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atstovaująs teroristams ir 
skleidžiąs neteisingą pro

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(h.nO

pagandą apie Izraelį ir sio
nistus. Tačiau Jungtinių

JAV NORI IŠKRAPŠTYTI 
PANAMOS GENEROLĄ

Savo laiku pačių ameri
kiečiui pasodintasai Pana
mos generolas Manuel An
tonio Noriega dabar JAV 
vyriausybei nebepatinka. 
Jis esąs įsivėlęs į narko
tikų prekybą, nes gaunąs 
pinigų iš tų, kurie gabena 
narkotikus į JAV. Jis ne 
tiktai kad nepersekiojęs tų 
nuodų pirklių, bet užmer
kiąs akis. Nežinia, ar tai 
paaiškėjo tiktai dabar, ar 
gen. Noriega šiaip jau 
staiga nebeįtiko JAV-ėms, 
bet Amerikos vyriausybė 
dabar, visiškai atvirai 
kišdamas! į kitos valstybės 
vidaus reikalus, visokiais 
būdais bando Noriegą iš 
Panamos iškrapštyti. JAV 
naudoja finansinį spaudimą 
(Panama savo valiutos 
neturi, o naudoja amerikie
tiškus dolerius) nebeteikda- 
ma jokių produktų, varžy
dama valiutos įvežimą ir 
net stiprindama savo įgu
las Panamoje. Todėl visi 
bankai užsidarė ir pinigų 
trūkumas privertė Noriegą 
vietoj dolerių mokėti algas 
čekiais. Gyventojai, ypač 
vargingieji, kurį laiką nebe- 
gaudami maisto ir kitų 
būtiniausių prekių, ima 
bruzdėti. Jau buvo keli 
streikai, suparaližavę visą 
Panamos miesto pramonę 
ir prekybą. Tačiau ir pa
tys amerikiečiai nustebo 
gen. Noriegos atkaklumu. 
Jis vakar pareiškė, kad nė 
nemano pasitraukti ir 
apkaltino JAV bjauriu 
kišimusi į Panamos respub
likos vidinius reikalus. 
Pasklido gandai, kad Norie
ga paprašė ginklų iš Kubos 
ir Libijos ir kad kai kurios 
ginklų ir amunicijos siun
tos jau pasiekė Panamą.

JAV KARIUOMENĖ 
HONDŪRE

Kai Nikaragvos sandi- 
nistų daliniai staiga užpuo
lė CONTRAS bazes, esan
čias Hondūro respublikos 
teritorijoje, JAV tuč tuo
jau pareiškė protestą ir, 
paprašyta Hondūro vyriau
sybės, pasiuntė į ten virš 
3000 parašiutininkų. Proso
vietinės Nikaragvos dali
niai buvo priversti atsi
traukti ir nespėjo sunaikin
ti pačių svarbiausių CONT
RAS bazių. Tuo tarpu Rea
gan' o vyriausybė nurodo, 
kad kongreso atsisakymas 
duoti CONTRAS daliniams 
pagalbą, išprovokavo sandi- 
nistų puolimą, nes šie tikė
josi lengvai susidoroti su 
laisvės kovotojais. Jų pla
nui nepavykus, sandinistai 
dabar atsisėdo už posė
džių stalo su CONTRAS 
atstovais.

ŠIAURĖS AIRIJOJE VĖL 
LIEJASI KRAUJAS

Kurį laiką viešpatavusi 
tyla buvo apgaulinga. Kly
do ir tie, kurie pranašavo

slaptosios airių pogrindžio 
armijos (IRA - Airių Res
publikos Armija) mažėjan
čią įtaką ir beveik galą. 
Kai prieš kelias savaites 
britų kariai Gibraltare 
(Gibraltaro sąsiaurio uolą- 
tvirtovę Ispanijos pačiame 
pietiniame kampelyje vis 
dar tebevaldo Didžioji 
Britanija) nušovė tris be
ginklius IRA narius, įtar
dami juos kėsinantis įvyk
dyti sabotažo veiksmus, 
paaiškėjo, kaip giliai yra 
įsišaknijusi senoji airių 
britų nepaykanta. Ir tai dėl 
britų valdomos šiaurinės 
Airijos dalies, kur labai 
patogiai tebegyvena britų 
atgabentas vienas milijo
nas anglų protestantų 
pasiturinčių žemvaldžių, 
kurie dominuoja pusę mili
jono vi€<?-.ių katalikų ai 
rių, dažniausiai dirbančių 
juodžiausią darbą arba ir 
visai neturinčių darbo (to
kių yra labai didelis nuo
šimtis). Airiai, aišku, no
rėtų prisijungti tas dalis 
prie nepriklausomos Airijos 
respublikos, bet neturi pa
kankamo skaičiaus, kad 
galėtų nulemti rinkimus 
arba referendumą. Visi ban
dymai surasti kokią nors 
taikaus sugyvenimo formulę- 
sudūžta į abiejų pusių 
nepaprastą tautinį bei 
religinį fanatizmą. Todėl 
tad IRA ėmėsi teroro, 
bandydama ginklu išvaryti 
britus. IRA gretose tėra 
apie 60U narių (pasivadi
nusių kareiviais) grynai 
saugumo sumetimais: ma
žiau galimybių išdavystėms 
iš savųjų tarpo.

Laidojant 3 nužudytus 
Gibraltaro airius Belfast' o 
kapinėse, vienas vietinių 
britų protestantų pože- 
mininkų metė keletą grana
tų į minią ir ją apšaudė. 
Žuvo 3 dalyvavę laidotuvė
se airiai ir buvo apie 80 
sužeistų. Šiuos laidojant, 
airiai užpuolė automobiliu 
pravažiuojančius 2 britų 
karius ir juos nulinčiavo. 
Po dienos buvo nužudytas 
dar vienas šiaurinės Airijos 
policininkas, iš viso per 
pastarąsias 2 savaites jau 
žuvo 10 žmonių. Taigi, 
neapykanta vėlei įsilieps
nojo visu aršumu ir žudy
nėms galo nesimato. Pažy
mėtina, kad IRA gretose 
yra nemažas skaičius radi
kalių kairiųjų, net komunis
tų, ir ginklus jiems slapta 
teikia sovietai per savo 
satelitines^ (ypač Čekoslo
vakijos) užgrobtąsias valsty
bes, o taip pat Libija ir 
panašaus plauko diktatūros.

PLO DELEGATAS 
ATSISAKO PALIKTI JAV

Ja V vyriausybė, spau
džiama ypač kraštutinių 
žydų organizacijų JAV- 
ėse, pareikalavo Jungtinių 
Tautų organizacijos pa
skirtą oficialų PLO stebė
toją Labib Zehdi Terzi 
išvykti iš JAV, nes jis, esą

Tautų visuotinis susirinki
mas, sušauktas specialiai 
tą klausimą svarstyti, 
vienbalsiai (Ka
nada taip pat balsavo už 
šį nutarimą) nutarė, kad
PLO atstovas prie Jungti
nių Tautų turįs likti ir kad 
Amerika neturinti jokios 
teisės jį išvaryti. Laukia
ma tolimesnės JAV reak
cijos.
DEMONSTRACIJOS UŽ 
DEMJANJUKĄ

Izraelio teismas buvo 
susirinkęs specialiai sesijai, 
kai kaltinamojo ukrainiečio 
Demjanjuk' o advokatai 
galų gale gavo iš JAV tei
singumo ministerijos ilgai 
ten slėptus parodymus, ku
riuose Treblinkos kaoncent- 
raeijos lagerio buvę kali
niai paliudijo, jog Demjan
juk'as tikrai nesąs anas
sadistas sargas "Jonas Žiau
rusis", nes šis buvęs kali-.

metu nužudytam. 
Toronte įvyko milžiniškos 
demonstracijos, kurių metu 
ukrainiečiai ir kiti demons-
frantai reikalavo objekty
vaus teismo sprendimo 
Jeruzalėje ir garantijos, 
kad visi esantieji dokumen
tai būtų panaudoti teisme, 
neleidžiant Amerikos OSI 
įstaigai jų manipuliuoti. 
Kaip žinia, šiuo metu po 
prokurorų ir gynėjų pasku
tiniųjų pasisakymų, 3 izra-

PRANEŠA ELTA

elio teisėjai sprendžia 
John Demjanjuk'o likimą. 
Jis gali būti išteisintas 
arba pakartas. Gynėjų 
teigimu, Demjanjuk' o taria
mieji koncentracijos lage
rio tapatybės dokumentai 
esą KGB suklastoti. Tai pa
tvirtino tos srities eksper
tai. Prokuroras gi tebetei- 
gia, kad dokumentai esą 
tikri. Kaip~ reaguos teis
mas į pačius naujausius 
aukščiau minėtus įrodymus, 
prieš keletą dienų atsiųs
tus iš JAV, dar neaišku.

STIPRIAI PAKELTOS 
MAISTO KAINOS 
LENKIJOJE

iš Varšuvos pranešama, 
kad Lenkijos gyventojams 
staigiai buvo pranešta, kad 
prekėms ir maistui pakel
tos kainos 40% ir daugiau; 
namams ir kelionėms trau
kiniais kainos padidintos 
5U%, o benzinui 60%.

Vidutinis darbininko 
uždarbis Lenkijoje yra apie 
$100- į mėnesį ir dabar 
teks 60% daugiau mokėti 
už maistą. Kortelių benzi
nui nebereikės, bet maisto 
pirkimas bus suvaržytas.

Lenkijoje yra 38 mil. 
gyventojų ir maisto reika
lai visada buvo sunkūs. 
Varšuvoje demonstravo 
prieš tokį didelį kainų pa
kėlimą tūkstančiai darbi
ninkų, taip pat ir Gdanske 
Policija juos sklaidė, bet 
nemušė.

ATREMTI MĖGINIMAI APŠMEIŽTI GAJAUSKĄ IR 
PERMES 36-1 KALINIUS

1987^ m. gruodžio 1 d. THE NEW YORK TIMES dien
raštis išspausdino sovietinių kalėjimų inspektoriaus Ivano 
Raehinanino laišką, kuriame paneigė, kad su Permės 36- 
1 konclageryje kalinamais politiniais kaliniais elgiamasi 
nežmoniškai. Atsakydamas į NYT balandžio 23 d. pasiro
džiusį A.M. Rosenthal' io straipsnį, Rachmaninas tvirtino, 
jog su tais eiliniais "nusikaltėliais" elgiamasi humaniškai 
ir jų gyvenimo sąlygas atvaizdavo beveik kaip idilę. Prie 
tų "kriminalinių nusikaltėlių" Rachmaninas priskyrė ir 
Rosenthal' io aprašytą Balį Gajauską.

Rachmanimo dezinformacija netrukus susilaukė atkir
čio. Hebrajų Universiteto profesorius Theodore H. Fried- 
gut sausio 16 d. NYT priminė, kad beveik visi Rachmani- 
no išvardinti kaliniai priklauso tautinėms mažumoms: 
ukrainiečiai, latviai, armėnai, lietuviai. "Jau tai verčia 
suabejoti sovietinais aiškinimais apie lagerio VS-389/36- 
1 pobūdį". '

Tame pačiame NYT numeryje, Gydytojų už Žmogaus 
Teises narys Philip. Alston pranešė, kad pernai jo organi
zacija paprašė leidimo aplankyti Permės griežto režime 
konclagerį 90U mylių į rytus nuo Maskvos, "padėti kali
niams, kuriems skubiai reikia medicininės pagalbos". 
Maskva į tą kreipimąsi neatsakė.

Šių metų sausio 19 d. A.M. Rosenthal NYT skiltyse 
painformavo, kad patikimų šaltinių žiniomis, Permės 36- 
1 konclageris "staigiai ir nieko nepranešus" buvo užda
rytas. Kaliniai perkelti į kitą lagerį Uralo srityje.

NAUJA KLJS VALDYBA
Š.m.kovo mėn. 13 d. Lietuvių Namuose, Toronte, 

įvyko Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos rinkimai. Daly
vavo Alvydas Saplys, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas ir Mirga Šaltmiraitė, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos vicepirmininkė.

Nauja valdyba išrinkta 2-jų metų laikotarpiui.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS nauja valdyba. Iš kairės 
I —je eilėje: Lina MOCKUTĖ— sekretorė, Vida DIRMANTAITĖ —ryši
ninkė su neorganizuotu jaunimu , Loreta STANULYTE — pirmininkė, 
Ona ŽUKAUSKAITĖ — vicepirmininkė; II —je eilėje: Aurelija KARASIE- 
JUTE - narė, Audra PUZERYTĖ - narė; lll-je eilėje: Jonas AZUBA
LIS, narys, Gintaras SENDZIKAS — iždininkas, Ričardas KALENDRA" 
narys ir Romas GARBALIAUSKAS - ryšininkas su organizacijomis.

PRANEŠA KANADOS L/ETUV/U BENDRUOMENĖ

• Š.m.kovo mėnt 6 d., 3 vai.p.p.Toronto Lietuvių Na
muose įvyko KLB Krašto valdybos sušauktas informaci
nis susirinkimas painformuoti Toronto apylinkės lietuvius 
apie įvykius Kanadoje ir Lietuvoje VASARIO 16-tosios 
metu, (plačiau žiūr. 6 psl.).
APIE TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS RUOŠĄ

S.m. kovo mėn.7 d. įvyko KLB Krašto Valdybos po
sėdis Toronto Lietuvių Namuose, kuriame taip pat daly
vavo TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS Rengimo Komiteto 
pirm. dr. Vaidotas Kvedaras, Kultūros Komisijos lėšų 
telkimui darbuotoja Nijolė Karosaitė ir naujai išrinktos 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. Alvydas Sap
lys.

Dr. Kvedaras pranešė, kad jau dabar tariamasi 
su CBC televizijos tinklu kaip paruošti pusvalandžio 
programą apie Tautinių Šokių Šventę. Algis Juzukonis, 
kurio firma specializuojasi informacijų perdavime spau
dai, sutiko tai atlikti apie Tautinių Šokių Šventę, Kultū
ros Kongresą ir PLB Seimą. Kaip KLB Visuomeninių Rei
kalų. Komisijos narys, A.Juzukonis atstovaus KLB kovo 
19-20 d.d. Kanados etnokultūrinės Tarybos šaukiamojoje 
konferencijoje Winnipeg'e. Ta proga taip pat susitiks su 
Winnipeg'o lietuviais jiems pranešti paskutines žinias a- 
pie padėtį Lietuvoje.

Pranešta, kad š.m.kovo mėn. 19 d. Hamiltone, 
lankantis min.pirm. Brian Mulroney, jam bus įteiktas raš
tas Kanados lietuvių vardu jiems rūpimais reikalais.

KLB Švietimo Komisijos pirm. Algirdas Vaičiūnas 
papasakojo apie jo apsilankymą Ottawos ir Hamiltono 
lituanistinėse mokyklose.

Nijolė Karosaitė pranešė valdybai apie "National 
Folk Arts" konfereneją, įvykusią š.m.kovo mėn.6-7 d.d. 
Winnipeg'e, kurioje ji atstovavo KLB Kultūros Komisiją.

