTANUI POŠKUI,paaukojo 
Tautos Fondui $25.

į TAUTOS FONDO VEDAMĄ 1988 m. VAJŲ MONTRE
AL Y J E, ATSILIEPĖ ir PAAUKOJO:

$200,- P.Verykis. Po $100,- J.Čialka, J.Dapkus, 
V.P.Effertas, VI.Ivanauskas, Ig.Petrauskas, Tėvai Jėzuitai 
Montrealyje;

po $50,- A.Daniliauskas, A.Jurgutis, J.Kibirkštis, 
Br.Rudzevičienė, K.Smilgevičius; $30,- A.Jurjonas;

po $25,- J.Bitneris, K.Dūda, P.Kerevičius, G.Kudž- 
mienė, A.Macelis,^ V.Sabalys, A.Saladžius, S.Vaitkevičius 
I.A.Vazalinskai, P.Žilėnas, V.Žilinskas;

po $20,- L.Bulota, E.Lukošienė, A.Mockus, Br.Rin- 
kevičius; $15,- K.Baltuškevičius;

po $10,- J.Asipavičius, J.Jurėnas, R.Rudinskienė.
Iš praeitų metų iš Montrealio Tautos Fondo At

stovybei Kanadoje pasiųsta $ 4.500.
Visiems aukotojams nuoširdžiai DĖKOJA 

Tautos Fondo Atstovybė 
Montrealyje

Aitoclated Press
15 —toji Skautų Jamboree Albertoje. Pirmoji skautų grupė išvykoje Nacionaliniame Parke
K an an a sk i s.

nebus reikalingi ir jokios
jėgos nepajėgs jos okupuoti-

Tebūna lengva Tau, Be
niau, Kanados žemė. V.M.

Winnipeg
GRAŽIAI UŽBAIGĖ 
JUBILIEJINIUS METUS

Lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovės salėje š.m.kovo 
mėn. 6 d. buvo surengtas 
Lietuvos Krikšto atnaujini
mo 600 m.jubiliejaus minė
jimo užbaigimas.

Ta proga vyko iškilmin
gos mišios ir banketas, ku
rio meninę programų atliko 
iš Montrealio pakviesti sol. 
Antanas Keblys ir muz. 
Aleksandras Stankevičius.

Mišiose dalyvavo sve
čias vyskp. P.Baltakis ir 
vietinės vyksupijos arkivys
kupas Adam Ėxner. Pasta
rasis buvo vyriausiuoju ce
lebrantu. Su juo kartu ce- 
lebravo vyskp.P.Baltakis 
ir parapijos klebonas prel. 
J.Bertašius bei apylinkės 
parapijų klebonai. Taip pat 
dalyvavo ir estų pastorius.

Tiek šeštadienio vakarinė
se mišiose , tiek ir sekma
dienio mišiose abu montre- 
aliečiai svečiai įsijungė į 
pamaldas. Užbaigimo mišio
se buvo pilna bažnyčia 
maldininkų. Bažnyčių, kuri 
nėra didelė, savo rankomis 
pastatė kūrimosi laike ir 
jų įrengė. Dabar yra apie 
100 šeimų parapijiečių.

Po šių iškilmingų mišių 
visi nusileido žemyn j salę, 
banketui ir koncertui. Ma

rius Timmermanas pristatė 
susirinkusiems garbės sve
čius ir koncertantus iš 
Montrealio.

Sol. A.Keblys padainavo 
4 liaudies dainas, harmoni
zuotas L.Abariaus, A.Bra
žinsko, V.Budrevičiaus, J. 
Jurgučio ir 5 dainas pagal 
žodžius B.Brazdžionio, A. 
Žųsyčio, H.Nagio, J.W.Goe- 
the, Herrosse, sukurtas mu
zikų St.Gailevičiaus, G.Gu
dauskienės, A.Stankevičiaus 
ir L.von.Beethoven'o. Tre
čioje dalyje atliko po ari
jų iš operų "Faustas"- G. 
Gounod, "Traviata" - V.Ver
di, "Figaro vestuvės"- W.A 
Mozart.

Šeimininkės paruošė vai
šių stalų bufeto stiliuje su 

FINANSINIAI PATARIMAI

GUY 
RICHARD
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengiinui'ar taisymui skambinkite : 364-1470

Yra įvairių būdų sumažinti mokesčius ir padidinti 
santaupas po paskutiniojo Federalinės vyriausybės paskelb
to biudžeto.

