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AIR CANADA BUS 
ATIDUOTA l PRIVAČIAS 
RANKAS

Š.m. balandžio 12 d. val
dančioji Progresyviųjų 
konservatorių partija pra
nešė, kad pradės supriva- 
tinti iki šiol valstybės ži
nioje buvusią Kanados lėk
tuvų bendrovę AIR CANA
DA. Pranešimas nustebino 
ir pritrenkė opozicijos 
partijas, nes 1985 metų 
sausio mėnesį pats minis- 
teris pirmininkas Brian 
Mulroney labai kategoriš
kai buvo užtikrinęs Kana
dos gyventojus, kad AIR 
CANADA nebūsianti par
duota ("AIR CANADA is 
not for sale"). Tąsyk jis 
tiktai pridūrė, jog reikalui 
iškilus, gali tekti parduoti, 
bet mažiau negu pusę 
akcijų (Šerų). Kodėl Mulro
ney ir vėl savo duotojo pa
žado neišlaikė, sunku pasa
kyti. Labai galimas daly
kas, aršieji taip vadinamos 
laisvos ir nevaržomos 
kapitalistinės filosofijos 
konservatoriai, jausdami 
artėjantį valdymo galą, 
dar nori likviduoti visas 
valstybines bendroves ir 
tuo būdu sudaryti progą 
savo draugams didiesiems 
biznieriams (ir žinoma, 
sau), gerai pasipinigauti.

Aiškinimai apie reikalą 
investuoti daugiau pinigų 
ir pirkti naujų, geresnių 
lėktuvų yra gana absurdiš
ki, nes gi pati valstybė 
yra lygiai finansiškai pajėgi 
tai atlikti. AIR CANADA 
šiuo metu yra labai sėk
mingai tvarkoma ir viena 
iš saugiausių ir didžiausių 
lėktuvų bendrovių pasauly
je. Jos finansinė būklė 
puiki. Paskutiniuose viešo
sios nuomonės apklausinė
jimuose daugumą kanadie
čių buvo priešingi AIR 
CANADA suprivatinimui. 
AIR CANADA buvo ir te
bėra Kanados pasididžiavi
mas. Konservatoriai, nu
jausdami griežtą pasiprie
šinimą, bando išsisukinėti, 
nurodydami, kad pirmiau
sia akcijos bus parduoda
mos AIR CANADA tarnau
tojams ir pavieniams asme
nims. Vienas asmuo tega
lės įsigyti 10 akcijų, o 
užsieniečiai galės nupirkti 
ne daugiau 25% akcijų. Ir 
išpardavinėjimas būsiąs pra
dėtas, parduodant kol kas 
tiktai 45% visų akcijų. 
Tiktai po metų arba dviejų 
būsiančios parduotos visos 
akcijos.

Nereikia būti dideliu 
matematiku, norint atspėti 
į kieno rankas paklius AIR 
CANADA. Keli biznieriai 
labai lengvai galės įsigyti 
tiek akcijų, kad susidėję 
praktiškai valdys tą bendro
vę. Kodėl toks milijonierių 
monopolis geriau tvarkys 
AIR CANADA, tiktai kon
servatoriai težino. Aišku 
tik tiek, kad AIR CANA
DA yra m a s i n a n- 
t i s pinigų puodas, į 

kurį jau seniai kėsinosi 
gobšūs piniguočiai.

MULRONEY DRAUGAS 
PASKIRTAS MINISTERIŲ

Š.m. kovo mėn. 31 d. 
min. pirm. B. Mulroney 
perkratė savo ministerių 
kabinetą. Jis paskyrė vals
tybės sekretorium ligšioli
nį Kanados ambasadorių 
Prancūzijoje Lucien Bou
chard. Bouchard, Parti 
Quebecois valdant Quebeco 
provinciją, buvo stambus 
separatistų veikėjas. Sepa
ratistų referendumo metu, 
Bouchard buvo separatistų 
OUI (Taip) komiteto pir
mininkas. Tasai komitetas 
buvo pasiryžęs Quebec' o 
provinciją palaipsniui at
skirti nuo Kanados ir pada
ryti ją savarankiška valsty
be. Kitaip tariant, nauja- 
sai ministeris, kuris turės 
rūpintis Kanados valstybės 
gyvybiniais reikalais, nes 
sėdės galingame ministerių 
kabineto Pirmenybių ir Pla
navimo komitete, savo 
laiku stengėsi Kanadą su
griauti. Net po paskyrimo,
žurnalistų paklaustas, ką 
jis šiandien galvoja apie 
separatistus, išsisukinė
damas atsakė, kad žodis 
"separatistas" jam nepa
tinkąs. Tas žodis "pakrau
tas" (loaded), nes girdi, 
daugelis balsavę referen
dume TAIP tenorėdami... 
derybų su federaline vy
riausybe. Žinantys, kaip 
ilgai ir suktai pekistai 
bandė prakišti kvebekie-
čiams savo pragaištingo
separatizmo formulę, kyla 
tiktai vienas klausimas:
argi tikrai gausių konserva
torių parlamentarų tarpe 
Brian Mulroney nerado 
tinkamesnio pakaitalo?

ŽUDYNĖMS GALO 
NEBUVO IR NĖRA

Sakoma, kad gerų žinių 
laikraščiai, televizija ir 
radijas neskelbia. Tiktai 
liūdnos ir tamsios žinios 
tesančios vertos žinių 
vardo, nes gero pasaulyje 
esą žymiai daugiau negu 
pikto, todėl apie tai neįdo
mu kalbėti. Skaitant, žiū
rint ir klausantis pasaulio 
įvykių, sunku su tuo sutik
ti. Štai, Irano (Persijos) ir 
Irako karas, kuris dar tik 
prieš keletą dienų atrodė 
besibaigiąs, vėl įsiliepsnojo 
visu žiaurumu: beveik be 
pertraukos vyksta frontuo
se .nuožmios kovos, bom
barduojami bombomis ir 
raketomis miestai, žūva 
šimtai karių ir civilių, 
įsigiję iš kitų valstybių, 
slapta prekiaujančių moder
niais ginklais ir iš kitų 
kraujo kraunančių pinigus, 
tolimo nuotolio raketas 
persai ir irakiečiai su 
nežmonišku įtūžimu bando 
sunaikinti vieni kitus ir 
laimėti karą.

Fanatikai, Irano palaiko
mi arabų teroristai, pagro

BILIETAI ym-TAM LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
tautinių Šokių Šventei

ŠOKIŲ ŠVENTEI bilietai gaunami COPPS Koli ziejuje 
ir Kanadoje "BASS" biliety pardavimo vietose. Bilietų 
kainos - $12,, $15, $18,- /kanadiškais/.

UŽSAKYTI PASTŲ visokius bilietus reikia šiuo adresu 
"TALKA", 830 Main str., E. Hamilton,Ont., L8M 1L6. 
Čekį siųsti už bilietus ir už registruoto laiško persiunti- 
mo išlaidas.

ATSKIRŲ ŠVENTES RENGINIŲ BILIETUS Hamiltone 
platina šie asmenys:

Susipažinimo Vakaro, šeštadienį /$I0,-/ - J.Stankus;
Suaugusių BANKETO, sekmadienį,/$30,-/ -Bernardas 

Mačys, tel: 632-4558;
Jaunimo BANKETO, sekmadienį, /$20,-/ -J. Bajo

raitis, tel: 549-3483;
TORONTUI - tik BANKETŲ ir SUSIPAŽINIMO VAKA

RO bilietus platina - Alfa Juozapavičius, tel:239- 0995. 
/Tautinių Šokių Šventei - "BASS" KIOSKUOSE/.

ČIKAGOJE - visokius bilietus: J.Vaznelis, "GIFTS 
INTERNATIONAL", 2501 W.71 str., tel: 471-1424;

CLEVELAND'e - visokius bilietus - V.Staškus "TAU
PA" Kred.Koop., 767 E., 185 str., tel: 481-6677.