BALTŲ PROTESTAS ŠVEDIJOS VYRIAUSYBEI
Sausio 13 d. Švedija ir Sovietų Sąjunga pasirašė su

tartį apie žvejybos ir tyrimų teises Baltijos jūroje. PA
SAULIO PABALTIEČIŲ SANTALKA sausio mėn. 11 d. 
pasiuntė jos pirmininko dr. K. Bobelio pasirašytą telegra
mą Švedijos užsienio reikalų ministeriui Sven Anderssonui, 
kurioje protestuojama prieš sovietinių okupuotų Pabaltijo 
valstybių teritorinių vandenų įtraukimą į derybų dieno
tvarkę. Taryba primena švedų ministeriui, kad Pabaltijo 
okupacija neteisėta; kad dauguma Vakarų valstybių nepri
pažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą ir kad Europos Taryba 1987 m. sausio 28 d. 
Strasbourge vienbalsiai priėmė rezoliuciją, pasmerkiančią 
neteisėtą Pabaltijo valstybių okupaciją ir aneksiją. Minė
toji rezoliucija įpareigoja Europos Tarybai priklausančias 
valstybes, įskaitant ir Švediją, diskusijų su Sovietų Sąjun-

ga metu jai priminti, kad Estija, Latvija ir Lietuva turi 
teisę laisvai apsispręsti.

Telegramoje reikalaujama, kad Sovietų Sąjunga patvir
tintų savo kalbas apie "reformą" ir "demokratizaciją", 
atstatydama Pabaltijo valstybių suverenumą ir užbaigda
ma savo imperialistinę kontrolę. Laisvojo pasaulio dėme
sys atkreipiamas į tai, kad Sovietų Sąjunga tik tada bus 
galima pasitikėti, kai ji išspręs Pabaltijo klausimą.

ELTOS anglų kalba vasario mėn. numeryje išspausdin
tas komentaras apie "prieštaravimus Švedijos politikoje". 
Švedijos ministeris pirmininkas Ingvar Carlsson pernai 
pareiškė, kad jo šaltinis ir JAV-ės nesutaria Nikaragvos 
klausimu, nes JAV-ės ten "pažeidžia tarptautinę teisę". 
Tačiau gruodžio mėnesį įvykusių derybų su Sovietų Sąjun
ga metu, Carlsson ir kiti švedų vyriausybės nariai nė 
žodeliu neprasitarė apie Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurių 
teritoriniai vandenys buvo derybų objektas. Švedijos užsie
nio^ reikalų politika prieštarauja pati sau: rūpinamasi 
mažos šalies nepriklausomybe už tūkstančių mylių, bet 
nepastebima žmogaus teisių pažeidimo Švedijos pašonėje.



UI Lietuvos išlaisvinimą! U'i ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Liluanie! LoyqutZ au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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• JAV LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS KULTŪROS 
TARYBA 1987 m.DAILĖS 
PREMIJĄ paskyrė dailinin
kei ADAI KORSAKAITEI-

SUTKUVIENEI.
Ji dailės srityje sėk

mingai reiškiasi eilę metę, 
dalyvauja Įvairiose meno 
parodose. JAV Kongreso 
Biblioteka taip pat yra įsi
gijusi vieną jos kūrinį.

Premija - $1.000,- bus 
įteikta Los Angeles mieste 
gegužės mėn. 15 d.

• LAISVĖS KOVOTOJA 
Dalia TAMUTYTĖ, apie 
kurią buvo rašoma pog
rindžio ir mūsų spaudoje, 
gavo leidimą atvykti pas 
savo gimines Kanadoje.Šiuo 
metu vieši Toronte.

Jeigu jai ir leis visai 
išvykti iš Lietuvos,-tai tik
rumoje užmaskuotas baus
mės vykdymas. Ypač ją 
persekioja už dalyvavimą 
Vilniaus demonstracijose. Sv, JONO lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ont. paruosta vieta paminklui ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS

LAISVE, /plačiau Žiur. 6 psl./ Nuotrauka S. Dabkaus

MŪSŲ KALINIAI
/ LKB KRONIKA /

(Nepalaužiamos dvasios kalinio^ - Viktoro Petkaus - 
į šių laikų nuskurdintos dvasios žmogų):

Paskutiniu metu saugumas masiškai sulaiko siunčiamus 
kaliniams ir tremtiniams laiškus.

Labai retai gaunami laiškai ir iš lagerių: iš kun. A. 
Svarinsko gauti vos keli laiškai.

Negauna Jaiškų tremtyje Julius Sasnauskas ir kiti. Jų 
siunčiami laiškai į Lietuvą taip pat nepasiekia adresatų.

Kartą tardomai jaunuolei saugumiečiai prasitarė, jog 
laiškai į lagerius esą trukdo perauklėti kalinius.

Čia patiekiame mus pasiekusio Viktoro Petkaus laiš
ko ištrauką:

"iš tikrųjų žmogus pajungė gamtą, užvaldė planetą, 
prakirto langą į kosmosą, bet ar jis nuo to tapo laiminges
nis? Žmogus pats sukėlė jėgas, kurių jau nebegali suval
dyti. Tad, ar tie progreso teigėjai nepadarė didžiulio 
vingio į šalį, nepaniekino tikrųjų dvasinių vertybių? Jie 
neapčiuopė, kur sukoncentruota pagrindinė žmonijos išmin 
tis, nepasinėrė į gilumą, o vien tik metėsi į techniką. Ir 
rezultatas: technikoje padaryti didžiuliai atsiekimai, o 
kaip su žmogumi? Juk vienas žmogus nuo kito skiriasi 
pirmiausia savo vertybių, troškimų, idealų struktūra, o ne 
tuo, kaip jis manipuliuoja tą ar kitą techniką. Ar galėjo 
racionalistai tikėtis, kad įsibraus audringas XX amžius, 
nešantis su savimi ne tik mokslinės minties polėkį, fan
tastišką technikos progresą, kad perkėlus kasdienybę į 
amžinybės dimensiją, vis labiau ryškės žmogaus būties 
tragizmas, anžiųa gyvybės ir mirties priešprieša, iš amži 
nybės pozicijų žvelgdami į savo žemiškus rūpesčius, 
džiaugsmus ir vargus susiduriame su klodų klodais viso
kiausių nesąmonių, ir pasirodo, kad visi baisiausiai taria
mai svarbūs dalykai, dėl kurių visais laikais sielojasi ir 
kovoja gyvieji, nublanksta amžinybės akivaizdoje, o lieka 
tik nuolatinė kartų kaita, primenanti vandenyno monoto
niją, amžinąjį cikliškumą. Ar tai duoda mums teisę nu
vertinti žmogaus gyvenimą? Jokiu būdu ne! Nes žmogaus 
vertė neišmatuojama. Ir mes anaiptol negalime būti abe
jingi savo tėvynei, nei žmogaus likimui. Todėl ir iškyla 
klausimas: kas gi mūsų laukia? Kaip reikia gyventi šioje 
alternatyvinėje situacijoje? Kur ieškoti esminių vertybių?

"Vis dažniau susimąstau: kokių daugiau pasaulyje žmo
nių, - neišprusėlių ar funkcionierių, - ir kaip giliai absur
diškumo šaknys tūno žmonėse? Kokios yra potencialios 
žmogaus galimybės tapti pačiu savimi? Kur dingo drąsus 
ir argumentuotas žmogaus elgesys? Nejaugi žmogus nesu
geba įveikti savo ribotumo? Žmogus vis dažniau ir daž
niau tampa funkcionieriumi, pamiršdamas tokius dalykus, 
kaip pareiga, pasišventimas kitiems, kova su prievarta ir 
neteisybe. Jis stengiasi nepastebėti mūsų gyvenimo dra
mos, nusigręžti, nuo problemų. Jį labiau traukia nuasme
ninta, nekūrybiška veikla. Kas tai - valios stoka, nežino
jimas, nesugebėjimas atskirti tiesos nuo melo, nemokė
jimas atskirti savęs nuo kitų?" 1983

KUNIGAI GINA TIKINČIŲJŲ TEISES

TSKP CK Generaliniam sekretoriui
Nuorašas: LKP CK pirmajam sekretoriui

Lietuvos TSR kunigų
Pareiškimas
(Lietuvos komunistinės valdžios pareigūnai, norėdami įsi
teikti okupantui, yra labiausiai persistengę kovoje prieš 
religiją ir tikinčiuosius):

“Prieš 30 metų ir anksčiau, asmenybės kulto laikais, 
kai kurie Tarybų Sąjungos vadovaujantieji asmenys manė, 
kad komunizmo nebus galima įgyvendinti be prievartos 
ar grasinimų. TSKP XX suvažiavimas tai gėdingai takti
kai padarė galą: ištuštėjo ir užsidarė daugelis lagerių, į 
savo kraštą sugrįžo tremtiniai, vėl susijungė išdraskytos 
šeimos, - ir nuo to kultūrinis bei ekonominis gyvenimas 
nė kiek nesumenkėjo, bet priešingai - pakilo.

Labai gaila, kad ne visos asmenybės kulto laikų ano
malijos buvo panaikintos - kai kurios jų dar ir šiandien 
egzistuoja. Viena iš tokių anomalijų yra sąžinės ir religi
jos laisvių varžymas, religijos niekinimas ir prievartinė 
ateizacija. Kad visa tai yra tikriausia anomalija, aiškiai 
rodo pats gyvenimas. Šiandien Europoje yra ištisa eilė 
socialistinių valstybių, kuriose tos anomalijos beveik 
nejaučiama: kur tikintieji nei mokyklose, nei darbovietėse 
nediskriminuojami , kur leidžiama gausi religinė spauda 
ir kur vis dėlto kultūrinis ir ekonominis gyvenimas žen 
gia ne lėtesniu žingsniu, negu pas mus.

Taip yra, pavyzdžiui, - Vokietijos Demokratinėje res
publikoje. Ten katalikų yra maždaug tiek pat, kiek ir 
Lietuvoje, o religinio turinio knygų Sanct Beno leidykla 
per 20 metų išleido daugiau kaip 2000 (du tūkstančius!) 
pavadinimų, taigi vidutiniškai po dvi knygas savaitėje. 
Tuo tarpu Lietuvoje, kaip rašo "Valstiečių laikraštis" 
(1983, nr. 56) per pastaruosius 28 metus buvo duotas 
leidimas išspausdinti vos 23 leidinius - ir tai, didesnė jų 
dalis išleista visai mažu tiražu - tiktai kunigams. Ten 
2 psl.

nedraudžiamos religinės pamokos bažnyčiose ar prie baž
nyčių esančiose patalpose; ten mokyklose niekas vaikų ne
pajuokia dėl jų religinių įsitikinimų, neverčia rašyti anti
religinius rašinius, deklamuoti antireliginius eilėraščius; 
mokytojai neverčiami varyti antireliginę propagandą ir 
kalbėti prieš savo įsitikinimus. Ten veikia vienuolynai, 
auklėtinių skaičius kunigų seminarijose nėra valdžios 
ribojamas, ten nėra draudžiamos religinės ekskursijos. Ir 
štai, ta Vokietija, kuri paskutiniame kare buvo labiausiai 
sugniuždyta, šiandien socialistinių valstybių tarpe ekono
miniu atžvilgiu užima vieną ir pirmųjų vietų - religijos 
laisvė nepakenkė jai, nesutrukdė jos ekonominio bei kul
tūrinio augimo.

Humanišku bei teisiniu požiūriu, tikinčiųjų diskrimina
vimo ir religijos varžymo niekuo negalima pateisinti. 
Prievartinė ateizacija savęs nepateisino: kai ateistai 
tvirtina, kad religijos įtaka liaudyje vis mažėja, gi gyve
nimo tikrovė rodo, kaip vis labiau plinta girtavimas, 
didėja šeimų skyrybų skaičius, auga moralinis pakrikimas 
visuomenės gyvenime, o tikintieji nuteikiami prieš pačius 
ateistus.

Tarybų Sąjungos Konstitucija garantuoja sąžinės ir 
religijos laisvę visiems: kiekvienas žmogus turi teisę išpa
žinti bet kokią religiją arba būti ateistu; dėl to ateistai 
neturi teisės prievarta ar bauginimais versti kitus būti 
ateistais. Jie neturi teisės skriausti tikinčiuosius, paneig
ti jiems elementariausią teisę laisvai išpažinti ir prakti
kuoti religiją, mokyti ir auklėti vaikus pagal savo religinį 
įsitikinimą bei įsigyti tam reikalingą literatūrą. Valstybės 
valdžia, prisimindama savo įsipareigojimus, išplaukiančius 
iš tarptautinių deklaracijų, privalo tėvams padėti šias jų 
teises įgyvendinti, o ne jiems trukdyti. Tuo tarpu pas 
ritus mokykla prievarta verčia vaikus tapti ateistais, 
prieštaraudama religingų tėvų valiai ir žemindama ’"jų 
autoritetą. Visi laikytume nenormaliu dalyku, jei ateistų 
vaikai prievarta, be tėvų žinios ir sutikimo, būtų įrašomi 
į kokią nors religinę organizaciją. Kiltų didžiausias triukš
mas! O pas mus kaip tik taip daro mokytojai su tikin
čiųjų tėvų tikinčiais vaikais, prievarta įrašydami juos į 
spaliukus bei pionierius; panašiai verčiami tikintieji moki
niai bei studentai įsirašyti į komjaunimą.

Tarybinė spauda rašo, kad tarybiniai įstatymai yra 
visiems bendri. Deja, kai kurie įstatymai ar instrukcijos 
(net ir slaptos) yra nukreipti specialiai prieš tikinčiuosius 
ir jų pagalba ateistai nori tvarkyti religinį gyvenimą, 
įdomu, ką pasakytų ateistai, jei tikintieji panašiomis prie
monėmis pradėtų tvarkyti ateistų viešą ir privatų gyve
nimą?

Tarybinė spauda teigia, kad Tarybų valdžios organai 
nesikiša į Bažnyčios vidaus reikalus. O iš tiesų, kaip tik 
jie galutinai nustato, kas gali mokytis kunigų seminarijo
se ir dirbti kunigo darbą, jie nustato seminarijos auklėti
nių limitą, jie neleidžia vyskupams savarankiškai veikti , 
jie kliudo Popiežiui skirti naujus Bažnyčiai tinkamus 
vyskupus.

Prieš tokius nenormalumus ir kėlė balsą kunigai bei 
tikintieji, o taip pat Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komitetas, kuriam priklausė kunigai - Alfonsas Svarinskas 
ir Sigitas Tamkevičius. Jie reikalavo tokių minties, sąži
nės ir religijos laisvių, apie kokias kalba tarptautinės 
deklaracijos, pasirašytos tarp kitų valstybių ir Tarybų 
Sąjungos.

Kiek daug Tarybinėje spaudoje skaitome faktų apie 
piknaudžiavimą tarnybine padėtimi, apie darbuotojų nesą
žiningumą! Tai eilinė ir būtina negerovių kritika. Šiuo 
atveju Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas nepasa
kė nieko daugiau - jis tiktai kėlė aikštėn negeroves, 
pasikartojančias moralės bei teisingumo srityse ir Valsty
bės santykiuose su Bažnyčia; tačiau šią jo kritiką tarybi
nė spauda pavadino juodinimu bei šmeižtu ir kvalifikavo 
kaip nusikaltimą! Šį savo pareiškimą rašome remdamiesi 
tiktai spaudos pateiktomis žiniomis apie kun. Alfonso 
Svarinsko bylą ir su konkrečiu patyrimu, nes į teismo 
salę, bylą nagrinėjant, nebuvo įleistas nė vienas bendra
darbis kunigas ar suinteresuotas tikintysis.