Visi finansų planuotojai sutaria, kad labiausiai nau
dinga mokesčių sumažinimui yra ilgalaikis investavimas 
kaip galima didesnės sumos į R.R.S.P. Taip pat galite 
panaudoti vyro-žmonos pajamų paskirstymo metodus.

Jūs taip pat galite pašalinti neatskaitomas skolas nuo 
mokesčių. Tai reiškia, kad paskolą už automobilį, namų 
pirkimą, kredito kortelės ir kitokios, jei galima, turėtų 
būti panaikintos. Gali būti, kad jums geriausiai apsimokė
tų likviduoti visas santaupas ir išmokėti neatskaitomas 
nuo mokesčių skolas, kaip mortgičių ar pastatų ir tada 
vėl skolinti ir pirkti investavimui tai, kas pasidaro at
skaitoma nuo mokesčių.

Taipgi patariama pasitkrinti kitokius pasiūlymus, kai 
ateina laikas vėl atnaujinti mortgičių. Paieškokite geriau 
sius procentus. Tuo pačiu sutrumpinkite amortizacijos 
laiką ir/arba savaitinius atmokėjimus.

Kaip žinoma, planuotojai mano, kad asmuo turėtų 
turėti apie 3 mėnesių pajamas atsargoje skubos reika
lams, ypač jeigu nedarbingumo draudimas dar nepradeda 
galioti.

Toks atsargos fondas turėtų būti investuotas į lengvai 
panaudojamus fondus, kaip pav., Kanados Taupymo Lakš
tus, terminuotus indėlius ar kitokius. Po to, kadangi 
Revenu Canada panaikino $1,000 palūkanų ir dividentų 
atskaitymą nuo mokesčių, nėra reikalo laikyti didesnių 
sumų. Geriau būtų atnaujinti savo namą, kad pakeistu- 
mėt jo vertę arba išmokėti paskolas, kurios yra nenurašo 
mos nuo mokesčių.

Kitą kartą pakalbėsime apie palūkanas, dividendus, 
paskirstymą kapitalo tarp vaikų ir žmonos/vyro, gyvybės 
draudimą ir bendrą strategiją. PETER SODO

įvairiais šauniais šiltais ir 
šaltais patiekalais. Buvo 
net ir briedienos, kurių su
medžiojo vienas parapijie
tis. Didžiulis tortas at
kreipė visų dėmesį: viena 
jo pusė buvo išdekoruota 
"600 m." ženklu, o kita€ 
puošė mūsų tautinė vėliava.

Publika vaišinosi ir šne
kučiavosi iki išvakarių. 
Montreališkius priglaudė 
Teklė ir Jonas Timmerma- 
nai savo gražioje rezidenci
joje ir maloniai globojo. 
Jų sūnus Marius pasitiko 
atvykusius aerodrome ir 
išlydėjo jis pats ir jo tėvai.

Gaila buvo skirtis su 
taip maloniais tautiečiais, 
bet ribotas laikas neleido 
ilgiau pabuvoti jų tarpe.

A. K



Violeta ir Jonas Žurkeviciai prie vestuvinio pyrago.

• VIOLETOS IR JONO 
ŽURKEVIČIŲ sutuoktuvės 
įvyko vasario 27 d., AV 
Parapijos bažnyčioje. San
tuokų palaimino kun.j.Ku
bilius, SJ.
Vaišės vyko šeimos ir drau
gų tarpe. Vyravo elegantiški 
japoniško stiliaus patieka
lai, egzotiški gėrimai ir 
muzika. Naujavedžiai buvo 
apdovanoti gražiomis ir 
brangiomis dovanomis.

Povestuvinėn kelionėn 
buvo išvykę į New York'ų, 
kur praleido porų savaičių. 
Keliavo savo automobiliu, 
stebėjosi, kaip ten pigus 
benzinas, beveik trigubai 
pigesnis, negu čia. Grįžo 
laimingai prasmukę pro 
muitininkę. Ateityje žada 
daugiau pakeliauti.

Linkime šviesaus gyve
nimo!

• Buvę montrealiečiai Da- 
nutė/Rudzevičiūtė/ ir Ed
vardas BRIKIAI susilaukė 
antrojo sūnaus Pauliaus Ka
zimiero Petro.

Joanne ir Saulius BRI
KIAI susilaukė dukrelės. 
Džiaugiasi vaikaičiais Re
gina ir Petras Brikiai ir 
Bronė Rudzevičienė.

Sveikiname!

• REKOLEKCIJOS AV Pa
rapijoje prasidės kovo mėn. 
28 d., Didžiųjų Savaitę
prieš Velykas ir baigsis Ve
lykų rytų su Prisikėlimo 
pamaldomis.