Bilietų ir aukų informacijoms - Juozas Krištolaitis, 
/416/ - 689 - 5733.

KLB vi suomeninių reikaly komisijos sušaukto informacinio susi
rinkimo, įvykusio š.m. kovo mėn 20 d. Hamiltone dalyviai. Sėdi iš 
kairės: Dalia T amutytė, atvykusi iš Lietuvos ir Darija Deksnytė, 
KLB reikalų vedėja; stovi: J. Krištolaitis, KLB iždininkas, Dana 

G ra j au sk aite, badaujančio jaunimo Ottawoje atstovė, Vytautas 
Bireta, KLB Krašto valdybos pirm., Mirga Saltmiraitė, PLJ s—gos 
vice —pirm, ir Bernardas Mačys, Hamiltono LB apylinkės valdybos 
pirmininkas. NuotraukaM. Borusienės.

HAMILTONE T.Š.ŠVENTĖS renginiai prasideda penkta
dienį liepos 1 d. Tautodailės Paroda. Šeštadienį SUSIPA
ŽINIMO ŠOKIAI, sekmadienį - liepos 3 d. 3 val.p.p. ŠO
KIŲ ŠVENTĖ ir 7:30 v,v. - BANKETAI - atskirose salė- 
se - senimui ir jaunimui, Convention Centre.
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DAUŽVARDŽIO VARDO PREMIJOS
J A UN I ESI E MS JAU PASKIRTOS

Prie LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS val
dybos veikia Daužvardžio Vardo Fondas, kurio tikslas 
premijuon jaunuosius spaudos ir radijo laidų bendra
darbius. Šiuo metu šio fondo valdybų sudaro pirm. 
Bronius Juodelis, sekretorė Ritonė Rudaitienė, vice
pirmininkai - Rita Likanderienė, Petras Petrutis ir 
Antanas Juodvalkis.

Š.m. kovo mėn . 6 d., Chicagoje jie susipažino 
su atsiųstomis redaktorių bei radijo vadovų rekomen
dacijomis ir paskyrė premijas. Į spaudos ir į radijo 
bendradarbių grupes buvo po 5 kandidatus. Remiant 
Lietuvių Fondui 700-tais dolerių ir valdybai iš kasos 
likučių pridėjus 300 dol. susidarė apvali suma premi
joms. Jos skiriamos ne konkurso principu, bet už nuo
latinį bendradarbiavimų spaudoje ar radijo laidose.

1987 m.premijos buvo paskirtos 3 spaudos bend
radarbiams: I-oji- $200,- Audrai Kubiliutei("Draugas") 
II-oji - po $150,- Gailei Radvenytei ("Draugas") ir 
Danutei Baltutytei ("Mūsų Pastogė", Australija). Ne
sant gana išteklių kitos kandidatūros bus premijuotos 
kitais metais. ♦

Remiantis gautomis rekomendacijomis, lietuviškųjų, 
radijo laidų bendradarbiai gavo po $100,- Vytautas 
J uška(Sydney, Australija), Aušra Pleinytė ir Eduardas 
Labuckas (abu iš Hamiltono, Kanada), Tauras Bublys 
(Cleveland, Ohio, JAV) ir Raimundas Kiršteinas (Ro
chester,N. Y., JAV). ’

Radijo darbuotojams premijos buvo paskirtos 
iš viso pirmų kartų.

Sveikiname jaunuosius laimėtojus.
*************************************************

bė Kuwait valstybės kelei
vinį lėKtuvą ir jau nušovė 
du keleivius. Dalį keleivių 
paleidę Kipro saloje, lėktu
vą prievarta nuskraidino į 
Alžyrą, kur šiuo metu 
vyksta derybos su oro pi
ratais. Grobikų reikalavi
mas paleisti iš Kuwait'o 
kalėjimų kelioliką tenai pa
sodintų teroristų, bandžiu
sių nuversti karališkąją tos 
valstybės valdžią.

Netoliese Islamabado, 
Pakistano sostinės, kažin 
kieno padegti, ėmė sprogi
nėti milžiniški ginklų san
dėliai. įvairūs sprogmenys, 
nulėkdami net kelioliką 
kilometrų, sunaikino daug 
pastatų ir užmušė virs 
šimto žmonių. Tūkstančiai 
sužeistų paguldyti į ligoni
nes ir griuvėsiuose kasdien 
atkasami nauji lavonai. 
Didelė dalis tų ginklų buvo 
skirti Afganistano laisvės 
Kovotojams, todėl įtariama 

kad sandėlius padegė so
vietų agentai.

Izraelio okupuotose ara
bų srityse tebevyksta pa
lestiniečių riaušės. Beveik 
kasdien nuo Izraelio karių 
kulkų žūva maištaujantieji. 
Izraelio kariai ėmėsi ypa
tingai žiaurių priemonių, 
kai prieš kelias dienas 
žuvo viena žydė mergaitė, 
su ekskursija nuvykusi į 
arabų vietoves. Izraelio 
spaudai ekskursantai prane
šė, kad mergaitę akmeni
mis užmušė arabai. Tačiau 
Izraelio kariuomenė po 
kelių dienų paskelbė, kad 
mergaitę nušovęs panikos 
apimtas vienas iš lydėjusių 
civilių sargybinių. Nežiū
rint šio fakto, keliolika 
arabų namų buvo išsprog
dinta ir keliolika arabų iš 
tremta į Libaną. Fanatikai 
naujų gyvenviečių žydai 
reikalauja, kad būtų nuo 
žemės paviršiaus nušluotas

PRANEŠA KANADOS L/ETUV/U BENDRUOMENĖ

• Š. m. kovo mėn. 20 d. Hamiltono Jaunimo Centre 
susirinko arti 200 šios apylinkės lietuvių išgirsti apie 
įvykius Lietuvoje Vasario 16-tos laikotarpyje, bei veiklą 
visame pasaulyje, reaguojant į tuos įvykius. Susirinki
mą sušaukė KLB visuomeninių reikalų komisija.

Pranešimus padarė Dana Grajauskaitė, bado streiko 
prie Sovietų ambasados Ottawoje dalyvė, Mirga Šaltmi- 
raitė, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos vice-pirminin- 
kė, Juozas Krištolaitis, KLB iždininkas ir Darija Deksny
tė, KLB reikalų vedėja.

KLB Krašto Valdybos pirmininkas Vytautas Bireta 
pristatė Dalią Tamulytę, neseniai atvykusią iš Lietuvos, 
kuri papaskojo apie Vasario 16-tos paminėjimus Klaipė
doje ir Palangoje.

visas miestas; jo gyvento
jai, kurie maištauja, sušau
dyti, o visi kiti ištremti iš 
Izraelio. Nors ir gana 
kraštutinė Shamir'o vyriau
sybė, vargu ar patenkins 
tokį žiaurų reikalavimą. 
Tačiau pasigirdo balsų, 
reikalaujančių pašalinti iš 
pareigų karininkus, atsakin
gus už mergaitės žuvimo 
aplinkybių paskelbimą 
viešumoje.

Prie šių nejaukių žinių 
gerai derinasi Sovietų 
savaitraštyje ARGUMENTAI 
IR FAKTAI šiomis dieno
mis paskelbti faktai apie 
Stalino įvykdytas žudynes. 
Iki šiol apie tas žudynes 
tebuvo uždarame politbiuro 
posėdyje kalbėjęs Chruš- 
čiov'as. Gorbačiov'as kal
bėdamas apie tas "represi
jas", įvykdytas tarp 1929 
ir 1933 metų, kolchozinant 
privačius ūkius, puse lūpų 
patvirtino, kad buvę tūks
tančiai aukų ir kad buvę 
išsišokimų bei kriminalinių 
nusikaltimų. Pagal vakarie
čių istorikų apskaičiavimą, 

per tą laikotarpį prievarta 
grūdant ūkininkus į valsty
binius ūkius (sovehozus) 
bei kolchozus, Stalino įsa
kymu buvę nužudyta apie 
14 milijonų žmonių. Minė
to staipsnio autorius, So
vietų Žemdirbystės Mokslų 
akademijos narys Vladimir 
Tichonov’ as vietoj žodžio 
"nužudyti" vartoja žodį "re
presuoti". Tokių "represuo
tų" buvę virš 1U milijonij 
ir, anot Tichonov'o, nuken
tėję daugiausiai tik turtin
gesni ūkininkai (taigi, taip 
vadinami, "buožės").