Norintieji patekti į teismo salę, būdavo milicijos 
sulaikomi prie teismo rūmų arba net Lenino prospekte ir 
išvežami net už keliasdešimties kilometrų nuo Vilniaus į 
miškus ir ten prievarta pavieniui išsodinami. Kai kurie 
buvo nubausti 50-ties rublių bauda, kiti- 10 parų arešto. 
Vienu atveju keliolika kunigų sulaikyti ir milicijos sky
riuje be jokios priežasties išlaikyti kelias valandas.

Iš to viso siūlosi viena išvada: reikia ne žmones už 
kritiką į kalėjimą sodinti, bet įgyvendinti tas tarptauti
nes teises, kurių laikosi visas kultūringas pasaulis ir 
kurių^ laikytis įsipareigojo ir Tarybų Sąjunga. Kunigų ir 
tikinčiųjų giliausiu įsitikinimu kun. A. Svarinsko nuteisi
mas ir kun. S. Tamkevičiaus areštas yra didelė klaida 
(tai patvirtina virš 70,000 parašų po pareiškimu Jums ir 
kitoms įstaigoms, kad jie nekalti), tad prašome panaikint 
LTSR Aukščiausiojo Teismo nuosprendį ir abu šiuos kuni
gus nedelsiant paleisti.”

Pasirašė 69 Vilniaus arkivyskupijos kunigai.

Praneša KLB:
TAUTINIU ŠOKIU, ŠVENTĖ KANADOJE
LĖŠOMS TELKTI KOMISIJA KANADOJE 

1-11 College Street, Toronto, Ont. M6H 1A8
Kreipiamės į Jus su prašymu padėti surengti VIII- 

ąją Laisvojo Pasaulio lietuvių Tautinių Šokių Šventę 
1988 m. LIEPOS 2-3 d.d. Ontario HAMILTONE. TAI PIR
MOJI TOKIO MASTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ KANA
DOJE, kurioje žada dalyvauti per 2000 šokėjų iš įvairių 
kraštų.

Rengėjų komitetas, sudarytas iš hamiltoniečią lie
tuvių, jau daugiau kaip metai atlieka paruošiamuosius 
darbus. Jie daro viską, kad ši šventė būtų kiek galint 
iškilmingesnė ir sėkmingesnė. Šventės pasisekimas bus 
visų laisvojo pasaulio lietuvių džiaugsmas, o kanadiečių 
lietuvių pasididžiavimas, kad galėjome tokio masto šven
tę surengti, nors esame negausūs skaičiumi šiame krašte.

Prašome Jūsų pagalbos - PAREMKITE PINIGINE 
AUKA. Jeigu žadate paremti, tai nepadėkite šio laiško 
kur nors ant stalo užmiršimui, bet dar šiandien pasiųs
kite čekį ir šio laiško apačioje esančią atkarpą.

Už aukas bus išduodami pakvitavimai atleidimui 
nuo pajamų mokesčių. Taip pat visos aukos bus skelbia
mos spaudoje, o aukos, nemažesnės kaip $25 ir gautos 
nevėliau kaip iki 1988 m. gegužės 1 d., bus skelbiamos 
ir šventės leidinyje.

Tad dar kartą prašome Jūsų paramos ir iš anksto 
dėkojame.

Lėšoms telkti komisija Kanadoje - 
Dr. M.Arštikaitytė- Uleckienė, 
H. Stepaitis, dr. S.Čepas.

P.S. Mecenatai, paaukoję nemažiau kaip $500, gaus po 
du 'įėjimo bilietus. į visus tris parengimus: šeš t ad i e n i o
susipažinimo šokius, sekmadienio šokių šventę ir užbai
gos pokylį- vakarienę. Garbės rėmėjai, paaukoję nema
žiau kaip $300, gaus po du bilietus į šokių šventę ir šeš
tadienio susipažinimo šokius. Rėmėjai, paaukoję $200, 
gaus 2 bilietus į šokių šventę^

Čekius rašyti: TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS LĖŠOS.

Pavardė ir vardas......................................Auka $...............

Pavardė ir vardas...................................................... -. . . .
Auka $..............

Adresas.......................................................................................

******************<***♦***************************** 
LIETUVIU KALBA IR TAUTINIAI ŠOKIAI
ĮVERTINAMI JAV UNIVERSITETUOSE

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkas ir Pedagoginio 
instituto rektorius dr. Jonas RAČKAUSKAS sausio mėne
sio pabaigoje pasirašė sutartį su THE CHICAGO CONSOR
TIUM OF COLLEGES AND UNIVERSITIES, kuria univer
siteto užskaitai (kreditai ) bus teikiami už lietuvių kalbą 
(iki 12 semestro valandų) ir už tautinius šokius (iki 4 
semestro valandų). Kreditai bus teikiami per Chicago 
State University, kuris buvo įsteigtas 1867 metais ir yra 
vienu iš Illinois valstijos valdiškų universitetų. Kaina už 
•užskaitus: $30.00 vienam kreditui, $75.00 trim kreditams. 
Visi lituanistines mokyklas lanką ar jas baigė asmenys, 
nesvarbu kur jie begyventų, už labai prieinamą mokestį 
gali gauti universitetinius užskaitus už lituanistinėse 
mokyklose imtą lietuvių kalbos kursą ar šoktus tautinius 
šokius. Platesnės informacijos reikalu patariama kreiptis 
į JAV LB Švietimo tarybą, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. Šiuo metu 68 Pedagoginio instituto 
studentai yra užsiregistravę universitetiniams kreditams 
gauti.
• Š.m. sausio 23 d. Chicagos mieste JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos "Seklyčios" patalpose, Retirement Res- 
search Foundation vadovai JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirm. Danguolei Valentinaitei įteikė $25,000 
"Encore Award". Šiuo žymeniu privati amerikiečių insti
tucija įvertino LB Socialinių reikalų tarybos pastangas 
rūpinantis senatvės paliestais tautiečiais. Vykusių iškilmių 
metu JAV LB Krašto tarybos pirm. Vytautas Volertas D. 
Valentinaitei įteikė plaketę, įvertinančią jos pastangas 
kuriant Vyresniųjų lietuvių centrą Čikagoje. Šia proga 
verta prisiminti ir kitą gautą atžymėjimą. Chicago Com
munity Trust, įvertindamas D. Valentinaitės ir jos bedra- 
darbių pastangas, JAV LB Socialinių reikalų tarybos Čika
gos skyriui paskyrė "grant" $20,000 sumoje.
• Š.m. sausio 24 d. The Philadelphia Inquirer išspausdi
no išsamų straipsnį apie šeštadieniais veikiančias tautybių 
mokyklas. Straipsnyje cituojamas Čikagos viešųjų mokyklų 
svetimų kalbų biuro direktorius David Oliver. Jo teigimu 
"Lietuvių ir latvių mokyklos pasižymi puikiai išdirbtomis 
mokslo programomis". Tai pelnytas komplimentas JAV LB 
Švietimo tarybai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KUBOS GULAGE
ARMAND VALLADARES
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Po viso to viršininkai suteikė privilegijų. Manau 
dėl to, kad paprasčiausiai nebežinojo kaip atsilaikyti 
prieš tūkstančius streikuojančių. Mes buvome pakilioje 
nuotaikoje .

Bet, jeigu laimėjome mūšį, karas tebesitęsė.

Akmens Skaldykla
Slenkant mėnesiams ir metams, Marta ir aš, ne

žiūrint neįsivaizduojam? kliūčių, slapta susirašinėjome. 
Vartojom nematom? rašai?, kurį lengva pasigaminti iš 
maniokos daržovės krakmolo ir vandens. Jeigu nebuvo 
galima gauti maniokos - šlapumas irgi tiko. Kai štabas 
leido mums siųsti mokyklini? s?siuvini?, Marta įrašydavo 
juose nematomu būdu ir pasiysdavo kalėjiman. Juos ga
vęs, aš iššifruodavau rašt? su jodu atskiestu vandeniu.

Tada 1964 m. man buvo galima pamatyti Mart? 
šeimos vizito laiku su jos tėvu Benito. Buvo praėję dau
giau kaip 3 metai nuo to laiko, kai pirm? kart? buvome 
susitikę. Mergaitė išaugo į žavi? jaun? moterį. Kai ji 
atvyko, mes žiūrėjome vienas į kitų, neištardami nė žo
džio. Jo nereikėjo. Ji stipriai užraudo. Laikėmės už ran
kų, ir visa kita aplinkui išnyko. Buvome lyg pirmoji my- 
lim?j? pora po plačiuoju mėlynu dangum. Atrodė, lyg 
tokiame pasaulyje visada gyventumėm, palikę teror? ir 
didelę kanči?.

Bet - realiame pasaulyje vis? laik? buvo didžioji 
kančia.

Pirmuosius priverčiamojo darbo dalinius pradėję 
sudarinėti 1964 m., rugpjūčio mėnesį iš politinių kalini?, 
vadinam? "plantados" - t.y. nepasiduodančiųj?,- t?, kurie 
nesijungė į Politinio perauklėjimo program?. Komunistų 
partija suprato, kad mušimai nėra vienintelė atsikeršiji
mo priemonė. Politinis perauklėjimas galėt? įsiskverbti 
ir atlikti vidujinį kalinio sunaikinim?, suardydama visus 
jo principus.

Privilegijos ir palengvinimai buvo siūlomi tiems, 
kurie atsisakyt? savo įsitikinimų ir priimt? marksizm?, 
prisiekt? lojalum? Castro. J? maistas ir apgyvendinimas 
pagerėtų. Jie galėt? gauti medicininę priežiūrų. J? šei
mos nebebūtų persekiojamos. Revoliucija buvo "malonin
ga" ir "dosni" - jie netgi galėtų būti sugrąžinti namo, 
pas šeimas.

Kiekvienas, nutaręs įsijungti į politinio perauklė
jimo program?, turėjo savas priežastis ir aš niekada ne
jutau, kad būtų mano teisė pasmerkti tokį nutarimų. Ne 
kiekvienas žmogus įsivaizduoja savo keli? kaip nesibai
giančių rezistencijų; jau nekalbant apie kankinio kelių, 
kuriuo kartais tekdavo eiti, pasirinkus rezistencijų.

Rugpjūčio mėn. 9 d. tiems mūsų, kurie neįsijungė 
perauklėjimo programon, buvo duota dar viena teroro 
pamoka. Įgula įsiveržė į pastatų nr.6 - skirt? tuomet 
kaliniams neįsijungėliams" - "plantados", pliekdami kur 
tik papuolė lazdomis, bajonetėmis, šautuvais, elektriniais 
laidais. Per keletu minučių buvo tuzinai sužeistų vyrų.

Leitenantas Porfirio Garcia, vidaus tvarkos virši
ninkas, asmeniškai vadovavo šiam terorizavimui su bajo- 
nete rankose. Jis įbedė j? į Ernesto Diaz Madrugada 
aukščiau kirkšnių, perdurdamas pūslę. Ernesto parkrin- 
tant, vieno iš Porfirio pakalikų spyris jį pribaigė. Tuo
met jie pačiupo jį už kojų ir nuvilko laiptais žemyn, 
kraujuj besipilant iš burnos. Jis jau buvo miręs.

Žudymo reikšmė buvo aiški. Mūsų gyvybės buvo 
nieko nevertos.

Po to prasidėjo priverstinų darbų programa ir taip 
mes buvome išsiunčiami dirbti moskitų apniktuose pelky
nuose arba į akmens skaldyklas. Po trečios dienos mano 
grupė dirbo tiktai skaldykloje. Mes neturėjome čebatų, 
neturėjome joki? apsaugini? akini?. Nuleidžiant sunkiuo
sius kūjus, uol? skeveldros lyg kulkos perkirsdavo kelnes 
ir įsmigdavo į kojas. Saulės žvilgėjimas ant uol? buvo 
akinantis. Bet blogiau už visa tai buvo mušimai. Manza
nillo, vienas iš pirmūn? ir sargybinis, pravadintas Juoduo- 
ju Šunim, pradėjo sistematingai daužyti mus bajonetėmis 
ir lazdomis. Mušimai vyko vis? laikų. Kas dienų buvo 
tuzinai sužeist? ir sužalot? vyr? kiekviename pastate.

Prasidėjus mušimams, išsivystė nepaprasta įtampa- 
Aš jutau, lyg mano viduriai ir skilvis būt? pripilti ce
mento. Tai buvo grynos baimės ženklas. Bandžiau j? kon
troliuoti. Daugelis nepajėgė tai padaryti ir išgalvojo bai
sius būdus išvengti priverstin? darb? ir mušim?. Kai ku
rie susilaužė sau rankas ar kojas, kiti trynė kūnų aštrio
mis dilgėlėmis ar kitomis nuodingomis žolėmis, kol išti
no neatpažįstamai. Vienas vyras įvarė dalbų sau į kojų; 
kitas net nusipjove nykštį, kad tik galėt? likti pastate.

Nežiūrint to, atsidūrę prieš bendro priešo agresiją, 
kuri mus kankino ir žudė, mes visi pajutome gil? tarpu
savio ryšį. Kiekvienų kartų, kai jie mušdavo ar nužudy
davo laukuose vienų mūs?, buvo lyg brolio žudymas ir 
mūs? širdys kraujavo. Kentėjimas ir klaiki baimė mus 
vis tampriau surišo.

Mėlynos Uniformos
1966 m.gegužės mėn. Boitel ir aš, kartu su 150 

kit? nepasiduodanči? "neperauklėjam?j?" buvome susodin
ti į sunkvežimį ir nugabenti į prieplaukų. Mūs? viltys 
įgavo sparnus - manėme, kad mus išpirko, kaip kad buvo 
nutikę su kai kuriais Bay of Pigs- Kiauli? įlankos kali
niais. Mus susodino į keltų ir po 12-kos valandų kelionės 
atvykome į Bataban gegužės mėnesio 29 d., saulei pa
tekėjus.

Kai autobusai pasuko į Havanų, paskui pagal Via 
Monumental, La Cabana kalėjimo link, mūs? išpirkimo 
viltys gęso. Stiprios sargybos lydimi, perėjome vandens 
pripildytų, griovį, už kurio stovėjo medinių stulpų su
tvirtinimai.

Mus nusiuntė į galerų nr.7, mažiausių, niūriausių, 
juodžiausių. Vėliau mus nuvedė į valgymo "salę" ir davė 
po 3 šaukštus ryžių, viščiuko kaulų be mėsos ir gabalų 
duonos. Supratau, kad jie bandys mus manipuliuoti alkiu. 
Ne vien tiktai.

1967 m. kovo mėnesį išgirdome, kad jie nuardo 
Isla de Pinos saloje kalėjimus ir išskirsto kalinius po 
įvairius koncentracijos lagerius krašte. Atvykus į nau
jas vietas, kiekvienas gavo po naujų, mėlynų uniformų, 
tokios spalvos, kaip gaudavo paprasti kaliniai arba reha- 
bilituotieji. "Plantados" - Neperauklėjamieji - kurie atsi
sakydavo dėvėti tokias uniformas būdavo kankinami. Sar
gybiniai uždengdavo gaubtais j? galvas ir panerdavo į 
šulinius, degindavo su uždegtais cigarais, daužė j? gal-
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vas į cemento sienų, kol prarasdavo sųmonę. Tada sar
gybiniai apvilkdavo mėlyna uniforma, surišdavo juos, ne
duodavo valgyti 2 paras ir tada atrišdavo. Jeigu kalinys 
nusivilkdavo uniformų, vėl jį mušdavo. Vyriausybė buvo 
numačiusi paprasčiausiai panaikinti "politini? kalini?" ka
tegorijų, kad apie mus galvot? kaip apie eilinius krimina
listus.