Kiekvienų dienų vaka
rais 7 vai. bus klausomos 
išpažintys, atnašaujamos 
mišios, sakomas pamokslas.

Rekolekcijoms vadovaus 
kun.dr. Viktoras Skilandžiū- 
nas, iš Ottawos.

šv.Kazimiero Parapijoje 
rekolekcijos prasidės kovo 
24. Vyks vakarais ketvirta
dienį, penktadienį ir šešta
dienį. Baigsis Verbų sekma
dienį 11 valandų.

• Muz. ALEKSANDRAS 
ir GAILA STANKEVIČIAI 
surengė įkurtuves nuosa- 
vuose namuose. Namus pa
šventino kun. J.Aranauskas, 
SJ.

Įkurtuvėse dalyvavo 
Stankevičių ir Naruševičių 
šeimos, AV Parapijos Cho
ras ir "Pavasario" Mergai
čių Choras.

• A. MYLĖ su žmona, Ig. 
PETRAUSKAS ir J.SIAU- 
ČIULIS savaitgalį praleido 
Toronte, kur dalyvavo Ka
nados Baltų Veteranų Ly
gos dešimtmečio paminėji
me. Ta proga susitiko ir 
su "NL" Rėmėjų Būreliu 
ir dalyvavo jo posėdyje.
• Buvęs montrealietis, dia
konas PAULIUS MALIŠKA 
gaus kunigystės šventini
mus Romoje, gegužės mėn. 
29 d. Baigęs studijas, tuo
jau grįš į Montrealį ir š.m 
birželio mėn. 19 d. atna
šaus pirmųsias savo mišias 
mūsų Aušros Vartų švento
vėje.

Primicijų iškilmėms ruo
šiasi choras, kuriam jis pri
klausė, organizuojasi skau
tai ir ateitininkai, kuriems 
jis priklausė ir daug su 
jais dirbo, ir kitos organiza
cijos.

• Raimundas FILIP savai
tę laiko skaitė specialų 
kursų John Abbott Kolegi
joje apie poezijų ir prave
dė kūrybinio rašymo klasę.

Birželio men. jis lanky
sis Regina mieste, kur pra
ves 4 dienų poezijos semi
narų ,ir 1 dienų bus Edmon- 
tone.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364-4658

Dr. JONAS MALISKA
TeL: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
TeL: 866-9297

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

Dr. Caetan 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

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

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

Tel: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psi.

Raimundas FILIP skaito 
savo poezijų kovo 24 d., 
sekmadienį, 8 vai.v. Seneca

Kolegijoje, Toronte. Skai
tymų organizuoja Milton 
Acorn Memorial organiza
cija.

TAKSU FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

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

TeL: 871-1430

4 PATARIMAI
GYVENAMŲ NAMU 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 brangenybes 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. Spalvotos TV
Žuvavimas jūroje ir nuo tilto, Vėsinamas oras
Arti geri restoranai, Kilimai
Žavingi saulėlydžiai Šildomas baseinas

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

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.

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

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

ĖLECTRICIBN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA
atliek a darbus, kreipianti s į COST A, Tai.: 733—9878

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

« Glteaun • Biscuits
• GMuus au fromage
• Pain • Cat*
• Meilteur* beignes

(Poochki)

• Lyalrūi pyragaičiai
• Spurgo*
• Sausainiai
• Aguoninlai Ir kitokie 

pyragai

1524. Oaterio E.. Mil 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

e Taiso* ir reaoielieoje 
e Sieve ir p«t4uo4u

,1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 2M-M44

TONY I 
P H OTOI 
studio!

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Tel.: 481-6608

^TRANS QUEBEC SIDINGS LTD*

AU UM! NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Montreal, P.O. H3W 1X5

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-jo

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

MOKA UŽ:

TAUPYMO - specialios 514 % 
TAUPYMO- su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO- kasdieninės.. 4%% 
EINAMOS ....................... 4'/2%.
RRSP ir RRIF term..........9^%
RRSP ir RRIF taup.......... 6^%

CERTIFIKATUS ... 9 % 
TERM. INDĖLIUS:

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

30 d. - 59 d........6'/2%
UŽ:IMA

NEKILN. TURTO nuo 10'4% ASMENINĖS nuo 10%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieniais 
Sekmadieni ai s

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

10:30 - 12:30

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

10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

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

MONTREAL ENTERPRISES R8gd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS NORKELIŪNAS . b.a. c.s.c., i.b.

tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

4

B.Com
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