Iki šiol o f i c i a 1 i ai 
ir viešai toks 
baisus skaičius paskelbtas 
pirmą kartą Sovietų Sąjun
gos istorijoje. Gale straips
nio autorius - taip pat 
pirmą kartą Sovietijoje - 
tvirtina, kad Stalinas, išsi
gimėliškai bandydamas įgy
vendinti utopinį socializmą^ 
sunaikinęs daugelį pačių 
geriausiųjų ir labiausiai 
apsišvietusiųjų ūkininkų ir, 
tokiu būdu, Sovietų žemės 
ūkį nustūmęs metų metus 
atgalios".
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LKB KRONIKOS Nr.74.
J.E. KAIŠIADORIŲ VYSKUPO VINCENTO SLADKEVI
ČIAUS PAMOKSLO, PASAKYTO 1988 m. SAUSIO 17 d. 
KAIŠIADORIŲ KATEDROJE, SANTRAUKA

Perskaitęs antram eiliniam sekmadieniui skirtus skai
tinius ir Evangeliją, vyskupas priminė tikintiesiems, kad 
reikia mylėti tiesą ir teisingumą, ir reikalui esant, tiesą 
ginti nuo melo ir šmeižto.

Paskui vyskupas kalbėjo, kad šiandien jis jaučiąs pa
reigą atsiliepti į jį liečiantį straipsnį, išspausdintą TIE
SOJE 1988 m. sausio 12 d. Kas šiame straipsnyje rašo
ma apie jį esą grynas melas. Tiesa esanti tik tai, kad 
jis tą dieną tikrai buvęs pasiruošęs išvykti, kai pas jį 
atėjo prisistatę kaip TIESOS korespondentai. Jis juos priė
męs kaip ir visus interesantus besikreipiančius į jį - 
maloniai. Jie gi buvo oficialiai šalti ir klausimų tonas 
buvęs beveik agresyvus. Pirmas klausimas buvęs:

- Kodėl atsisakote leisti katalikišką laikraštį?
Vyskaupas atsakęs trumpai:

- Atsisakome dėl to, kadangi mums aišku, kad jis 
nebus toks, kokio katalikams reikia. Mums reikia pana
šaus turinio laikraščio, kokius katalikų vyskupijos leidžia 
pvz., Vokietijos Demokratinėje respubikoje". Daugiau nė 
vieno žodžio vyskupas šiuo klausimu nekalbėjęs.

Antras klausimas buvęs: "Ar skaitote Kroniką?" 
Vyskupas atsakęs: "Dabar ne".
- Ar anksčiau skaitėte?
- Anksčiau esu skaitęs.
t Kaip į ją žiūrite?

Vyskupas atsako: -"Ji yra reikalingas leidinys, nes 
visus sunkumus su kuriais susiduria Lietuvoje Bažnyčia ir 
tikintieji, diskriminuojami ir puolami ateistų pareigūnų, 
iškelia į viešumą ir aprašo objektyviai".

Čia vyskupas papasakojęs korespondentams diskrimina
cijos faktą, liečiantį jo motinos laidotuves. Jam esant 
tremtyje, mirusi jo motina. Motina turėjo būti laidojama 
gimtojoj Žąslių parapijoj. Kai buvo kreiptasi į vietinės 
valdžios organus, prašant sunkvežimio karstui- su motinos 
palaikais nuvežti į Žąslius, pareigūnai šaipydamiesi atsa
kė: "Tegul pasimiršta čia jo motina".

Raukydamiesi išklausę šį vyskupo pasakojimą, kores
pondentai uždavė trečią klausimą:

- Kokia jūsų nuomonė apie kun. Roką Puzoną?
Vyskupas atsakęs, kad kun. Rokas Puzonas esąs geras 

pavyzdingas kunigas. Tokia esanti ir visų kunigų nuomonė, 
Daugiau jokių klausimų nebuvę ir jisai nei vieno žodžio 
daugiau nesakęs.

O ką parašė Arnoldas Čaikovskis?
Taigi, Arnoldas Čaikovskis viską melavo, įdėdamas į 

vyskupo lūpas žodžius, kurių jisai nesakė. Vyskupas nekal
bėjo nei apie savo jaunystę, nei apie tai, kad neturėjęs 
iš ko motinos palaidoti ir prašęs kolūkio pirmininko pa
šalpos. Nei apie sportą, nei apie gyvenimo "pagerėjimą", 
nei apie tai, kad Kronika kelianti nepasitikėjimą tarp 
kunigų, kenkianti, kad nepritariąs "išpuoliams" apie val
džią, kad paskubėta atsisakyti "oficialaus" leidinio, kad 
jis perspėjęs kun. Roką Puzoną. Tai viskas melas.

Išvada: Jeigu oficialus Lietuvos komunistų partijos CK 
organas drįsta taip šmeižti vyskupą, taip grubiai meluoti, 
galima įsivaizduoti, kiek primeluota tame pačiame straips
nyje, ėjusiame net per penkis TIESOS numerius, apie 
kitus asmenis, paminėtus ir apšmeižtus Arnoldo Čaikovs
kio.

VIKTORAS PETKUS nuo balandžio 7 dienos teismo keliu 
perkeltas į griežto režimo zoną ir nuo to laiko, nors 
pagal įstatymus turėjo galimybę į mėnesį parašyti po du 
laiškus, teparašė tik gegužės 28 d. Trumpame rusų kalba 
rašytame laiške (rašė rusų kalba, kad cenzoriai nesutruk
dytų adresatui gauti laiško) V. PETKUS parašė tokią 
frazę:"... tik šiandien vos-vos susigaudžiau savo mintyse' 

iš teksto ir kitų kalinių patirties, atrodo, kad V. Pet
kus buvo paveiktas vaistais. /LIC/

PRANEŠA ELTA

SENATORIUS LEVIN IŠKELIA VYSKUPO STEPONAVI
ČIAUS IR KALINAMŲ KUNIGŲ BYLAS MASKVOJE

JAV senatorius Carl Levin (dėmi, iš Michigan valstijos) 
pasimatyme su Sovietų Sąjungos užsienio reikalų mi
nistru Edward Shevardnadze ir kompartijos centro komi
teto sekretorium Anatoly Dobrynin iškėlė vyskupo Julijo
no Steponavičiaus ištrėmimą bei kunigų Sigito Tamkevi- 
čiaus ir Alfonso Svarinsko įkalinimą kaip pavyzdžius 
religinės laisvės stokos.

Senatorius Levin Maskvoje lankėsi kovo 7-12 d.d. 
kartu su JAV senatorių (William Cohen, Alan Cranston, 
Sam Nunn, Alan Simpson) bei mokslininkų delegacija. 
Amerikiečių grupė susitiko ne tik su Shevardnadze ir 
Dobryninu, bet taipogi ir su pačiu generaliniu sekreto
riumi Mikhail Gorbaciov’ u bei su įvairiais disidentais, jų 
tarpe Andrei Sakharovu.

"THE OUTLOOK OPINION"
Santa Monica, Cal., USA, 
nr.81,š.m. balandžio 1 d. 
rašoma apie Liną Kojelį:

• Linas Kojelis, a Santa 
Monican, who has spent 
the last five years as a 
White House aide to Presi
dent Reagan, has been 
named deputy assistant 
Secretary of State for 
Refugee Admissions.