La Cabana patalpose uniformų pakeitimas vyko 
be smurto veiksmų. Tie, kurie atsisakė jas dėvėti, buvo 
išrengti, palikus jiems tik apatinius baltinius. Tada vy
riausybė pasiūlė masalų, kad apsirengtume: sutrumpintų 
bausmės laikų, 48-i? valandų leidimų aplankyti savo na
mus. Kai Žiemos šalto vėjo gūsiai švilpė per galeras, 
vyriausybė patogiai įsitaisiusi, laukė, kada mes nusilei- 
sim. 1968 m. vasario mėn. jie pasiėmė apie 50 mū
siški? į Boniato kalėjimų Oriente Province vietovę už 
800 kilometrų. Visų kelių atlikome nuogi.

Netoli Boniato, ties San Ramon, buvo įrengtos vadina
mos "stalčiaus celės". Jas taip vadino, nes j? ilgis lį 
metro, plotis į metro. Prieš mums atvykstant, grupė 
kalini? buvo jose laikomi 6 mėnesius. Vienas j? buvo 
suluošintas, kitas išprotėjęs; kiti tačiau atsisakė mėlynos 
uniformos. Jeigu jų būt? priėmę, vyresnybė ir mus taip 
būt? traktavusi. Todėl tikrai heroiška to eksperimento 
vyr? laikysena rodė, kad jie suprato, jog nuo j? elgesio 
priklausys, kaip traktuos šimtus kit? kalini?.

Vis dėlto, vyresnybė tebebandė. Po keli? praleistų 
dien? Boniato, politinis politrukas mums kalbėjo: "Vidaus 
Reikalų ministerija tvirtina, kad jūs, vyrai, privalote dė
vėti mėlynas uniformas".

Mūs? atstovas, vardu Perdomo, atsakė už mus 
visus: "Leitenante, mes nesame kriminalistai, mes ne
priklausome rehabilitacijos programai. Tarptautinės su
tartys, kurios tvarko elgesį su kaliniais - jas pasirašė 
ir Kubos vyriausybė - specifiškai nusako, jog politiniai 
kaliniai neturi būti verčiami dėvėti uniformas".

- Socialistiniuose kraštuose nėra politini? kalini?,- 
atsakė leitenantas. - Arba jūs apsirengsite jomis, arba 
visas Revoliucijos griežtumas kris ant jūs? galvos.

- Nė vienas nedėvės uniformos, leitenante.
Po pusės valandos šalia mūs? celi? atsirado kele

tas karini? dalini?, apsiginklavusi? mačetėmis, grandinė- 
mis, geležinėmis lazdomis ir bajonetėmis. Skubiai pasi
tarėme ir nusprendėme, kad ginsimės ir nesileisim mu
šami. Susirinkome šluotkočius, tualet? valiklius, grind? 
plovimo įrankius.

Taip prasidėjo mūšis. Jie mus puolė su grandinėm 
ir lazdom, bet varteliai į celes buvo tik apie 1 metro 
pločio, mes galėjome j? nepraleisti įeiti. Perdomo ir ki
ti įsiutusiai mojavo ir badė savo lazdomis, kovodami 
kartu su sargybiniais, kurie buvo įpratę mus mušti be 
jokio pasipriešinimo. Nežinojo, kaip visa tai priimti.

Gal? gale sargybiniai pasitraukė. Visų naktį mes
nervingai bubėjome, laukdami ar nesugrįš su ašarinėmis 
bombomis. Bet saulė pakilo, jokio incidento neįvyko.

1968 m.rugpjūčio mėnesį Castro vyriausybė įsiti
kino, jog mūs? nusistatymas dar labiau sutvirtėjęs. Mus 
sugrąžino į La Cabana. Iš pradži? sąlygos pagerėjo, bet 
netrukus vėl pradėjo blogėti. Pradėjome bado streikų, 
kad būtume žmoniškiau traktuojami.

Baigiantis 21-jai dienai, vyresnybė nusileido. Ke
letu dien? mums davė sriubos ir daržovių košės, net lei
do pasinaudoti medikų pagalba. Po to sekantys beveik 
13 mėnesi? buvo ramiausias mūs? viso gyvenimo kalėji
me laikotarpis. Buvo leista mus lankyti, ir kai kurie ga
vo leidimų susituokti. Marta atvyko 1969 m. rugsėjo 
mėn. 19 d. ir kariniame biure mes pasirašėme reikalin
gus legalius dokumentus, tad buvome "susituokę". Šis 
aktas mudviem neturėjo jokios dvasinės reikšmės.

Užtemdytos Celės
1970 m. vasario mėn. 11 d. mus nugabeno atgal 

į Boniato. Atsisakius ir toliau dėvėti uniformas, vėl pra
sidėjo teroras. Tų dienų pamatėme kaip prasideda bruta
liausias biologinis ir psichologinis eksperimentavimas.

Kitų rytų, saulei tekant, pasirodė sargybiniai ko
ridoriuje su guma aptrauktomis geležinėmis lazdomis, 
supintais elektros kabeliais, grandinėmis, bajonetėmis. 
Iš eilės atidarydami celi? duris, primušdavo jos gyvento
jų. Mane labiausiai veikė - laukimas, kada ateis į mano 
celę. Tūkstančius kart? aš troškau, kad būčiau pirmutinė 
je celėje, ir jau būt? atlikta. Vietoj to, turėdavau laukti 
susitraukęs iš baimės. Mano nervai buvo pakrikę.

Jie ateidavo rytais ir vakarais. J? tikslas buvo 
priversti mus kankinimais ir teroru pasiduoti politinio 
perauklėjimo programai, priimti marksizmų. Jie mus pri
vesdavo prie mirties taško ir ten laikydami, neleisdavo 
numirti.

Kai kurie vyrai, nepasidavę Castro diktatūrai tik
roje kovoje kalnuose, negalėjo pernešti dabar vykstančio 
teroro. Jie užsivilko mėlynas uniformas ir toks j? elge
sys mums buvo labai skaudus. Bet savotiškai sutvirtino 
musųnepasiduodančiųj? pozicijas. Senkant mūs? jėgoms, 
tikėjimas ir pasiryžimas tvirtėjo. (bus daugiau)

Pasisakyk
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VIII T autiniu šokių Šventės meno vadovai prie Vic Copps kol i ziej aus 
Hamiltone, Ont. Iš kairės: Juozas Karasiejus, Genovaitė Breichmanienė 

ir Rita Karasiejienė. Trūksta Liudo Sagio.

Soviets obstruct
rallies in Section 1 Chicago Tribune,

Lithuania Wednesday, February 17, 1988

Tribune photo by Karen Engstrom

'LITHUANIA
WANTS

freedom*
Demonstrators at the Daly Plaza spell out their con
cerns for Lithuania Tuesday, the 70th anniversary of the 
1918 declaration of independence in the Soviet Baltic 
republic. The Kremlin took over the region in 1940. 
/ Tokį atvaizdą ir platesnį demonstracijų aprašymų buvo 
atspausdinęs Chicago laikraštis "Chicago Tribune"/.

Didžiuokis
Per PILIETYBĖS SAVAITĘ, 
žmonės kiekviename šio krašto 
kampe, visokios amžiaus, de
monstruos ką jiems reiškia 
būti kanadiečiu. Mokyklose, 
bendruomenių centruose, biu
ruose ir verslų vietovėse ka
nadiečiai darys ką nors ypatingo 
Kanados gerovei.
Tad - Pasisakyk! Prisidėk! Di
džiuokis!, kad esi kanadietis!

Department of the Secretary 
of State of Canada

The Hon. David Crombie

Secretariat d’Etal 
du Canada

L hon. David Crombie
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STRATFORDO FESTIVALIO 36-TASIS SEZONAS
Alfonsas Nakas

Vasario vidury atėjo žinia, kad vasario 22 d. kanadiš- 
kiame Stratfordo Shakespeare'o festivaly prasideda repeti
cijos. Šiais 1988-siais metais ruošiamasi statyti įvairaus 
žanro scenos veikalų. Per penkis su puse mėnesio numaty
ta apie 525 spektakliai, kurie įvyks trijuose teatruose, 
tarp gegužės vidurio ir spalio galo.

Laikantis rašytos ar nerašytos taisyklės, didžiausias 
dėmesys tenka William Shakespeare'o veikalams. Jų po du 
matysime kiekvienam teatre: Festivalio - Richard III (spek- 
takliai tarp gegužės 9 - spalio 28) ir The Taming of the 
Shrew (gegužės 7 - spalio 29); Avon - All's Well That 
Ends Well (gegužės 18 - spalio 29) ir The Two Gentlemen 
of Verona (gegužės 17 - spalio 28); Third Stage - Twelfth 
Night (gegužės 25 - rugsėjo 3) ir King Lear (gegužės 26 - 
rugsėjo 3).

Kiti du Festivalio teatro pastatymai yra Broadway 
išgarsintoji operetė My Fair Lady (daugybė spektaklių 
tarp gegužės 14 - spalio 30) ir Peter Raby parašyta kome
dija pagal Alexandre Durnas romaną The Three Muske^ 
jteers (liepos 26 - spalio 29).

Kiti trys Avon teatro pastatymai: T.S. Eliot'o drama 
Murder in the Cathedral (gegužės 16 - spalio 30), iš per
nai vasaros kartojama Stephen Macdonald' o nepaprasto 
grožio dviejų aktorių-poetų drama Not About. Heroes ir 
Alexandre Breffort'o - Marguerite Mannot muzikinė 
komedija Irma La Douce (liepos 27 - spalio 29).

Third Stage teatre du veikalai (trumpi, bene viena
veiksmiai) vienam pastatyme: Sofoklio Oedipus ir Richard 
Brinsley Sheridan' o The Critic (liepos 27 - rugsėjo 4).

Be įvardytų sceninių pastatymų, Stratfordo lankytojų 
laukia daug kitokių įdomybių: koncertai, su teatru surištos 
parodos, seminarai ir kita.

Stratfordo festivalio meno vadovo pareigas jau kelinti 
metai eina pasaulinio garso teatro žinovas, kartu ir 
pirmaeilis režisierius bei aktorius John Neville. Ši bus 
Stratforde jo paskutinė vasara. Jam talkina keletas irgi 
didelio garso režisierių: Martha Henry, Tanya Moiseiwitsch, 
Richard Ouzounian, Robin Phillips, Guy Sprung, John Wood. 
Vaidina daugiau kaip 7U aktorių, kurių tarpe randame apie 
porą tuzinų didžiausių scenos žvaigždžių.

Gegužės spektakliai paprastai taikomi studentams bei 
moksleivijai, bet leidžiama ir suaugusiųjų publikai lankytis 
todėl ir nebeskelbiau atskirai premjerinių spektaklių. Nuo 
birželio antros savaitės teatrai veikia kasdien, išskyrus
pirmadienius (tai aktorių bei kitų pastatymų dalyvių ato
kvėpio diena). Lankantiems tarp antradienio ir ketvirta
dienio, iš anksto užsisakyti bilietus nėra reikalo - jei ne 
visuose, tai kuriam viename teatre tikrai galima neišpirk
tų bilietų rasti. Tarp penktadienio ir sekmadienio besilan
kantiems, patartina bilietus rezervuotis. Tai padaryti labai 
lengva, paskambinus į Festivalio teatro kasą ilgos distanci
jos tel. numeriu (519) 273-16U0. iš Toronto galima skam
binti neapmokama linija (416) 363-4471, iš Detroito irgi 
vietine linija £313) 964-4668. Yra dar pora vietinių linijų 
iš Ontario miestų, bet jų nebeminėsiu.

Dėl išsamios informacijos apie spektaklius, bilietų 
kainas, motelius ir daugybę kitų su festivaliu surištų daly
kų, būtinai reikia įsigyti brošiūrą STRATFORD FESTIVAL 
- 1988. Ji nemokamai atsiunčiama, paprašius vienu iš 
aukščiau duotų telefono numerių, arba parašius adresu:

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

/ pabaiga /
Tylėdama pakluso Rauplėta Šluboji Senė, paėmė ber

niuką ir mergytę už rankų ir nusivedė juos šalin. Ilgai 
jie ėjo mišku, o paskui išėjo į Enesajaus pakrantę ant 
aukšto kalno skardžio. Ten Rauplėta Šluboji Senė sustab
dė vaikučius, pastatė juos šalimais ant pakriūtės krašto, 
ir, prieš nustumdama juos žemyn, prabilo:

- O didžioji Enesajaus upe! Jeigu kalną numesi į savo 
gelmes, nugrims kalnas lyg akmuo. Jeigu numesi šimtame
tę pušį, nuneš ją lyg šapelį. Priimk gi savo vandenin dvi 
mažas smilteles - du žmonių vaikus. Nėra jiems vietos 
žemėje. Ar aš turiu tau pasakoti, Enesajau? Jeigu žvaigž
dės taptų žmonėmis, joms neužtektų dangaus. Jeigu žu
vys taptų žmonėmis, joms neužtektų upių ir jūrų. Ar aš 
turiu tau pasakoti, Enesajau! Paimk juos, nusinešk juos. 
Tegu palieka jie mūsų abuoją pasaulį vaikystėje, tyromis 
sielomis, vaikiška sąžine, nesutepta piktų kėslų ir piktų 
darbų, kad nepatirtų jie žmonių kančių ir patys kitų 
nenuskaustų. Priimk juos, priimk juos, didysis Enesajau...

Verkia, rauda berniukas ir mergytė. Ar gali jiems 
rūpėti senelės kalbos, kada baisu žvilgtelėti nuo skar
džio žemyn. Apačioje įnirtusios bangos ritasi.

- Apsikabinkite, vaikučiai, paskutinįsyk, atsisveikinkite 
- pasakė Rauplėta Šluboji Senė. O pati rankoves pasirai
tojo, kad patogiau būtų nustumti juos nuo skardžio. Ir 
sako: - "Na, atleiskite man, vaikučiai. Vadinasi, toks 
likimas. Nors ir ne savo valia padarysiu dabar šį drbą, 
tačiau jūsų labui...

Vos tik ištarė ji tuos žodžius, greta pasigirdo balsas:
- Palūkėk, didžioji išmintinga moteriške, nežudyk 

nekaltų vaikų.
Atsisuko Rauplėta Šluboji Senė, žvilgtelėjo -nusiste

bėjo: stovi priešais ją elnė, motina maralė. O akys jos 
didžiulės, žiūri priekaištingai ir liūdnai. O pati elnė 
balta kaip krekenos, pilvas rusva Vilnele apžėlęs kaip 
mažo kupranugariuke. Ragai - gražu pažiūrėti: plačiausi 
lyg rudeninių medžių šakos. O tešmuo švarus ir lygus, 
lyg moters žindyvės krūtys.

~ Kas tu? Kodėl tu kalbi žmogaus balsu? - paklausė 
Rauplėta Šluboji Senė.

- Aš - motina-elnė, - atsakė jai toji. - O prabilau 
šitaip todėl, kad kitaip tu manęs nesuprasi, nepaklusi.