In his new post Kojelis, 
31, will oversee a staff of 
11 foreign service officers 
and supervise five over
seas offices, including 
branches in Viena, Austria 
Thailand and Pakistan.

During his time in the 
White House, Kojelis was 
special assistant for ethnic 
affairs and acting head of 
the Office of Public Liai
son. Previously, he worked 
on Europe-NATO policy
for two years with the 
Department of Defence.

April 1, 1988.

Pasak vieno senatoriaus Levino asistento, senatorius 
susitikime su Shevardnadze ir Dobrynin'u buvo tasai, 
kuris pradėjo pokalbį apie religinės laisvės klausimą So
vietų Sąjungoje. Levin išreiškė susirūpinimą dėl sovietų 
įstatymų, pagal kuriuos religinė veikla varžoma. Jis ne 
tik davė persekiojamų lietuvių dvasiškių pavyzdžius, bet 
taip pat paminėjo Ukrainos katalikų bei neregistuotų 
baptistų padėtis.

Senatoriui Levin šį reikalą iškėlus, kiti JAV delegaci
jos nariai įsijungė į pokalbį. Anot Levin asistento, JAV 
delegacija religinės laisvės klausimą detaliai aptarė ir 
nemažai laiko tam buvo paskirta. Tuo tarpu, nors She
vardnadze ir Dobrynin neprieštaravo senatoriaus pasisa
kymams ir pareiškė, kad jie suprato keliamus rūpesčius, 
tačiau išklausę JAV delegacijos narių nuomonių, jie nesi
leido į ilgesnes diskusijas ta tema.

Vėliau, tai pačiai delegacijai susitikus su Gorbaciov' u, 
senatorius Levin vėl iškėlė relginės laisvės klausimą, bet 
šį sykį apsiribojo bendrais bruožais.

Senatoriui Levin besiruošiant vykti į Maskvą, informa
ciją apie vyskupą Steponavičių bei kunigus Svarisnką ir 
Tamkevičių pateikė Lietuvių Informacijos Centro skyrius 
Washington’ e.

"ANTIGINKLININKAI" 
McGILL UNIVERSITETE 
PROTESTUOJA PRIEŠ 
DR. ROMUALDO KNYSTAU 
TO IR DR. JOHN LEE 
MOKSLINIUS TYRIMUS

Kaip jau trumpai minėjo
me N L velykiniame (m\ 
13) numeryje, TF1E GaZET 
TE kovo mėn. 27 d. sekma1 
dieninėje laidoje atspausdi
no ilgą straipsnį, pavadintą 
"Weapons research explosi
ve debate at McGill" 
(Triukšmingi debatai Mc
Gill' e dėl ginklų tyrinėji
mo). Tame straipsnyje ra
šoma apie kai kurių grupių 
nuolatines pastangas sustab
dyti bet kokius mokslinius 
tyrimus tame universitete, 
jeigu jie turi ką nors bend
ro su ginklais arba ir gali
mybę tokius panaudoti 
ginklų gamyboje. Kanados 
Krašto Gynybos ministe
rija (Department of Natio
nal Defence) esanti pasira
šiusi sutartį su dr. R. 
Knystautu, mechaninės 
inžinerijos profesorium 
McGill universitete, kaip 
teigia "McGill Daily" stu
dentų laikraštis, kuriame 
esąs toks sakinys: "Žiūrint 
iš praktiškos pusės, yra 
įdomi įmanoma naikinamo
ji jėga, kurią gali sukelti 
kuro-oro (fuel-air) mišinio 
sprogstamasai įtaisas". 
Paaiškinama, kad F AE 
(Fuel-Air Explosives) įtai
sai yra galingiausi nebran
duoliniai ginklai. Jų pajėgu 
mas esąs tolygus nedide
liam branduolinio (atominio 
vandenilio etc.) įtaiso spro
gimui. Tokius ginklus esą 
jau naudojusi JAV kariuo
menė Vietname ir Kambo
džoje. Jie esą plačiau 
nenaudojami šiandien tiktai 
todėl, kad dar nesurastas 
ir tiksliai nenustatytas 
tokios kontroliuojamos 
detonacijos principas. Pat
sai sprogimas esą įvykstąs, 
kai tam tikras kiekis aero
zolio (aerosol) lakių dujų 
susimaišo su aplinkos oru. 
Tasai mišinys gali būti 
išsorodintas. panaudojant 
karštį arba slėgimą.

Tyrinėjimus abu 
minėtieji McGill profeso
riai jau daro nuo 1984 
metų spalio mėnesio. Dr. 
R. Knystautas spaudai 
pasakė: "AŠ esu mokslinin
kas. AŠ nedarau moralinio 
sprendimo, ar degtuko

liepsna yra gera, ar bloga. 
AŠ vykdau vidaus degimo 
(combustion) tyrimus jau 
25 metus. Kas skiria jiems 
pinigus, man nesvarbu. 
Jeigu esi savo srityje 
pajėgus, visuomet atsiras 
finansuotojų".

Kritikuojantiems jo ty
rimus jis atsakė: "Kas 
nors gali išrasti naujus 
vaistus ir, supylęs juos 
visus į miesto vandens 
tiekimą, išnuodyti visus 
Montrealio miesto gyvento
jus. Argi tai reikštų, kad 
nebereikia daryti jokių 
medicininių tyrimų?" Ir 
dar pridūrė apsilankiusiems 
jo laboratorijoje: "Ar jūs 
matote čia kur nors bom
bų? (Mus kritikuojantieji) 
žmonės nepasidomi, ką 
mes tikrai darome? 
Daugelis abiejų profesorių 
atsiekimų buvo panaudoti 
visuomenės gerui. Jiedu 
atstovavo Kanadai įvairio
se tarptautinėse konferen
cijose. Jų patirties ir išmo
nės klausėsi mokslininkai 
JAV-ėse, Norvegijoje, 
Kinijoje ir kt. Jų tyrimais 
domėjosi mokslininkai iš 
Norvegijos, Lenkijos, Iz
raelio ir Sovietų Sąjungos. 
Visi jų tyrimai yra paskelb
ti mokslinėje spaudoje ir 
prieinami visiems.

Dr. R. Knystauto ir dr. 
J. Lee teoretinius tyrimus 
Kanados Gynybos ministe
rija praktiškai bando netoli 
Medicine Hat miesto esan
čiose specialiose labora
torijose, kurios užima apie 
1000 kvadratinių kilometrų 
plotą ir priklauso Kanados 
Gynybos Tyrimų įstaigai 
DRES. Abu profesoriai 
neneigia fakto, kad jųdvie
jų tyrimai gali būti panau
doti ginklų gamybai, bet 
jiedu nurodo, jog beveik 
visi inžinerijos tyrimai 
gali būti kuriuo nors būdu 
pritaikyti ginklų patobulini
mui arba jų gamybai.

Protestuotojai "antigink- 
lininkai" yra susibūrę į 
įvairias grupeles, kurių 
viena charakteringai pasiva
dinusi "Little Red Wagon" 
(Mažas raudonas vagonas). 
Tarp tų grupių- vadų mini 
mi: prof. Myrna Gopnik, 
prof. Abbott donway, Sam 
Noumoff, Amy Kaier ir 
kt. Gal todėl nenuostabu, 
kad šie "taikos mylėtojai" 
ir "ginklų priešai" niekad 
nė žodelio neištaria, kai

Linas Kojelis, Universal Sheraton viešbutyje, Los Angeles, Calif., Žmogaus teisiu Konferencijoje kovo 
mėn. 19 d. sako pagrindinę savo kalba. Žmogaus teisių konferencijas kasmet organizuoja Amerikos Žmogaus 
Teisių lyga. Kiti iš kairės: Avo Pi iri si I d, lygos pirm.(estas), programos vedėja^Aivars Jarumanis, Lat
vijos garbės konsulas ir dr. Rasma Karklinš, Illinois u-to politiniu mokslų profesorė.

sovietai gamina milžiniš
kus kiekius visokių slaptų 
ginklų, dujų ir kitokių 
įtaisų. Jie neprotestavo 
nei prieš raudonųjų Krem
liaus ginklininkų branduoli
nius sprogdinimus ir černo- 
bilius, nei prieš slaptą 
atominių bombų gamybą 
Izraelyje. Jie prostestavo 
ir protestuoja tiktai prieš 
savo krašto ir vakariečių 
ginklų gamybą, tarsi neži
nodami, kodėl Vakarų 
pasaulis tuos ginklus gami
na. Dėkui Dievui, kad

Vakarai nesėdi ant rankų - 
kaip to, atrodo, labai pa
geidautų šališkieji "anti- 
ginklininkai" McGill univer 
sitete - ir daro tyrimus, 
kurie, reikalui esant, gali 
padėti laisvajam pasauliui 
apsiginti nuo ateities Stali
nų ir hitlerių. Ir didžiuo
jamės, kad turime savo 
tarpe tokių iškilių moksli
ninkų, kaip mums visiems 
gerai pažįstamas ir gerbia
mas mūsų tautietis dr. R. 
Knystautas ir jo bendra
darbis dr. J. Lee. h.n.
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Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!
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VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖJE, kuri įvyks š. m. 

KANADOJE, HAMILTON, ONT.

X 
X

X

X
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LIEPOS 2-3 d. d.
INFORMACINĖS ŽINIOS:

LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d. ligi 
lįepos 11 d. Royal Botanical Gardens patalpose, 680 Plains 
Rd.W. Oficialus parodos atidarymas ir koncertas birželio 
30 d., 7.30 v.v.. įėjimas nemokamas.

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mohawk kole
gijos salėje. Fennell W. ir W5-th gatvių kampas; pradžia 
8.00 v.v., įėjimas — $3.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention 
Centre, 115 King St. W., Chedoke ir Wentworth salėse; 
pradžia 7:30 v.v., įėjimas visiems — po $10; bilietai bus 
pardavinėjami ir prie įėjimo.

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11 v. r.; liet, evangelikams — Latvian Luthe
ran Church, 18 Victoria Ave. S., 10 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parką, prie 
Laisvės paminklo.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį, 3.00 v.p.p., Copps koliziejuje, 
101 York Blvd.; bilietų kainos: $12, $15 ir $18, kuriuos bus 
galima įsigyti pas platintojus ir prie įėjimo. Bilietus pla
tina Čikagoje Vaznelių “Gifts International” krautuvė, 2501 
W. 71 St., tel. (312) 471-1424, Klivlando liet, kooperatyve 
“Taupa” Vyt. Staškus, tel. (216) 481-6677 ir Toronte Alf. 
Juozapavičius, tel. (416) 239-0995.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7.30 v.v. įvyksta vėl to paties Con- : 
vention Centre abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, 
kaina $30, ir Wentworth salėje —jaunimui, kaina $20, sta
lai po 10 žmonių. Čia bilietus reikia įsigyti jau iš anksto J 
pas B. Mačį, 370 Goodram Dr., Burlington. Ont. L7L 2K1, j 
tel. (416) 632-4558.

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, S 
Ont. L7P 2G2, tel. (416) 332-6006. ?

NAKVYNIŲ INFORMACIJĄ teikia V. Verbickienė ir L. Kon- 
tenienė, 348 Duncombe Crt., Burlington, Ont. L7L 4M4, | 
tel. (416) 637-5090.

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti, pri- 
siunčiant pinigus: “Talka” TŠŠ Bilietai. 830 Main St. E., ž 
Hamilton, Ont. L8M 1L6 Nupirkti bilietai čia lauks jūsų. Į 
Paštu bilietai niekam nebus siunčiami. Pažymėtos jų 
kainos yra kanadiškais doleriais. Čekius rašyti “Lithuanian > 
Folk Dance Festival”. Dėl bilietų informacijas teikia J. f 
Krištolaitis, tel. (416) 689-5733. Šventės Inf.

X 
X
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VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 

Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 
I

Šventė įvyks liepos 2-3 d.d. Hamiltone.

Tai pirmoji tokio masto šokių šventė Kanadoje, kuriai 
surengti reikia daug lėšų. Už aukas, nemažesnes kaip 

($15.00, išduodami kvitai atleidimui nuo pajamų mo
kesčių. Visi aukoję nemažiau kaip $25.00 ir atsiuntę X
iki gegužės mėnesio 1 dienos, bus skelbiami šventės 
leidinyje. Čekius rašyti ir juos siųsti:

Tautinių šokių šventės lėšos,
y 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

Lėšoms telki komisija Karu
XK

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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AUTENTIŠKAI APIE 
AFGANISTANĄ

Neseniai pasirodė "AFGANISTAN QUATERLY" 
žurnalas, Vol.l, No. 1, Spring 1988.

Žurnalas leidžiamas ir spausdinamas Toronte. Ja
me randame vedamąjį, specialių reporterių (vienas jų 
latvis Atis Lejins, kitas - Artiom Borovik, kurio dieno
raštiniai aprašymai spausdinti Sovietų žurnale "Ogoniok") 
žvalgybos pranešimus, pasisakymus nuolatinio ambasado
riaus ir Kanados atstovo Jungtinėse Tautose. Geros, į- 
domios nuotraukos, žemėlapiai, net poema latviškai ir 
angliškai, {domu, kad ši poema buvo atspausdinta ir Ry
goje, sovietiniame jaunimo žurnale. Laikantis objektyvu
mo, politinės analizės ir jų santraukos paruoštos profesio
naliai - preciziškai, aiškiai, atvirai, puikia anglų kalba. 
Gerame popieriuje, atliktas puikia spaudos technika šis 
žurnalas yra ypatingai representacinis. (Kanadoje kai
nuoja metams $34,- JAV- $27. Užsisakyti galima 219 
Avenue Rd., Toronto,Ont. Canada M5R 2J3.).

Žurnalo leidėjas Pierre Renyi įžanginiame žodyje 
tarpe kita ko, sako: 
".... Mes stengiamės jus informuoti, kad padėtume mažai,
bet pasiryžusiai tautai kovoti už savo išlikimų. Mes pa
sisakome už pagrindinį žmogiškąjį garbingumų, kurį kiek
viename aspekte šiurkščiai paniekino Afganistane Sovietų 
Sųjunga.

Mes esame labai dėkingi visiems tiems - afga
nams, amerikiečiams, belgams, britams, kanadiečiams, 
čekams, suomiams, prancūzams, vokiečiams, vengrams, 
latviams, lietuviams, lenkams, švedams ir ukrainiečiams 
- kurių pastangos užtikrinti tikslias informacijas padeda 
mums realizuoti šį uždavinį ir kurios buvo ir yra neįkai
nojamos vertės.

Stengdamiesi išlikti visiškai nepriklausomi savo 
leidiniu, AFGANISTAN QUATERLY nepriima jokių skel
bimų nė aukų. Jūsų prenumerata yra vienintelis pajamų 
šaltinis.
..... Afganų reikalas - civilizacijos reikalas - prašosi jūsų 
nuolatinio dėmesio ir paramos."

Iš VEDAMOJO:
"TIK KELETAS VALANDŲ skrydžio džetu iš Euro

pos arba Japonijos randasi Afganistanas, kuris dar prieš 
devynerius metus daugumai Vakarų pasaulio gyventojų 
buvo toks paslaptingas kraštas, kad buvo sunku patikėti 
jo egzistencija. Sovietams, tačiau, Afganistanas yra tik
rai egzistuojantis - valstybė, kuri randasi jos pietų pa
šonėje, apglėbusi kelių į PERSŲ ĮLANKĄ.