- Ko tu nori motina-elne?
- Paleisk vaikus, didžioji protinga moteriške. Prašau 

tave, atiduok juos man.
- Kam jie tau?
- Žmonės užmušė mano dvynius, du elniukus. Aš ieš

kau sau vaikų.
- Tu nori juos išmaitinti?
- Taip, didžioji protinga moteriške.
- O tu gerai pagalvojai, motine-elne?- nusijuokė Raup
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THE TEMPEST,W.Shakespeare, Stratfordo Festivalyje 
Len C a r i o u - vaidina Prospero,Miles Po t t e r -Caliban rolėje

Festival Theatre Box Office /P.O. Box 520/ Stratford, 
Ontario, Canada N5A 6V2

Noriu atkreipti dėmesį tų, kurie iš tolimesnių Kana
dos bei JAV vietų birželio gale - liepos pradžioje Toron
te ir Hamiltone lankysis Lietuvių Kultūros kongrese, 
PLB seime ir VIII-je Tautinių šokių šventėje. Jiems 
Stratfordo festivąlis bus beveik ranka pasiekiamas, nuo 
minėtų miestų tik už poros valandų kelio automobiliu. 
Vienos kitos dienos išvyka į šį nuostabų festivalį jums 
liktų atminty ilgam laikui.

lėta Šluboji Senė. - Juk jie žmonių vaikai. Jie užaugs ir 
ims žudyti tavo elniukus.

- Užaugę jie nežudys mano elniukų, - atsakė jai ma
ralė motina. - Aš būsiu jiems motina, o jie - mano vai
kai. Argi jie žudys savo brolius ir seseris?

- Ak, nekalbėk, rnotina-elne, tu nepažįsti žmonių! - 
-lingavo galvą Rauplėta Šluboji Senė. - Ne tik miško žvė 
rių, jie vienas kito negaili. Atiduočiau aš tau našlaitė
lius, kad pati sužinotum, jog teisingi mano žodžiai, bet 
juk ir tuos tavo vaikus žmonės užmuš. Kam gi tau šitiek 
skausmo?

- Aš nusivešiu vaikus į tolimą kraštą, kur niekas jų 
nesuras. Pasigailėk vaikučių, didžioji protinga moteriške, 
paleisk juos. Aš būsiu jiems ištikima motina... Tešmuo 
mano pritvinkęs. Verkia mano pienas vaikų. Prašosi manok 
pienas vaikų.

- Na, ką gi, jeigu šitaip, - ištarė Rauplėta Šluboji 
Senė pagalvojusi, - imk ir veskis juos greičiau. Veskis 
našlaičius į savo tolimą kraštą. Tačiau jeigu jie žus 
tolimame kelyje, jeigu užmuš juos plėšikai, jeigu nedė
kingumu atsimokės tau tavo žmonių vaikai, - kaltink 
save.

Dėkojo motina-elnė Rauplėtai Šlubajai Senei. O berniu
kui ir mergytei pasakė:

- Dabar aš jūsų motina, jūs mano vaikai. Nuvesiu jus 
į tolimą kraštą, kur tarp snieguotų miškingų kalnų telkšo 
karšta jūra - Isik Kulis.

Apsidžiaugė berniukas ir mergytė, guviai nubėgo pa
skui Raguotąją motiną-elnę. Tačiau paskui jie pavargo, 
nusilpo, o kelias tolimas - iš vieno pasaulio krašto į 
kitą. Nebūtų jie toli nuėję, jeigu Raguotoji motina-elnė 
nebūtų maitinusi jų savo pienu, šildžiusi savo kūnu per 
naktis. Ilgai jie ėjo.' Vis toliau likos senoji tėvynė Enesa- 
jus, bet ir iki naujos tėvynės, iki Isik Kulio, dar buvo 
labai toli. Vasarą ir žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį, 
dar vasarą ir žiemą, dar pavasarį, dar vasarą ir rudenį 
skverbėsi jie per neįžengiamus miškus, kaitrias stepes, 
lakius smėlynus, per aukštus kalnus ir audringas upes. 
Vijosi jiems iš paskos pulkai vilkų, bet Raguotoji motina- 
elnė, užsisodinusi vaikus sau ant kupros, nešė juos nuo 
plėšrių žvėrių. Vijosi juos raiti medžiotojai su strėlėmis, 
šaukdami: "Elnė pagrobė žmonių vaikus! Laikyk! Gaudyk!"
- ir strėles leido pavymui; ir nuo jų, nuo nekviestų gelbė
tojų, nešė vaikus Raguotoji motind-elnė. Bėgo ji greičiau 
už strėlę, tik šnibždėjo: "Stipriau laikykitės, mano vaikai
- mus vejasi !"

Atvedė pagaliau Raguotoji motina-elnė savo vaikus 
prie Isik Kulio. Stovėjo jie ant kalno, - stebėjosi. Aplin
kui snieguotos keteros, o tarp kalnų, apaugusių miškais, 
kiek akys užmato, jūra teliūskuoja. Slenka baltos vilnys 
per mėlyną vandenį, vėjai varo jas iš toli, gena tolyn. 
Kur Isik Kulio pradžia, kur pabaiga - neatspėsi, iš vieno 
krašto saulė pateka, o kitame dar naktis. Kiek kalnų 
stūkso aplink Isik Kulį - nesuskaičiuosi, o už tų kalnų 
kiek dar tokių pat snieguotų kalnų iškilę - taip pat neat
spėsi.

- Štai čia jūsų naujoji tėvynė, - pasakė Raguotoji 
motina-elnė. - Gyvensite čia, žernę arsite, žvejosite, gy
vulius veisite. Gyvenkite čia taikiai tūkstančius metų. 
Teklesti jūsų giminė ir tesidaugina. Teneužmiršta jūsų 
ainiai kalbos, kurią jūs čia atnešėte, tebūnie jiems saldu 
kalbėti ir dainuoti gimtąja kalba. Gyvenkite, kaip privalo 
žmonės gyventi. O aš būsiu su jumis ir jūsų vaikų vai
kais per amžių amžius...

Štai šitaip berniukas ir mergytė, paskutinieji iš kirgi
zų genties, susirado naują tėvynę, prie palaimintojo ir 
amžino Isik Kulio.

Greitai bėgo laikas. Berniukas išaugo stipriu vyru, o 
mergytė - subrendusia moterimi. Ir tada jie susivedė, 
tapo vyras ir žmona. O Raguotoji motina-elnė nepaliko 
Isik Kulio, gyveno vietiniuose miškuose.

Vienąsyk auštant įsisiautė staiga Isik Kulis, suūžė.

Moterį surėmė gimdymo skausmai, ji kankinosi, (j vyras 
išsigando. Užbėgo ant uolos ir ėmė garsiai šaukti:

- Kur tu, Raguotoji motina-elne? Girdi, kaip ūžia Isik 
Kulis? Tavo dukra gimdo. Ateik greičiau, Raguotoji moti
na-elne, padėk mums...

Ir pasigirdo tada tolumoj virpantis skambesys, tarytum 
karavano skambalėlis būtų tilindžiavęs. Vis artyn ir artyn 
ėjo tas skambėjimas. Atbėgo Raguotoji motina-elnė. Ant 
ragų, pasikabinusi už lankelio, atnešė ji vaikišką lopšį- 
bešiką. Bešikas buvo baltojo beržo tošies, o ant bešiko 
lankelio sidabrinis varpelis skambėjo. Ir iki šiolei sKamba 
tas varpelis ant Isik Kulio bešikų. Supa motina lopšį, o 
sidabrinis varpelis skambčioja, tarytum tolumoj Raguotoji 
motina-elnė bėgtų, skubėtų, tošinį lopšį neštų ant ragų...

Vos tik atsiliepė į šauksmą Raguotoji motina-elnė, 
pagimdė moteris.

-Šis bešikas jūsų primagimiui, - pasakė Raguotoji 
motina-elnė. - Ir jūs turėsite daug vaikų. Septynis sūnus, 
septynias dukras!

Apsidžiaugė motina ir tėvas. Pavadino primagirnį savo 
Raguotosios motinos-elnės garbei - Bugubajumi. išaugo 
Bugubajus, paėmė gražuolę iš kipčiakų genties, ir ėmė 
plėstis Būgų giminė - Raguotosios motinos-elnės giminė. 
Tapo didelė ir galinga Būgų giminė Isik Kulio pakrantėje. 
Garbino Raguotąją motiną-elnę, kaip šventenybę. Jurtose 
virš įėjimo buvo išsiuvinėjamas ženklas - maralo ragai, 
kad iš tolo būtų matyti, jog jurta priklauso Būgų giminei. 
Kai Būgų vyrai susiremdavo su priešais, kai lenktyniauda
vo jotynėse, pasigirsdavo šūkis: "Bugu!" Ir visada likdavo 
nugalėtojais. O Isik Kulio pakrantės miškuose tada vaikš
čiojo baltieji raguotieji rnaralai, kurių grožio pavydėjo 
žvaigždės danguje. Tai Raguotosios motinos-elnės vaikai. 
Niekas jų nelietė, niekas neskriaudė, išvydęs maralą, 
Būgų giminės vyras nulipdavo nuo žirgo, duodavo kelią. 
Mylimos merginos grožis buvo lyginamas su baltojo mara
lo grožiu.

Taip buvo, kol numirė vienas labai turtingas, labai 
įžymus Būgų giminės senolis - avių jis turėjo tūkstančių 
tūkstančius. O visi žmonės aplinkui buvo jo piemenys. 
Dideles šermenis suruošė jo sūnūs. Sušaukė jie į šermenis 
pačius įžymiausius žmones iš visų žemės pakraščių. 
Svečiams pastatė tūkstantį šimtą jurtų Isik Kulio pakran
tėje. Nesuskaičiuosi, kiek gyvulių buvo papjauta, kiek 
kumiso išgerta, kiek kašgariškų patiekalų buvo paduota. 
Turtuolio sūnūs vaikščiojo orūs: tegul žino žmonės, kokie 
turtingi ir dosnūs mirusiojo įpėdiniai, kaip jie jį gerbia, 
kaip godoja jo atminmą... ("E, e , sūnau mano, blogai, 
kada žmonės garsinasi ne protu, o turtais!")

O giesmininkai, jodinėdami ant argamakų, dovanotų 
jiems mirusiojo sūnų, puikuodamiesi dovanotomis sabalų 
kepurėmis ir šilkiniais chalatais, vienas per kitą gyrė ir 
mirusįjį ir įpėdinius.

- Kur dar pamatysi žemėje tokį laimingą gyvenimą, 
tokias prašmatnias šermenis?- gieda vienas.

- Nuo pasaulio ^utvėrimo to dar nebuvo! - gieda 
kitas.

- Tik mūsuose taip godojami gimdytojai, šlovinamas 
ir garbinamas tėvų atminimas, saugomi jų šventi vardai, 
- gieda trečias.

- Ei, saldžiakalbiai giesmininkai, ką jūs čia giedate? 
Argi yra pasaulyje žodžiai, verti šio dosnumo, ar yra 
žodžiai, verti velionio garbės! - gieda ketvirtas.

Ir šitaip jie lenktyniavo dieną ir naktį. (E, e, sūnau 
mano, blogai, kada giesmininkai lenktyniauja gražbylyste, 
iš giesmininkų jie pavirsta dainos priešais, )

Daugelį dienų, lyg šventė, truko šios įžymios šerme
nys. Labai geidė pagyrūnais turtuolio sūnūs užtemdyti 
kitus, pranokti visus pasaulyje, kad garbė apie juos nuei
tų per visą žemę. Ir sugalvojo jie ant tėvo kapo pastaty
ti maralo ragus, kad visi žinotų, jog tai šlovingojo Raguo
tosios motinos-elnės giminės palikuonio kapas. (E,e, sūnau 
mano, dar senovėje žmonės kalbėjo, kad turtas gimdo 
puikybę, o puikybė veda iš proto",)

įsigeidė turčiaus sūnūs išreikšti tėvo atminimui tą ne
girdėtą pagarbą, ir niekas jų nesulaikė. Pasakyta - pada
ryta! Nusiuntė medžiotojus, užmušė medžiotojai maralą, 
nukirto jo ragus. O ragai sieksniniai, kaip išskleisti erelio 
sparnai. Patiko sūnums maralo ragai, po aštuoniolika 
ataugų ant kiekvieno - vadinasi, gyveno aštuoniolika metų, 
Puikūs. įsakė jie meistrams pastatyti ragus ant kapo. 
Seniai pasipiktino.

- Kas leido užmušti maralą? Kas drįso pakelti ranką 
prieš Raguotuosios motinos-elnės palikuonis?

O jiems atsako turčiaus įpėdiniai:
- Maralas užmuštas mūsų žemėje. Ir visa, kas vaikš

to, šliaužioja, skraido mūsų valdose, nuo musės iki kupra
nugario, - tai mūsų. Mes patys žinome, kaip mums elgtis 
su mūsų labu. Nešdinkitės!

Tarnai išvanojo senius šmaikščiais, atbulus užsodino 
ant arklių ir paniekinę, nuvijo juos šalin.

Nuo to ir prasidėjo... Didis negandas užgriuvo Raguo
tosios motinos-elnės palikuonis. Vos ne kiekvienas ėmė 
medžioti miškuose baltuosius maralus. Kiekvienas Būgų 
giminės vyras laikė pareiga pastatyti ant protėvių kapo 
maralo ragus. Šis dalykas dabar buvo laikomas gėriu, ypa
tingu mirusiųjų atminimo pagerbimu. O kas nemokėjo 
įsigyti ragų, dabar buvo laikomas negarbingu žmogumi. 
Imta prekiauti maralo ragais, imta sudarinėti jų atsargas. 
Raguotosios motinos-elnės giminėje atsirado tokių žmonių, 
kurie vertėsi rnaralų ragais (E,e, sūnau mano, o ten, kur 
pinigai, geram žodžiui nėra vietos, grožiui nėra vietos.")

Sunkūs laikai atėjo marams Isik Kulio pakrantės miš
kuose. Nebuvo jiems pasigailėjimo. Bėgo rnaralai į nepa
siekiamas uolas, bet ir ten juos surasdavo. Užpiudydavo 
gaujomis medžioklinių šunų, kad išvytų maralus ant pasi
slėpusių šaulių, kurie nešaudė pro šalį. Būriais naikino 
maralus, žudė ištisas bandas. Kirto lažybų, kas gaus 
tokius ragus, kurie turi daugiau ataugų.

Ir nebeliko rnaralų. ištuštėjo kalnai. Neišgirsi maralo 
nei pusiaunaktį, nei auštant. Neišvysi nei miške, nei lau
kymėje, kaip jis ganosi, kaip laigo, užvertęs ant nugaros 
ragus, kaip lekia per prarają lyg paukštis. Gimė žmonės 
per visą savo gyvenimą nė sykio nematę maralo. Tiktai 
girdėjo apie jį pasakas bei matė ragus ant kapų.

O kas atsitiko Raguotajai motinai-elnei?
įsižeidė ji, labai įsižeidė ant žmonių. Pasakojama, 

kada, maralams pasidarė nebeįmanoma gyventi, kulkų ir 
medžioklinių šunų persekiojamiems, kada liko rnaralų 
tiek, kad nesunku buvo suskaičiuoti ant pirštų, pasikėlė 
Raguotoji motina-elnė į pačią aukščiausiąją kalno viršūnę, 
atsisveikino su Isik Kuliu ir nusivedė savo paskutiniuosius 
vaikus už milžiniškos perėjos, į kitą kraštą,į kitus kalnus.

Štai kaip būna žemėje. Štai ir visa pasaka. Nori tikėk, 
nori ne.

O Raguotoji motina-elnė, apleisdama gimtąsias vietas 
pasakė, kad niekada negrįš.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Senosios lietuvių

Kultūros Ministerijoje
sodybos laukia restauruotojų .

juose miestuose - Turku

IŠLEISTA:

• KELIONĖ AITVARU 
ANAPUS DIDŽIOJO 
MIŠKO.Romualdas Lan
kauskas. Apsakymai 
vaikams. 1987 m.,53 
psl.,30.000 egz.