Po to kai Sovietai įsiveržę, Afganistanan, nužudė 
jo prezidentų ir pradėjo žlugdyti afganų tautinę valių, 
mažas, bet nuožmiai narsus kraštas iš lėto tapo žinomas 
visame pasaulyje.

..... Prieš dvejis metus užtikau šaltinį organizuotos ar
chyvinės medžiagos, informuojančios apie šį karų. Kų 
aš mačiau ir skaičiau buvo tiesiog stulbinanti medžiaga. 
Patiekti liudininkų pranešimai ir nuotraukos iš viso Af
ganistano, nekėlė daugiau jokių abejonių. Tai buvo vięr 
nas žiauriausių, apgaulingiausių ir barbariškų užpuolimo 
karų 20-tajame amžiuje. Turėjo būti pasakoma teisybė 
ir viešoji Vakarų pasaulio opinija turėjo būti sukaupta, 
kad padėtų sustabdyti skerdynes.

Tai sudaro pagrindinį AFGANISTAN. QUATERLY 
žinių šaltinį. Mūsų tikslas- informuoti ir dokumentuoti. 
Užtruko beveik 2 metus suorganizuoti autorių tinklų, 
bendradarbių ir specialistų.

" ST ALINAS- GARBE MŪSŲ DIDŽIOJI, STALINAS - 
MŪS KRAŠTO VELNIAVA !"

/ tęsinys /

Kaip matyti, Rybakov’ as rašo drąsiai, įtikinamai. 
Bet ar tai jo vaizduotės padariniai ar faktai? Iš kur 
Rybakov’as tiek žino apie Stalino jaunystę, jo gyvenimą 
caro tremtyje? iš slaptų archyvų KGB? iš užsienyje 
išleistų menševikų knygų (Adam Ulamo ir panašių)? Iš 
Trockio autobiografijos "Mano gyvenimas", iš dabartinių 
disidentų rastų? iš Roy Medvedev’ o? Smalsu butų pasi
žvalgyti ?ką jie apie Staliną rašė, nes tai, ką skiedė 
intelektualai Vakarų profesoriai apie "Uncle Joe" 
-grynas padlaižiavimas. Todėl prisiminė vienas veikalas, 
pasirodęs apie 1939 metus ir ištisais dešimtmečiais 
akademikų ignoruotas, būtent- Boris Suovarine: Stalin. A 
Critical Survey of Bolshevism. Translated by C.I.T. 
James. New York, Alliance Book Corporation, 1939.

Nelaukta Suvarin’o knyga kiek daugiau pasakoja apie 
Stalino jaunystę, bet visumoj, nepaneigia faktų, minimų 
Rybakov’ o knygoje:

... "Pasak Verščiak’o, jaunąjį Džiugašvilį (atseit 
Staliną) išmetė iš seminarijos už tai. kad jis priklausė 
ir vadovavo socialistLj klubui. To klubo nariai pasakojo 
netrukus po to. kai jis buvo pašalintas iš seminarijos, 
jie buvo savo ruožtu išmesti. Po tam tikro laiko paaiš
kėjo. kad visi tie pašalinimui buvo Stalino įskundimų 
pasėka. Kai jam teko kiek vėliau aiškintis su draugais, 
jis neatmetė jam daromų kaltininų, bet pateisino savo 
veiksmus sakydamas, kad išvarytieji studentai praradę 
karjerą tapti popais, bet užtat pasidarysią gerais revoliu
cionieriais.

Kalėjime Stalinas buvo priimtas be jokio vargo į ka
linių komuną. "Kalėjimas” - sako Verščiakas, - "buvo 
revoliucionierių mokykla, parengianti juos propagandai ir 
kovai.“ įvairių grupių ir klubų vadų tarpe, Stalinas (Ko- 
ba) reiškėsi kaip išpažįstantis marksizmo tiesas. Kaipo 
naujai atsiradęs, jis būdavo atsargus pokalbiuose ir 
nelabai bendraująs su žmonėm. Nors "politiniai” stengė
si vengti paprastų Kriminalinių nusikaltėllių ir perspėjo 
jaunus savo grupės narius, kad jie tai darytų, Koba 
(Stalinas) visą laiką matomas galvažudžių, šantažuotojų 
bei plėšikų draugėj. Jam visad imponuodavo žmonės, 
kurie buvo "sutvarkę aferą". Ir į politiką Koba žvelgė, 
kaip į "aferą", reikalaujančią miklių pirštų. Jis buvo 
celėj su dviem 5Uu rublių banknotų padirbėjais - Skva- 
reliaze ir jo broliu Niko, kuris tuo metu buvo bolše
vikas.

Kobos išvaizda ir jo grubumas kontroversinių disku
sijų metu nedarė jo maloniu oratorium. Jo kalbos būda
vo blankios, o dėstymas tezių - sausas. Užtat jo atmin- 
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Canapresi Photo Service

Afganas ^1 aisvės kovotojas vyksta j I-jį sukilėliu vadų susirinikimq, nešdamasis 
"Stinger”, jei pultų sovietų lėktuvai.

Canaprvss Photo Service

Sukilėlių vadai ir apie 2000 kovotojų traukia į I —qjį susirinkimą kalnuose.

..... Sovietų strategiją ekonomiškai inkorporuoti Afganista
nu analizuoja dr.Said Moussa Samimy, Afganistano Tyri
mų Instituto direktorius V.Vokietijoje.

..... Patvirtinimas vykstančio spaudimo į Sovietų vyriau
sybę, pasirodė 1987 m.trijose Sovietų žurnalo "Ogoniok" 
laidose. Toks straipsnis prieš paskelbiant "glasnost" - 
būtų buvę neįmanomas atspausdinti. Originalus straipsnis 
keliais kartais ilgesnis, negu čia skelbiamos ištraukos 
vertime, neapsiėjo be masyvios dozos propagandos ir tie
sioginio melo. Sis Sovietų karo korespondento Artiom 
Borovik reportažas bendrai imant, perduoda vaizdų pui
kiai aprūpintos, bet daugumoje ir demoralizuotos Sovietų 
pajėgos.
..... ATIS LEJINS, dirbus Švedijos Institute Užsienio Rei
kalams reportuoja apie mūšius Afganistano viduje. Jos 
dėmesys yra nukreiptas išgauti pakliuvusius į nelaisvę 
afganų sukilėlius (mujahidinams), kurie yra baltų kil
mės.

..... Tikimės, kad turėdami kokį ideologinį šališkumų, 
nejuodiname nė vienos kurios pusės. Bandėme būti kaip 
įmanoma, neutralūs. Tačiau yra sunku išlaikyti lygsvarų, 
kai liudijama kova tarp dviejų taip nelygių pajėgų. Ir, 
labai sunku, matant valstybiškai skatinamų brutalumų 
tokiame laipsnyje, nepavadinti tai tikruoju vardu. Privalo 
būti vienodas tarptautinis elgesio standartas, paremtas 
faktais, o ne veidmainiavimu.

..... Išleidžint šį žurnalų, visi ženklai rodo, kad Sovietu 
kariuomenė , spaudžiama mujahidinų, pasitrauks šiais^ , 
devintais invazijos metais.

ties mechanizmas buvo nuostabus. Jis būdavo visuomet 
pasiruošęs^ cituoti Marksą ir tuo priblokšdavo jaunus ir 
neapsiskaičiusius žmones. Užkaukazyje jis atrodė tarsi 
būtų vietinis Leninas.

Kadangi jis pasižymėjo stebėtina principų stoka ir 
suktumu, jis pasidarė meistru taktiniuose manevruose. 
Jis neapkentė menševikų, kadangi būdavo nepajėgus 
atremti jų argumentus. "Kai susiduri su jais, visos prie
monės pasiteisina" - sakydavo jis.

Kai visas kalėjimas būdavo sujudęs ir susijaudinęs 
dėl kokios egzekucijos vidurnaktį, Koba būdavo miega 
sau, ar ramiausiai kala balsu esperanto žodžius, būsimą 
tarptautinę kalbąs kaip jis tada manė. Kai dėl solida
rumo su Kitais kaliniais, jis niekad nepasiūlydavo kokitį 
protesto veiksmų ir niekad nesipriešindavo, kai jį kvai
liausiai engdavo. Jis niekad nekurstė maišto, bet palaiky
davo maištaujančius. Todėl kalinių akyse jis rodydavosi 
kaip geras kovos draugas.

Kitas bruožas, galbūt dalinai paaiškinantis, kodėl 
taip ilgai Stalinas išliko nežymus, tai jo "sugebėjimas 
slapčia kurstyti kitus veikti, pačiam išliekant nuošaly". 

Vieną dieną kalėjimo koridoriuje buvo žiauriai apkul
tas vienas jaunas gruzinas, kai pasklido gandai, jog jis 
yra "agent provocateur" (provokatorius). Jo paplūdusį 
kraujuose kūną išnešė ant neštuvų. Pasirodo, kad niekas 
nieko nežinojo apie apkaltinimų auką ir patį kaltinimą. 
Daug vėliau paaiškėjo, kad tuos gandus paskleidę Koba.

Tie gabumai smogti iš pasalų kitų rankomis, pačiam 
išliekant užukulisy, parodo Kobą, kaip vikrų intrigantą, 
naudojantį visas priemones savo tikslams ir išvengiantį 
bausmės bei atsakomybės už tuo veiksmus.

Tikrumoje mums nieko nėra žinoma apie jo gyveni
mą ištrėmime. Policijos bylose, kurios buvo parodytos 
\ eliky-Ustiug parodoj, atžymos grafoj: "Elgesys-visos 
yra jam palankios: "Grubus, įžūlus, nerodantis pagarbos 
valdžiai".

Nieko nebūtų buvę žinoma ir apie Kobos trumpą 
viešnagę Naryino apygardoje, jei ne atsitiktinumas, kad 
Vereščiak’as susitiko su juo Kolpašov’o miestelyje. Tarp 
tremtinių ten ouvo Sverdlov’as, Lasevičius ir Ivanas 
Smirnov’as. Vienas po kito kaliniai pabėgdavo ir Koba. 
savo ruožtu, iškeliavo laivu beveik viešai, pro Tobolsko 
provinciją. Sibire jis draugavo su eseru Surin’ u, kuris, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo "agent provocateur". Buvęs 
eseras dainininkas Karganov’as buvo paskelbęs viename 
Šanchajaus laikraštyje savo atsiminimus iš Sibiro, ku
riuose Stalinas pavaizduojamas kaip paprasčiausias vagis, 
antisemitas ir vietinės policijos vado bičiulis. Sakoma, 
kad už tą pažintį jis buvo traukiamas tremtinių teisman. 
Straipsnio chronologija netvarkoj, bet ji patvirtina infor
maciją, kurią mes turim apie Kobos asmeniškus pomė
gius, nors ji nieko naujo nepasako.

Sovietų kariai Afganistane.

tuo nesibaigs. Mes, Vaka- 
mums įmanoma, pagelbėti 
milijonams pabėgėlių, su-

..... Mūsų uždavinys, tačiau, 
ruošė, turime daryti visa, kas 
šiai nuniokotai tautai, padėti 
grįžtantiems į subombarduotas gyvenvietes ir užtikrinti, 
kad nesužlugdomieji afganai, laimėję karų, sugebėtų lai
mėti ir taikų". / bus daugiau / 

Milžiniškame rinkinyje "Katorga i Ssylka" (Katorga ir 
tremtis), archyve skirtam buvusiems kaliniams ir politi
niams tremtiniams (kurio skiltys buvo atviros menkiau
sios carinio persekiojimo aukos prisiminimams), ypatin
gai, jei juose paminima Kokia svarbi asmenybė, visiškai
neminimas Stalino vardas.

Ir kituose istoriniuose leidiniuose, pilnuose dokumen
tų bei atsiminimų, apie jį neužsimenama. Tai vieninte
lis atvejis Rusijoje, ir tas dalykas duoda pagrindo nepa
lankiausioms išvadoms. Nors nesama jokių politinių užuo
minų, yra vienas atsargus pasisakymas apie Staliną iš 
jo bendražygio ištrėmime - Sverdlov'o, vieno iš stambių
jų bolševikų, iš jo laiškų, paskelbtų prieš Stalinui įve
dant griežčiausią cenzūrą, matosi, kad santykiai tarp tų 
dviejų tremtinių Kurejevkoj pasidarė nekokie. Jie gyve
no toj pačioj troboj ir eidavo drauge medžioti. Iš pra
džių Stalinas pasirodė Sverdlov’ ui "geru kornpanijonu", 
bet šiek tiek per dideliu individualistu kasdieniniame 
gyvenime. "Netrukus mes vienas kitą pažinom per daug 
gerai" - rašė jis - "kalėjimo sąlygose žmogus pasireiškia 
visame nuogume ir menkystoje". Pamažėli jie išsiskyrė, 
vis rečiau matydamiesi. Sverdlov'ui pasisekė būti perkel
tam į kitą vietą toje pačioje apskrityje. Nors niekur 
nėra daroma Stalinui tikslių priekaištų, šie laiškai paro
do jį esant nesugyvenamu žmogumi.

Stalinui patiko atsiskyrėlio gyvenimas. Retkarčiais, 
bet labai retais protarpiais, jis aplankydavo armėną 
bolševiKą Spandarian'ą, tačiau šis nėra paskelbęs jokių 
atsiminimų. Vienas iš dabartinių jo pavaldinių ’Šumiatski. 
kuris buvo toje pačioje kolonijoje, pavaizduoja^''Staliną, 
kaip vienišą medžiotoją ir žveją, apsikrovusį visokiau
siais tinkleliais, spąstais, šautuvais ir bučiais. "Jis pjau
davo medžius, skaldydavo malkas, virdavęs sau valgį ir 
atrasdavo laiko rašymui". Tikriausiai tai buvo straips
niai, kurių taip prisispyrusiai meldė iš jo Trockis. Bet 
Sverdlov’as sako, kad jam nežinoma, ar Stalinas yra 
kada dirbęs kokį menkiausią protinį darbą būdamas 
ištrėminie.

Lenino laiškas, rašytas 1915 metais lapkričio mėn.,
kuriame jis klausiąs tikrosios Kobos pavardės rodo, kad 
jei Stalino pavardė ir buvo užsimiršusi, tai jo stipri 
asmenybė neužsimiršo. Galbūt tų dalykų buvo teirauja
masi ryšium su kokiu planu padėti jam pabėgti. Bet 
Kurejevkos traperis buvo budriai sekamas. Sverdlov’as 
pamini, kad 1917 m. toje apskrityje buvo pašaukę karo 
tarnybon dvidešimtį kalinių. Stalinas irgi buvo sąrašuose 
bet jį išgelbėjo kairiosios rankos defektas.

Oficialiosiose biografijose Stalinui nepriskiriama 
jokios išskirtinos rolės atmintinų 1917 metų laiKotarpyje 
tarp Vasario ir Spalio mėnesių. Jis tik "pagiriamas už 
visišką pritarimą Leninui". Trockis savo knygoj "Mano 
gyvenimas" duoda tokį Stalino įnašo į partijos politiką 
revoliucijos metu įvertinimą:

"Nė vienas iš jo straipsnių, rašytų tame laikotarpyje 
nerodo, kad Stalinas būtų mėginęs naujai pervertinti 
savo ankstyvesnę politiką ir būtų bandęs priartėti prie 
Lenino pozicijų. Jis paprasčiausiai tylėjo, kadangi buvo 
save per daug sukompromitavęs nevykusiu vadovavimu 
per pirmuosius revoliucijos mėnesius. Jam norėjosi pasi
traukti užkulisiu. Jis niekad neišėjo ginti viešai Lenino 
tezių. Paprasčiausiai stovėjo nuošaliai ir laukė. Per tuos 
mėnesius, kai teko atsakingai ruoštis sukilimui, tiek 
teorinėj, tiek politinėj plotmėj, Stalinas paprasčiausiai 
neegzistavo kaip politinė figūra.