• LAZŪNŲ TEKSTAI. 
J.Petrauskas, A.Vidu- 
giris. Rinkinys bai - 
giančios nykti Lazūnų 
(Baltgudijoje) tarmės 
tekstų. 1987 m. 72 
psl.,400 egz.

• [KAITAI. Algirdas 
Pocius. Apysaka iš lie
tuvių kovų su kry - 
žiuočiais. 1987 m.,214 
psl., 30.000 egz..

• SU ŽILVIČIO DŪ
DELE. Kostas Kubilins
kas. Eilėraščiai ma - 
žiesiems. 1987 m.,215 
psl., 60.000 egz.

• DANGAUS IR ŽE
MĖS SŪNUS. Vincas 
Krėvė, 1987 m.,740 
psl., 20.000 egz.

VE/OROD2/M

Dud/.a zun. LA.

sudaryta komisija, kuri nag
rinės Vilniaus Žemutinės 
pilies ploto tyrimo, projek
tavimo, pilies rūmų ir kitų, 
statinių atstatymo bei Na
cionalinės Galerijos įkūrimo 
reikalus.

Šiai komisijai vadovauja 
kultūros ministeris J.Bieli
nis.
• BIALYSTOKE - Balsto
gėje - kartu su vietos fil
harmonijos simfoniniu or
kestru koncertavo klarne
tistas Algirdas Budrys ir 
birbynininkas Antanas 
Smolskus.

Grojo C.M.Weber'io, E. 
Balsio, V. Juozapaičio, A. 
Kačanausko kūrinius.

Įdomu,: kaęl birbynė pir
mų kartų buvo įjungta į 
simfoninį orkestrų.

• SUOMIJOJE vyko lietu
vių knygų grafikos paroda. 
Buvo eksponuota 45 tryli
kos dailininkų-iliustratorių 
darbai. Ši paroda vyko dvie--

ir Vasos.

• Moderniosios estų skulp
tūros paroda veikė VIL
NIAUS Dailės Parodų Rū
muose.

• Parodų Rūmuose atidary
ta žymios vokiečių grafi
kės K.Kolwitz paroda: ofor
tai,litografijos ir medžio 
raižinių ciklai, piešiniai, 
plakatų pavyzdžiai plačiai 
supažindina su angažuoto 
ekspresionizmo pradininke.

• Skelbiama, kad Vilniaus 
Taikos Klubas "Lituanika" 
(lyg lietuviai ruoštųsi karui, 
ar vykdytų kokius nors ka
ro veikimus...Red.), priklau
santis prie Lietuvos Kultū
ros Fondo ir Lietuvos vals
tybinė filharmonija gegužės 
16-22 dienomis rengia roko 
muzikos festivalį "Lituani- 
ka-88".

Festivalis vyks Vilniaus 
sporto rūmuose.

gim Vayrrvv1^iŠn^tykite už derliaus nuėmimų), - ra-
® y .?. raJono valdžios atstovas kolūkiečius.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
„P jiems muštis? Argi negalima derliaus nuimti 

gražiuoju?

"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"/.

f 1 %
REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA I

Iki šiol šis fondas išleido per 350,009 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 pajamų 
mokesčių.

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

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

lietuvybei išeivijoje’"

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

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

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

j

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

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

8 vai. vakare.

LENGVAI PARUOŠIAMI 
DESERTAI

Šie saldieji valgiai pa
ruošiami per 10 minučių, 
iškyrus paskutinįjį:

ŠOKOLADO-APELSINŲ 
TORTAS

kų maišyti 1 minutę. Su
raikyti 1 bananų ir padėti 
jo riekelių į 6 deserto in
delius. Užpilti maišalų, pa
laikyti šaldytuve bent 15 
minučių. Prieš patiekiant, 
suraikyti antrų bananų ir 
sudėti riekeles ant viršaus

1 kepalo formos pyragas 
2/3 puodelio apelsinų mar
malade
1 (16.5 unc.) skardinėlė 
šokoladinio antpilo ("fros
ting"/

Naudokite labai aštrų 
peilį ir juo suraikykite ke
palų išilgai į 4 sluoksnius.

Vienų sluogsnį palikite 
pagrindui, ant jo užtepkite 
1/3 puodelio marmalade. 
Užvožkite antrų riekę, už
tepkite 1/3 puodelio šokola
diniu antpilu. Vėl uždėkite 
ant viršaus kitų sluoksnį 
ir užtepkite likusiu mar- 
maladu. Paskutinį sluoksnį 
uždėjus, užtepkite torto 
viršų ir šonus su šokola
diniu antpilu.

Padėti į šaldytuvų iki 
patiekimo valgymui.

(8 porcijos).

KREMAS VAISIAMS
Jis tinka dėti ant uogų 

arba sukapotų įvairių vai
sių
1/2 puodelio plaktos grieti
nėlės
1/2 puodelio rūgščios grie
tinės
3 šaukštai cukraus pudros 
1/4 " vanilijos ekstrakto.

Nedideliame inde suplak
ti grietinėlę iki sustandrė- 
ja. Pridėti rūgščios grieti
nės, cukrų, vanilijų. Gerai 
išplakti. Sis kremas gali 
būti laikomas 2 dienas šal
dytuve.

BANANO PUDINGAS 
lį puodelio pieno
2 bananai
1 puodelis rūgščios grie
tinės
1 pakelis greitofinstant") 
banano pudingo miltelių. 
Elektriniame maišytuve vis-

kiekvienai porcijai.
(6 porcijos.)

MĖTINIS LEDŲ PYRAGAS 
1 kepalo formos angelų 
pyrago ("Angel cake")
1 (12 unc.) skardinėlė pašiF 
dytos šokoladinės košės 
("fudge")
4 litro metinių ("pepper- 
mint-stick") ledų, lengvai 
suminkštėjusių

Nupjauti apie 4 inč. 
riekę nuo viršaus. Išpjauti 
vidurinę pyrago dalį, palie
kant apie 4 inč. luobų. At
sargiai sudėti į jį ledus, 
uždengti rieke. Suvynioti 
į plastikinį popierių. Sušal
dyti iki valgymo.

Suraikius į 1 inč. gaba
lus, patiekti užpylus ant 
jų šiltų šokolado košę.

( 8 porcijos).

KEPTOS KRIAUŠĖS
6 nepernokusios Bose, Bart
lett arba d'Anjou kriaušės 
4 puodelio cukraus
4 " rudo cukraus
6 šaukštai sviesto arba 
margarino
1 šaukštas malto cinamono.

Nuplauti, nusausinti ir 
supjaustyti kriaušes per 
pusę, išilgai. Išpjauti sėklas. 
Sudęti į neriebaluotų 8"x8" 
2" kepimo indų, perpjauta 
puse į viršų. Sumaišyti a- 
biejų rūšių cukrų ir lygiai 
užbarstyti ant kriaušių. 
Ant kiekvienos uždėti po 
šaukštų margarino ar svies
to ir apibarstyti cinamonu.

Kepti 350°F karštyje 
apie 45 minutes, arba kol 
pasidaro minkštos. Dažnai 
perlieti susidariusiu sirupu 
indo dugne. Patiekti šiltas.

Jei norima - uždėti ant 
viršaus plaktos grietinėlės.

(6 porcijos).
Parinko S M A L I Ž Ė

***

Klampodamos per purvų, iš fermos grįžta karvių mel
žėjos. Staiga viena sako:

Na, pagaliau ir mūsų kolūkis kelius susitaisys.
- Iš kur tu žinai?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
-Kolūkio pirmininkas nusipirko automobilį "Volgų".

***
Aš nesuprantu, iš ko tas mano kaimynas taip gyve

na? 1 uri namų, vasarnamį, "Volgų", o algos gauna tik 
keliasdešimt rublių. Argi vienos algos užtektų tokiam 
turtui? lė(I

Čia priėjo Kindziulis ir tarė: n r
Žinoma, kad neužtenka. Reikia savų pridėti.

***
Aš jau du mėnesius lankau vyrų choro repeticijas. 

Nuostabiai praleidžiame laikų. Išlenkiame po keletu tau
relių, paplepame su bičiuliais...

- Na, o kada dainuojate?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Grįždami namo.

***
Teisėjas klausia kyšininkų:
- Nejaugi jūs nesigėdinate paimti tuos 200 rublių?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Gėdinausi. Bet kų padarysi, kad daugiau nedavė.

***•
Einam lažybų: nuo rytdienos negersiu ne lašo!

- Sutinku. O iš ko lažinamės?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

- Iš pusės litro?

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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

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

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

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

Aukas arba p ai iki mus siųski me Tautos 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., 1 5X 2114 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, NOL 2P0
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7 
Sudbury - 246, College' Str., P3C 4VS 
Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.
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toronto
• Mirus a. a. JADVYGAI

gų stalo- Danutė Garba- 
liauskienė, Parodai - Algis 
Vaičiūnas. Paviljono iždinin
kas - Andrius Vaičiūnas.

DAGILIENEI, pagerbdami 
Jos atminimų, per laidotu
ves paaukojo "NEPRIKLAU
SOMAI LIETUVAI":

po $20,- L.Balsiene, L. 
ir E.Adomaičiai, L Kand- 
rotienė, O.Indrelienė, P.B. 
Jankauskas, V.B.Petraičiai, 
A.ir S.Mikšys; $15,- V.A.
Kulniai;

po $10,- D.T.Renkaus-

Ateityje numatoma į 
šį organizacinį Komitetu 
įjungti daugiau asmeny. 
VILNIAUS Paviljono orga
nizacinio komiteto pirm. 
R.Strimaitis kviečia organi
zacijas ir pavienius asme
nis prisidėti prie KARA
VANO rengimo. Galinčius 
talkininkauti prašome skam
binti jam tel: 270-7218.

kai, U.Bleizgys, dr.J.Rim- 
gaitė.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukotojams. "NL" 
POSĖDŽIĄVO K LB TORONTO 
APYLINKES VALDYBA

Š.m.kovo mėn. 15 d., 
7:30 vai.v. Prisikėlimo Pa
rapijos patalpose įvyko 
KLB Toronto A-kės Valdy
bos posėdis, į kurį buvo 
sukviesti lietuviškosios 
veiklos darbuotojai ir To
ronto lietuviy organizacijų 
atstovai KARAVANO ruo
šos reikalais. KARAVANAS 
šiemet rengiamas birželio 
mėn. 17-25 d.d.

Posėdį pravedė Toron
to Apylinkės V-bos pirm. 
Rimas Strimaitis. Peržvelg
damas KARAVANO ir VIL
NIAUS Paviljono istorijų, 
pabrėžė, kad praeityje, y- 
pač prieš 20 m. Karavanui 
įsisteigus, visi paviljonai 
buvo gausiai lankomi ir 
sėkmingi. Vėliau, lankytojų 
skaičiui mažėjant, Paviljo
no rengimas pradėjo nešti 
nuostolius. Pirmininkas pa
reiškė, kad Valdyba, planuo
dama VILNIAUS Paviljonų, 
yra atidžiai peržiūrėjusi 
praeities paviljonų apyskai
tas ir tikisi, kad įmanoma 
KARAVANĄ SURENGTI 
be nuostolių. Tačiau tam 
įvykdyti reikalinga daugelio 
darbininkų ir tik su sava
noriška, neapmokama talka 
dirbti.

Buvo diskutuojama gali
mybė kviesti atlikti VIL
NIAUS Paviljone tautinių 
šokių vienetus, atvykstan
čius į VIII Tautinių Šokių 
Šventę Hamiltone.

Visi dalyvavę atstovai 
prižadėjo parūpinti talkinin
kų ir patys darbuotis KA
RAVANO ruošime ir pra- 
vedime.

Antroje posėdžio dalyje 
dalyvaujant tik Valdybos 
nariams, baigtas Valdybos 
pareigų pasiskirstymas. Iž
dininku sutiko būti Andrius 
Vaičiūnas.

Sudarytas KARAVANO
organizacinis komitetas: 
pirm.- Rimas Strimaitis, 
pavaduotoja - Rita Paulaus
kaitė. Sekcijų koordinacija: 
maisto tiekimas- Rebeka 
Jasienė, gėrimų bufeto - 
-Kęstutis Budrevičius, Pyra-

• VASARIO 16 GIMNAZI
JOS mokinių tautinių drabu
žių įsigijimui ANAPILIO 
Parapijos KLK Moterų 
Draugijos skyrius surinko 
$500.

PADĖKIME JŪRŲ 
SKAUTAMS - SKAUTĖMS

Prieš 10 metų Jūri
ninkystės Knygos Fondo 
vadovybė - dr.A.Pacevičius, 
H.Stepaitis, E.Namikienė 
išleido B.Stundžios paruošta 
knygų BURĖS IR VARIK
LIAI. Šių knygų naudoja 
jūrų skautai-tės ir buriuoto
jai Lietuvoje.

Kadangi knyga yra iš
parduota, bet yra jos pa
reikalavimas, todėl nutarta 
papildomai atspausdinti, 
nes išaugusi jaunoji karta 
nei čia, nei Lietuvoje nėra 
mačiusi lietuviškosios jūri
ninkystės knygos.

Prašome finansiniai pa
remti šį užmojį.

Pinigus arba čekius, 
siųsti Fondo iždininkui H. 
STEPAIČIUI 21 Cosmo Rd. 
TORONTO, Ont. M8X 1Z3, 
Canada. Dėkojame iš anks
to.

MOKYTOJU IR ŠVIETIMO 
DARBUOTOJŲ SUVAŽ1A- 
SUVAZIAV1MAS

Lituanistinių mokyklų 
vedėjams ir visiems lietu
vių švietimo reikalais besi
domintiems lietuviams pra
nešama, kad š. m.BALAN
DŽIO mėn.9 d., 10 val.r. 
KLB Švietimo Komisija 
šaukia mokytojų ir švietimo 
darbuotojų suvažiavimų To
ronte. Jis vyks Lietuvių 
Namuose.

Švietimo Komisija pagei
dauja, kad suvažiavime da
lyvautų bent vienas atsto
vas iš kiekvienos lituanisti
nes mokyklos. Kelionės iš
laidos mokyklos vedėjui ar 
jo įgaliotam asmeniui bus 
apmokėtos.

Programoje vyks grupi
niai pokalbiai ir bus puiki 
proga susitikti su kitų mo
kyklų mokytojais. Dr. Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė su
tiko skaityti paskaitų apie 
"Antros kalbos mokymų".

KLB 
Švietimo Komisija

NL popietėje: D. RENKAUSKAS ir svečias iš Montreal!© A. MYLE — 
“NL” administratorius su žmona Ona. Nuotr. St. Varankos

Lietuvių Namų Žinios

NEPAMIRŠKIME ATVYKTI 
I METINI VYRŲ BŪRELIO 
BALIŲ

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

Programoje dalyvauja 
m u z. Vaclovas POVILONIS 
ir jo vadovaujamas TRIO.

Vakarienę ruošia Vyt. 
Birštonas.

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

• BILIETAI I VELYKINIUS 
PIETUS, kurie vyks balan
džio mėn. 10 d., sekmadie
nį, 1 val.p.p., gaunami LN 
RAŠTINĖJE ir pas MO
TERŲ ir VISUOMENINĖS 
VEIKLOS komitetų narius.

Bilietų kainos: suaugu
siems- $15,- pensininkams 
ir studentams - $14,- jauni
mui iki 18 m. - $11.50, 
iki 12 m. - $8,- iki 6 m.- 
$3.50.
Nepraleiskite geros pro

gos pavaišinti ir savo sve
čius iš toli ir arti velyki
niais pietumis Lietuvių Na
muose.

Bilietai gaunami LN 
raštinėje ir pas Moterų Bū
relio nares bei Visuomeni
nės Veiklos Komiteto na
rius.

« LN METINIO SUTRIN
KIMO DIENOTVARKĖ ir 
LAIŠKAS, paaiškinantis LIE
TUVIŲ SLAUGOS NAMŲ 
padarytų progresų išsiunti
nėtas LN nariams praeitų 
savaitę.

LN metinis susirinkimas 
vyks š.m. KOVO mėn. 27 
d.

• LN BINGO žaidimams 
yra keletą laisvų vietų jau
nuoliams- studentams. 
Skambinti T.Stanuliui tel:53 
-3311.

To darbo nemokantieji 
bus paruošiami. T.S.

_ A1 ' J ' . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

• LIETUVIŲ NAMŲ VYRŲ 
BŪRELIO metinis susirinki
mas įvyko š.m.kovo mėn.20 
d., 1:30 val.p.p. Dalyvavo 
26 nariai.

Susirinkimui sklandžiai 
pirmininkavo Pr.Berneckas, 
sekretoriavo H.Chvedukas. 
Pranešimus patiekė V-bos 
pirm. A.Sukauskas, ižd. A. 
Genys ir Revizijos K-jos 
pirm. 'M.Račys.

Praeitų metų eigoje Vy
rų Būrelis surengė 2 gegu
žines: liepos 5 d. Clairville 
parke, kartu su tautinių 
šokių vienetu ATŽALYNAS 
ir Wasagoje rugpjūčio mėn. 
15 d. Poilsio stovyklos me
tu. Tėvų Pranciškonų sto
vyklavietėje surengta 8 die
nų Poilsio stovykla, kur 
dalyvavo iki 100 stovyklau
tojų. Spalio 3 d. rengtas 
Mergaičių Choro PAVASA
RIS koncertas- balius. Daly
vavo daug jaunimo. Būrelis 
talkininkavo LN veikloje 
kaipo pagelbinė organizaci
ja, prisidėdamas prie Užga
vėnių karnavalo, Motinos 
Dienos, LN metinio baliaus 
ir Naujų Metų sutikimo 
paruošimuose.

Išrinkta nauja valdyba: 
W.Drešeris, A.Genys, P.Ge- 
nys, A.Kairys, V.Kulnys, 
V.Stabas ir A.Sukauskas.

Revizijos komisijoje liko 
praeitų metų sųstatas: A. 
Borkertas, J.Lasys ir M.Ra- 
čys. V.K.
• LN Socialinių Reikalų 
darbuotoja Rima Gustainy- 
tė BALANDŽIO MĖNESI 
kiekvienų pirmadienį nuo 
9- 12 val.r. lankysis VIL
NIAUS MANOR namų pa
talpose. Kiekvienų antradie
nį ji budės tuo pat laiku 
LIETUVIŲ NAMUOSE.

Asmenys, norintys su 
ja susisiekti, prašomi atvyk
ti minimomis valandomis.

Negalintieji atvykti pir
madienį ar antradienį, gali 
susitarti dėl kito laiko pa
telefonuodami LN darbo 
valandomis 532-3311 arba 
V.KULNIUI -769-1266.

ŽUVUS1EMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ PAMINKLO 
STATYMO EIGA

Paminklo statymo dar
bai dėka aukotojų, be di
desnių sunkumų vyksta,kaip 
numatyta. Kovo mėn. 5 
d. VILNIAUS Šaulių Rinkti
nės Valdyba ir Paminklo 
Statymo Komisija sukvietė 
bendrų posėdį, kuriame bu
vo aptarta paminklo sta
tymo tolimesnieji darbai. 
Kovo mėn.6 d. Paminklo 
Statymo Komisijos pirm. 
S.Jokūbaitis, V.Pečiulis, 
VILNIAUS Š.R-nės pirm. 
J.Šiaučiulis ir ANAPILIO 
korporacijos Valdybos pirm. 
J.Andriulis buvo nuvykę 
į SMITH MONUMENT Co. 
LTD dirbtuvę Toronte, ap
žiūrėjo pagal sutartį vykdo
mus Paminklo darbus. Pada-i 
ryti galutiniai kai kurieJ 
maži pakeitimai bei patai
symai ženklų išdėstyme 
ir užrašuose.

Pagal sudarytų sutartį, 
rangovas įpareigotas iki 
š.m.balandžio mėn. pra
džios paminklų galutinai 
baigti ir jį pastatyti Šv.Jo
no kapinėse skirtoje vietoje.

Sekantys darbai - ak
menimis apdėjimas ir kiti 
baigiamieji Paminklo aplin
kos sutvarkymo darbai bus 
vykdomi talkos būdu ir, 
jei oro sųlygos leis, bus 
baigti balandžio mėnesio 
pabaigoje.

Iškilmingas PAMINKLO

PAŠVENTINIMAS rengia
mas per kapinių lankymo 
dienų š.m.GEGUŽES MĖN. 
29 d. Detalės bus skelbia
mos mūsų spaudoje atski
rai.

VILNIAUS Šaulių Rink
tinės Valdyba iš anksto 
kviečia visus lietuvius, bro
lius ir seses šaulius, kuo 
skaitlingiausiai Paminklo 
šventinime dalyvauti.

Taip pat nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams, 
kurie taip dosniai prisidėjo 
ir prisideda prie Paminklui 
Statyti Fondo vajaus. Džiu
gu pranešti, kad š.m.kovo 
mėn. 5 dienų šiame fonde 
buvo $ 45.651,- tad iki nu
matytos $50.000,- sųmatos 
trūksta nebedaug. Kas dar 
norėtų savo auka prisidėti 
prie šio kilnaus tikslo įgy
vendinimo, maloniai prašo
me tai padaryti. Aukas Pa
minklui Statyti Fondui pri
ima visi Kanadoje esantieji 
lietuvių bankai. Norintieji 
gali aukų siusti tiesioginiai 
VILNIAUS Šaulių Rinktinei 
šiuo adresu: Mr. J.Šiaučiu
lis, 1500 De Seve str., 
MONTREAL, Que.,H4E 2A7 
Canada. Už bet kokių auka^. 
Rinktinės Valdyba iš anksto 
taria nuoširdų ačiū.

Be anksčiau spaudoje 
skelbtų aukotojų Paminklo 
statymui aukojo:

MOKA:
7%% ui 90 dienų term, indėlius 
7)4% ui 6 mėn. term, indėlius 
7'4% ui 1 metų term, indėlius 
7%% ui 2 metų term, indėlius 
8 % už 3 metų term, indėlius 
9%% už GIC 1 m. garant. inv. paž 
9'4% už GIC 2 m. garont. inv. paž.
10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plcnq (var. rate)

a IMA:
§ už asmenines
S paskolas nuo........101/ž%
Os už nekilnojamo turto
S paskolas (mortgages): 
h su nekeičiamu nuošimčiu 
g 1 metų ...................... 101/2%
g 2 metų .................... 11 %
g 3 metų ...................... 111/4%
g (fixed rate)
s------------------------------------------

su keičiamu nuošimčiu 
g 1,2 ar 3 metų ........ 93/4%

(variable rate)

’ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St, Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai :(416) 532-3400 ir 532-3414

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

PAMINKLO GARBĖS FUNDATORIAI:
$ 1.000
$ 1.000,- S.Rakštienė;

PAMINKLO FUNDATORIAI:
po $500,- J.Cialka, T.V.Gražuliai, M.K.Juzumai, Ig. 

Petrauskas, Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyvas PA
RAMA;
AUKOTOJAI:

$ 400,- S.J.Mačiulaičiai;
$ 300,- L.Š.S.T. Centro Valdyba;

po $ 200,- O.M.Abariai, P.D.Judickai, D.L.K.GEDIMI
NO Šaulių Kuopa, A.Masiulis, A.E.Miklovaičiai, J.Paške
vičius, Londono Lietuvių Lėšų Telkimo Skyrius, A.Kalnė- 
nas, prel.J.Tadarauskas, T.Renkauskienė, V.L.Sušinskai;

po $ 100,- M.Andriulevičienė, BALTIJOS Jūrų Šaulių 
Kuopa, J.Boron, V.Butrimas, J.Dambaras, S.Dapkus, J. 
DAUMANTO Šaulių Kuopa, A.Jankauskas, P.B.Jankaus- 
kai, B.Kasperavičius, K.L.K.Moterų D-ja-ANAPILIO Sky
rius, K.L.B.Montrealio Apylinkė, E.Legnikas, P.Morkūnas, 
A.Pavilanskas, J.Petrauskas, M.Petronis, J.Puteris, A. 
Stočkienė, J.Červinskas, M.J.Vilgirdai;

po $ 50,- J.Butkus, A.Dragunavičius, J.Deveikis, P.M 
Genčius, A.Gonta, G.Kocienė, R.Mitalas, E.J.Paunksniai, 
M.Kizis, Londono Lietuvių Sporto Klubas TAURAS, J.Z. 
Labuckai, V.Saulis, B.Saulėnas, Šv.ONOS D-ja- AV Para
pijos Skyrius Montrealyje, A.Z.Urbonai, J.Zavys, J.Vege- 
lis;

$ 40,- Br. Kirstukas; $ 30,- E.J.Daniliūnai;
po $ 25,- T.Blinstrubas, J.Jocas, E.Jakubilienė, J.B. 

Malaiškai, P.Polgrimas, V.Sabalys;
po $ 20,- J.Asipavičius, D.N. Armstrong, P.Augaitis, 

A.Aleliūnas, J.Brazlauskas, S.Beržinis, D.Bertulienė, M. 
Chainauskas, F.Gurklys, J.Govedas, O.Jakimavičienė, P. 
Jokšas, A.Kudirka, P.Lapienis, A.Melvydas, J.Mačiulis, 
M.Mickevičienė, V.Miceika, M.Nalivaika, S.Rimeikis, A. 
Pranskevičius, G.Rugienis, B.Stonkus, J.M.Stankaičiai, 
V.V.Staškūnai, V.Skrinskas, J.Vieraitis, E.Vindašienė, J. 
Vitas, R.Vilenbrektas, Vl.Vindašius, J.Zabulionis, V.Za- 
durskas, S.Žaldokas;

$ 15,- B.Gudinskas;
po $ 10,- A.Barkauskas, B.Čeika, G.Iškauskas, J.Jurė

nas, J.Jasinskas, A.Ivanauskas, V.Dirsė, V.Galeckas, A. 
Kudžma, A.Kairys, B.Lukošienė, J.J.Launikaitis, A.Lape- 
nas, kun.I.Mikalauskas, B.Rudokienė, A.Styga, A.Steigvi- 
las, K.Šimutienė, V.Vitas, L.Vitienė, P.Vežiauskas, S.Zul- 
pa.

po $ 5,- A.Čičinskienė, V.Jakubickienė, K.Ratavičius. 
Visiems- nuoširdus AČIŪ.

Paminklo Statymo Komisija
I ------- -- ------------ ■

ANDERSON, SINCLAIR, WALTERS, SHAW & MOONEY

Barristers and Solicitors
Patent and Tirade Mark Agents

9)4% už 1 m. term, pensijų ploną 
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)4%-7% už kasd. polūk. s-tq
714% už virš $10,000 kasdc pal. s-tą 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir morteiČius iki 75°; įkai
noto turto. Visų nariu gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Čekių ir sąskaitų patam avi m as. G aunam a pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Expres.*$, Kitos pasko
los; (tine of credit) ir antrieji mortąičiai

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: 53 2- 1149

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

180-364 d. term, ind...........  774%
1 metų term, indėlius....... 772%
2 metų term, indėlius....... 73/4%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk......  9 7a %
2 metų GlC-met. palūk......  972%
3 metų GlC-met. palūk...... 10 %
1 metų GiC-mėn. palūk. ... 81/a% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 974% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 972% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą ........... 774%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 7?% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

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.

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

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

Mississauga:
Plaza One, Suite 200 
2000 Agentia Road, 
Mississauga, Ont. L5N 1P7 
Tel.: (416)-821-8522

Telex: 06-960168.

6 psi.

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

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoj*
— įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

indėlius (P.C.A.).................. 3% asmenines paskolas 12.5%
santaupas....................... 5.75% nekiln-turto Pask- 1 m-10.25%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% nekiln-turto Pask- 3 m. 11.75%
90 dienų indėlius.................... 8% Nemokamas čekių ir
1 m. term, indėlius ......... 9.25% sąskaitų apmokėjimo
1 m. term, ind.mėn.pai. . 8.75% patarnavimas.
3 m. term, indėlius ......... 9.75% Nemokama narių gyvybės
RRSP ir RRIF (pensijos) 7. % drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m...........9.25% lkl$2.000.
RRSP ind. 3 m.................. 9.75% lr asmeninių paskolų

drauda iki $25.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

■cnmaimmcarsacatntxMsMsMsax*

bndoąont.
SEPTYNIASDEŠIMTOJ I 
SUKAKTIS

Kasmet minime Nepri
klausomybės šventę. Kas
met ji ir minėtina, nes ji 
simbolizuoja prisirišimų sa
vai tautai, ji yra atgarsis 
laisvės, kurių dabar dar 
daugiau branginame, negu 
anksčiau ir kuri yra kol 
kas nepasiekiama, bet siek
tina svajonė mūsų broliams 
ir sesėms už Geležinės Už
dangos.

Tenka stebėtis, kad dar 
ir šiandien yra lietuvių, 
kurie nemato reikalo vieną 
sykį į metus paaukoti porą 
valandų pėgerbimui tos 
šventės, primenančios mūsų 
tautos vienų iš svarbiausių 
laimėjimų - nepriklausomy
bės atgavimų.

Londone ji paminėta 
vasario 28 d. pamaldomis 
Šiluvos Marijos bažnyčioje 
ir oficialiųja dalimi bei 
menine programa universi
teto Althouse salėje 4 vai. 
p.p.

Turiningų tautinės min
ties pamokslų pasakė kleb. 
k u n. I. Mikalauskas, OFM.
Giedojo PAŠVAISTES cho
ras, vadovaujamas dirigen
tės R.Vilienės. Oficialiųjų 
dalį atidarė KLB Londono 
Apylinkės p-kas P.Kuras 
ir pakvietė iš Washington'o 
atvykusį pagrindinį šventės 
kalbėtojų A.Avižienį, jau 
virš septynerių metų dirban
tį įvairiose pareigose Ame
rikos Užsienio Reikalų mi
nisterijoje. Ypač dabar jis 
dirba mums labai svarbioje 
srityje - analizuoja Rytų 
Europos tautų problemas. 
Jo paskaita buvo taikyta 
jaunimui ir susilaukė labai 
didelio dėmesio. Jis mėgino 
atsakyti į tuos klausimus,

kurie gali kilti šiuose kraš
tuose išaugusiam jaunimui 
negalinčiam suprasti, kodėl 
lietuviai priduoda daug 
reikšmės ir tokiems daly
kams, kurie jaunimui atro
do visai nesvarbūs.

Ugningų žodį tarė lie
tuvių draugas, ukrainiečių 
energingas veikėjas ir di
delis kovotojas dėl Žmo
gaus Teisių įgyvendinimo 
už Geležinės Uždangos - 
dr. E.B.Roslycky. Jis pri
minė, kad Lietuva įrodė, 
jog nereikia būti pasaulio 
galybe, norint pasiekti lai
mėjimų žmogaus ekonomi
nio gyvenimo gerinime ir 
kitose svarbiose srityse, 
k. t. mokslo, meno, švieti
mo ir t.t. Jis iškėlė ir ne
paprastų lietuviu, atsparumą 
-norų būti laisvais. Tų jų 
patriotinį užsispyrimų ne
pajėgusi palaužti nė galin- 
lingoji okupacinė valdžia, 
nei psichiatrinėmis ligoni
nėmis, nei kalėjimais, nei 
masinėmis deportacijomis.

Burmistro ir miesto sa
vivaldybės vardu sveikino 
alder m anas J.Avola, Raštu 
sveikinimai gauti iš Fede
ralinio ministerio T.Hockin, 
Ontario teisingumo minis- 
teris J.Smith ir iš latvių 
bei estų pagrindinių orga
nizacijų.

Meninę programų atliko 
GYVATARO tautinių šokių 
šokėjai iš Hamiltono ir lon- 
doniškės PAŠVAISTĖS cho
ras. Chorui akompanavo 
A.Petrašiūnas, o fleita pri
tarė K.Račinskaitė. Meni
ninkams padėkota pirminin
ko nuoširdžiu žodžiu bei 
gražiomis gėlėmis. Pirminin
kas padėkojo ir visiems, 
padėjusioms šių šventę su
organizuoti ir pravesti, o 
taip pat ir visiems į jų 
atvykusioms.

Susirinkusieji padėkojo

MUYJKZ4
SPECIAL y Bis:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90* AVENUE, USsIto
365-1143

7561 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Vide Emard
766-2667

1988. III 24

y.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

PERĖMĖ
EDWIN JUCHNIEWICZ

APDRAUDOS AGENTŪRA^.

KĄ REIŠKIA LIETUVIAMS KLIJENTAMS 

DIDESNE APDRAUDOS AGENTŪRA?

* Patarnavimo galimybės apdraudos srityje
yra didesnės

* Bendrai sakoma,
kad važiuoti didesniu automobiliu ar 
plaukti didesniu laivu yra 
patogiau ir saugiau.

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

Tel.: 722-3545

Hamilton
• METINIS "TALKOS" SU
SIRINKIMAS vyko Jaunimo 
Centre vasario 27 d. Pirmi
ninkavo valdybos pirm. J. 
Stankus.

"TALKA" per savo 33 
metų gyvavimų yra išmokė
jusi lietuviškiems reikalams 
$ 187,251!

montreal
ARTĖJA MŪSŲ
MOKYKLOS SUKAKTIS

Šių metų gegužės mėn. 
14 d.,6 vai.vakare Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyks 
iškilmingas balius ir vaka
rienė, skirti Montrealio Li
tuanistinės Mokyklos 40- 
ties metų jubiliejui pami
nėti.

Dėl to kovo 12 d. G. 
Kudžmienės namuose susi
rinko Montrealio Lituanis
tinės Mokyklos buvę vedė
jai: Br.Lukoševičienė, J. 
Blauzdžiūnienė, S.Ališaus- 
kienė, M.Jonynienė. Dar 
keletas asmenų negalėjo 
atvykti į šį posėdį (A.Blauz- 
džiūnas, G.Gedvilienė, kun. 
dr.J.Kubilius, H.Nagys, L. 
Staškevičius).

Susirinkime taip pat 
dalyvavo ir vajaus komite
to nariai: R.Pocauskaitė- 
Rudinskienė, A.Staškevičiū- 
tė-Drešerienė, D.Kudžmaitė 
-Sodo, V.Adomonytė-Ram- 
say, S.Mikalajūnaitė.

Susirinkusieji prie kavos 
puoduko aptarė organizuo
jamo renginio reikalus. R. 
Pocauskaitė - Rudinskienė 
detaliai supažindino visus 
apie numatomų vajų, ren
giamų vakaro programų. 
Buvę Mokyklos vedėjai ir

kalbėtojams ir meninin
kams gausiais plojimais.

Buvo renkamos aukos Tau
tos Fondui ir Lietuvių 
Bendruomenei, kurios "laiš
ko" Gorbačiov'ui kopijos 
buvo išdalintos kartu su 
programa.

Vykusiai pranešinėjo R. 
Dragunevičius.

Minėjimas buvo pradė
tas O,Canada himnu bei 
kun.I. Mikalausko invokaci- 
ja ir baigtas Tautos himnu.

Mirus mylimai žmonai

JADVYGAI DAGILIENEI
gerb. "Nepriklausomos Lietuvos" pirmajam 
redaktoriui VIKTORUI DAGILIUI reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą -

“NL” VALDYBA, REDAKCIJA 
ir DARBUOTOJAI

Mirus
A t A

DOMICĖLEI GRAŽIENEI, 

jos vyrui JUOZUI, sūnui ALGIMANTUI ir 
jo šeimai reiškiu gilią užuojautą —

JANINA RUKSĖNIENĖ

• "NL" NAMŲ REMONTO _ 
VAJUI Z. Stonkus atsiuntė 
$25; St. Jokūbaitis - $20.

Jiems nuoširdžiai dėko
jame. "NL"

• Choristui Alfonsui GU
DUI buvo padaryta širdies 
kraujųgyslių operacija Mont
real General ligoninėje. Lin
kime greitai pasveikti.

DEŠINĖJE

Montreal io
I ituani stinės 

mokyklos mokytojai 
ir tėvų komiteto 

nariai prieš 

25 metus.

vajaus komiteto nariai pri
tarė organizuojamoms prie
monėms, peržiūrėjo įvairias 
nuotraukas ir kitokią me
džiagų ruošiamam išleisti 
metraščiui. Visiems sutin
kant, buvo nutarta organi
zuoti vakarienę, šokius ir 
programų, per kurių bus 
rodomos skaidres, surengta 
įvairių ankstesnių Lituanis
tinės Mokyklos moksleivių 
darbų paroda, bus pravesta 
ypatinga meno dirbinių lo
terija.

Vakaro bilietai tik $12, 
50. Norintieji paaukoti Litu
anistinei Mokyklai , galės 
tai padaryti paštu arba per 
loterijos bilietus, kurių 3- 
jų kaina- $5.

Kviečiame visus parem
ti ir dalyvauti Montrealio 
Lituanistinės Mokyklos 40- 
čio paminėjime.

Bilietus užsisakyti tele
fonu iš anksto galima pas 
A.Drešerienę- tel: 363-9983 
arba V.Ramsay - 694-5979.

R.S

Tenka apgailestauti, kad 
nemažai lietuvių nerado 
reikalo ateiti nė į šių sep
tyniasdešimtųjų mūsų tau
tos laisvės atgavimo su
kaktį. L.Kor.

• "PAŠVAISTĖS" CHORAS, 
vad. R.Vilimienės, įsigijo 
moderniškų pianino pakai
talų, kurį gastroliuojant 
galima vežtis kartu. Tai 
duos progų šiam chorui ap
lankyti ir mažesnes koloni
jas, kur nėra pianinų.

• LIETUVIŲ AKADEMINIS 
SAMBŪRIS MONTREALYJE 
skelbia, kad išrinkus naujų 
valdybų pasiskirstyta parei
gomis: pirmininkė- Jūratė 
Tanner, vicepirmininkė 
Dalia Gruodienė, iždinin
kas - Bronius Niedvaras,

sekretorė - Silvija Piečai- 
tienė, parengimų reikalams- 
dr.Remigijus Šatkauskas.

Sekantis Sambūrio susi
rinkimas numatomas balan
džio mėnesio pabaigoje. Iki 
dabar Sambūris yra pasky
ręs 16 literatūrinių premijų.

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

Dr. Gv. Valančius

Iii ..............— . i ,i,t

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ’ 522-5485
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BAČĖNAS, Tel.: (416)-593-0600.
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MIRUSIEJI:
• GRAŽIENĖ Domicėlė,
77 m. mirė savo namuo
se. Palaidota iš AV bažny
čios.

Liko vyras Juozas, sū
nus Algimantas su šeima. 
Užuojauta artimiesiems.

• J. J URENĄS Domi
cėlės Gražienės atminimui 
paaukojo $10,- "NL". 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• JONAS ŽURKEV1Č1US, 
išdirbęs SHELL Canada Ltd. 
bendrovėje beveik 28 me
tus, pasitaikius progai, išė
jo į ankstyvąjį poilsį.

TRADICINĖS JUOZAPINĖS 
MONTREAL1O AV
PARAPIJOJE

Š. m. kovo 20 d. AV Pa
rapijos bažnyčioje buvo 
laikomos mišios kleb. Tėv. 
Juozo Aranausko intencija. 
Mišias atnašavo ir pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. 
Iz.S adauskas.

Po pamaldų visi rinkosi 
į parapijos salę varduvinin
ką pagerbimui. Pagerbtuves 
atidarė Aldona Urbanavi
čienė. Trumpai pasveikino 
visus Juozus, perskaitė visų 
organizaciją vardus, kurios 
norėjo sveikinti ir prisegė 
gėlę mažiausiąjam Juozu
kui Piečaičiui. Ji pakvietė 
prie garsiakalbio sol. Anta
ną Keblį, kuris sveikino 
choristą vardu ir pravedė 
tradicinį sveikinimo "Il
giausią Metą" sugiedojimą. 
Sės. Palmira taip pat pa
sveikino savo asmeniškai 
ir Seselią vardu mūsą para
pijos kleboną Tėv.Aranaus- 
kąv

Šia proga programą at
liko Lietuvią Šeštadieninės 
Mokyklos mokiniai. Pra
džiai mažieji padainavo 
"Prašom, prašom paklausy
ti" ir "Du gaideliai". Dr.Re- 
migijus Satkaus - 
kas pravedė su mažai
siais dainą ir žaidimą pynę, 
kuri visiems labai patiko.

Pabaigai visi sudainavo 
"Lietuva, brangi".

Tėv. J.Aranauskas, SJ 
visiems padėkojo už puikia,, 
programą ir ruošą, ir pa
laimino stalus. Prie dailiai 
"kačiukais" ir geltonomis 
chrizantemomis papuoštą 
stalą prasidėjo pietūs, ku
riuos skaniai paruošė Ge
novaitė B a l a i š i e- 
n ė ir talka: M. Vaupšienė , 
A. Ūsienė, E. Krasowski, 
N. BagdžiūnienėjRenė ir Lai
ma Pelletier, A.Urbanavi- 
čienė.

Loteriją pravedė Ed
mundas ir Ona A u g ū- 
n a i su padėjėjais.

Su kava ir skaniais pyra
gais užsibaigė smagus ir 
labai gausus dalyviais su
buvimas. G.M.

Dr. JONAS M ALISKA
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

KVIEČIAME VISUS MONTREALIO LIETUVIUS IR SVEČIUS ATVYKTI l

“Nepriklausomos Lietuvos ”
LAIKRAŠČIO

SPAUDOS BALIU
KURIS ĮVYKS 

BALANDŽIO 16 d.
7 vai. v.

ĮĖJIMAS: $ 10.-

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Šėre, Montreal.

PROGRAMOJE:
• Sol. Vaclovas POVILONIS iš Toronto,
• Pramoginių šokių ŠOKĖJAI,
• Jono Šulmistro muzika,
• Gera Alberto Jonelio vakarienė, „ „
• Baras, loterija, pavasario nuotaika. NL V L

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

VISI BANKINIAI1 PATARNAVIMAI 
AKTYVAI vir< $ 23,000,000 REZERVAS virs $ 750,000 

MOKA UŽ:

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

CERTIFIKATUS ... 83/4% 
TERM. INDĖLIUS 

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

8 % 
7 % 
6% % 
6/2% 

,6% %
UŽ:

NEKILN. TURTO nuo 9%i% ASMENINĖS nuo 10/2%
IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE“

• Prieš keletą dieną įžūlus 
kriminalistas, sugadinęs du
rą užraktą, įsiveržė dienos 
metu į AV zakristiją. Nie
ko ten neradęs, nuslinko 
iki klebonijos ir, pačiupęs 
nuo stalo laikrodį, pabėgo.

•AV Parapija įsigijo dar 
10 apvalią stalą parengi
mams salėje.

• Mirusios DOMICĖLĖS 
GRAŽIENĖS atminimui Li
nas Urbonas paaukojo "NL" 
$ 20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Jau priimami laimikiai 
"NL" Spaudos Baliaus 
loterijai. Prašome juos per
duoti "NL" Redakcijai arba 
Valdybos nariams.
Dėkojame iš anksto! "NL"

PRAŠOME VIETINIŲ 
ŽINIŲ !

Retkarčiais tenka iš
girsti, kad "NL" skaitytojai 
pageidaują daugiau vietinių 
žinių. Redakcija žinių su
galvoti negali, todėl krei
piamės į visas ir visus 
Montrealio lietuvius pra
šydami pagalbos. Parašyki
te arba paskambinkite 
mums apie dėmesio vertą 
atsitikimą jūsų gyvenime: 
šeimos šventes, pobūvius, 
linksmus ir liūdnus įvykius 
dukrų ir sūnų, vaikaičių 
bei giminaičių ir draugų 
atsiekimus moksle, tarny
bose, savo profesijose ir 
1.1. Visa tai įdomu "NL" 
skaitytojams. Lauksime!"NL"

"PAVASARIS" NORI 
IŠLEISTI PLOKŠTELĘ

Kovo mėn.27 d. Mergai
čių Choras PAVASARIS 
po 9 vai. mišią pardavinės 
savo pačią išmargintus mar
gučius pagal. dail.A.Tamo-

šaičio knygos pavyzdžius. 
Taip pat savo keptus pyra
gus ir tortus su kava.

Visus maloniai kviečia
me atsilankyti ir paremti 
PAVASARIO Chorą. Pelnas 
skiriamas plokštelės išleidi
mui.

• "CONTEMPORARY LI
THUANIA" paskaitą skaitys 
dr.V.Pavilanis Seselią Na
muose BALANDŽIO mėn.
12 d., 8 vai.v. Paskaitą 
rengia "Institute for Cent
ral European Studies". Kvie
čiami VISI!

TAKSU FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

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

Tel.: 871-1430

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

Spalvotos TV
Vėsinamas oras
K ilim ai
Šildomas baseinas

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

Erdvūs kambariai ir gražus White Sandy paplūdimys.

12600 Gulf Boulevard
Treasure Island, Florida 33706

ALGIS BOBELIS 
vedėjas

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

ĖLECTRICIEN 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

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

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 GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS“ bus uždarytas.

RESTORANAS KOSUHS
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

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

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

Rezervacijai skambinti: 768-Ž707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

Member

Foto M. L. S.
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapiene 
366-7818 coin La Vėrendrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jeon Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 ..............Nam^: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI ♦ ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, karpas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

PRISTATO

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

* Gittlux • Biscuit*
♦ GAteaux au fromage
• Pain • Cai*
• Mtillaur* betgnes

(Ponchki)

• Sauiolnial
• Aguonlnlol Ir kitokie 

pyragai

8524, Oatarfo E.. Mtl 524-3348

VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

Fs FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:

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

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

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

*Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, &II3Z 1T3 

Tel: 481-0311

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 -0505

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

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psi.

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
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

KAILIŲ SIUVĖJAS
Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
Saugojimas vasaros laiku (Storage) 
Taisau ir remodeliuoju 
Siuvu ir parduodu.

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844-7303 ir 288-9646

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

P H OTOI [ MARIAGE - WEDDINGS

STTKJ O I O ^5220^ueer^or^Rd^uite 8
TONY LAURINAITIS

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUM1NIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

,?4';;
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