Šitaip vaizduoja Staliną savo knygoj Borisas Suvotin. 
Kadangi ji pasirodė dar prieš Stalino-Ribbentropo paktą, 
joje mažokai kalbama apie tų galvažudžių brolystę. 
Sakoma tik, kad Mussolini’s dažnai pritardavęs Stalino 
veiksmams. Antra vertus, Suvorin’ ui rūpėjo veikiau 
parodyti, kad Stalinas nuo pat jaunystės buvo vinklus 
intrigantas, mokantis, niekam neatspėjant, kiršinti žmo
nes tarpusavyje. Tai autoriui pasiseka. Suvorin’as pui
kiai pavaizduoja, kaip meistriškai laviruodamas tarp 
įvairių frakcijų, Stalinas surežisuoja "valymų teismus" - 
- grandiozinį spektaklį, kokio Stalinui galėtų pavyoėti 
stambiausios teatro asmenybės, kurioms niekas negalėjo 
prilygti jų šimtams rolių ir povyzų.

Ar Rybakov’as savo "Arbato vaikuose" prisimins tą 
trockistų - liaudies priešų teismų komediją, mums neži 
noma. Bet jei ir prisimins, tai tikriausiai, kad apgailėtų 
kokio "doro partiečio" likimą, kaip kad apgailestavo 
Chruščiov’as garsiojoje savo kalboje. Tikrumoje, tai 
vienašališka pažiūra. Kai Stalinas marino badu žmones 
Ukrainoj, tai buvo paprasti valstiečiai, tuo tarpu parti
jos valymuose labai aukštas procentas buvo žmonių, 
kurių rankos buvo kruvinos iki alkūnių, kurie buvo siau
tėję Ukrainoj. Tos menkos tiesos kažkodėl pasaulis iki
šiolei negali suprasti. Guodžia 
sukurtos velniavos prisiminimas 
krašte.
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kada

Stalino 
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FOLKLORINIU ŠOKIU SPECIALISTO VYTAUTO BELIAJAUS 8O-TOJI AMŽIAUS 
SUKAKTIS

Vytautas Beliajus 
/stovi antras iš dešinės/ 
Tarptautiniame Folkloro 
Festivalyje "BALTICA" 
Rumšiškėse, Lietuvių 
Liaudies Muziejuje , praeitų 
metų vasarų;
salia jo /su skrybėle/ 
žurnalistas

operacijos gydėsi čia ir Denver' yje, o vėliau, gydytojų 
patarimu, išsikėlė gyventi į San Diego, Kalifornijon. Iš 
ten vėl grįžo į Denver, Colorado, ir čia tebegyvena.

Šiuo metu, nežiūrint savo amžiaus, daug dar keliauja. 
Per paskutinius kelerius metus porą kartų buvo Lietuvoje 
(stebėjo ten vykusias šokių bei folkloro šventes), buvo 
Japonijoje bei daugelyje kitų vietų. Praėjusių metų pabai
goje buvo svečiu didžiuliame "Holiday Folk Fair" festiva
lyje, kur lietuviai buvo pagerbiamoji grupė. Čia jis tarė
si su šio festivalio rengėjais dėl "Vilties" žurnalo tolimes
nio likimo, jeigu jį užkluptų liga ar mirtis.

Reikia sveikinti sukaktuvininką Vytautą (savo draugų 
tarpe jis žinomas kaip Vyts) Beliajų, kad jis dar ilgai 
nepavargtų ir dar ilgai darbuotųsi tautinių šokių bei fol
kloro srityje.

Pagerbtas ir įvertintas svetimųjų tarpe, reikia tikėtis, 
V. Beliajus atitinkamai bus atžymėtas per šią vasarą 
įvykstančią Lietuvių Tautinių šokių šventę Hamiltone. Jis 
tikrai to nusipelnė. Ed bulaitis
*******************-)(.************<*******************
NOVELIŲ KONKURSAI-

XXVl-tasis "DIRVOS" KONKURSAS:
Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temų, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. maši
nėle rašytų, su dvigubu tarpu.
Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1988 m. bir
želio mėn. 15 diena.
Adresas rankraščiams siųsti. DIRVA. Novelės konkursas 
P.O.Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai pri-

Daugumas is mūsų tautiečių darbuojasi savųjų tarpe 
ir kitataučiai jų visai nepažįsta ir nežino jų darbų, ne
žiūrint, kad pas lietuvius jie yra garsūs ir daug nuveikę.

Tačiau yra ir priešingų atvejų, kuomet mažiau pas 
lietuvius pasireiškiantieji yra plačiau žinomi kitataučių 
tarpe.

Vienu iš tokių yra tautinių šokių specialistas ir folklo
ro žurnalo "Vilifies" redaktorius bei leidėjas VYTAUTAS 
BELIAJUS, kuris vasario mėn. 28 dieną paminėjo savo 
8 O-tą jį gjmtadienį.

Šis žmogus yra vadinamas "Mr. Folk Dance, USA" ir 
jo vardas yra žinomas visame pasaulyje, gal išskyrus 
Sov. Sąjungą, nes ten "Vilties" žurnalas nėra įsileidžia
mas. Jis dar ir šiuo metu tebeleidžia ir teberedaguoja 
didžiausią Amerikoje folkloro žurnalą (išeina 6 kartus 
metuose, 40 puslapių apimties). Nors šis žurnalas turi 
lietuvišką pavadinimą ir jame dažnai rašoma apie lietu
vius bei jų veiklą, tačiau jis leidžiamas anglų kalba ir 
apie 90% jo skaitytojų yra nelietuviai.

Savo jaunystėje jis yra nemaža dirbęs ir lietuvių 
tarpe, suorganizuodamas ir vadovaudamas pirmajai lietu
vių tautinių šokių 
vavo Pasaulinės 
lų kalba parašė 
šokius, lietuviškus 
kraštų kolegijose 
darbų (išleido leituviškų pasakų rinkinį anglų kalba bei 
kitų knygų). Jo pavardė yra patekusi į daugelį "Who's 
Who" leidinių. Jis yra pagerbtas daugelyje miestų, įtei
kiant jam įvairius atžymėjimo ženklus. Vieną iš vėliausiųjų

grupei Amerikoje (ji, tarp kitko, daly- 
Parodos Chicagoje programoje), ang- 
pirrnąjtą knygą apie lietuvių tautinius 
tautinius šokius mokė Amerikos ir kitų 
bei universitetuose ir atliko daug kitų

Dainavos Sūnus

LIETUVA MANO ATSIMINIMŲ MIGLOSE
*** / tęsinys /

Tą vasarą prireikė tėveliui vėl važiuoti į dar di
desnę kelionę, apie 50 km., pas mano seserį Albinutę, 
kuri jau antras metas mokytojavo Šakių apskrityje, Jan
kų pradžios mokykloje su savo vyru Petru Simanavičiu
mi. Na, vėl tėvelis pasiima mane kaipo palydovą. Iš va
karo pasiruošėme dvikinkį vežimą, drobynas prisikrovėme 
šviežių dobilų, kad arkliukams būtų ko gerai užkąsti ir 
sekantį rytą išvažiavome link Marijampolės. Arklius jau 
pasišėrėme ir pasigirdėme Marijampolėje apie 10 vai.ry
to, Vilkaviškio gatvėje, netoli gražaus geležbetoninio til
to per Šešupę. Čia gerai iš arti teko stebėti abiejų - 
Marijonų gimnazijos ir valstybinės - Rygiškių Jono gim
nazijos rūmus. Nuo tilto labai puikiai matėsi abi gimna
zijos ir pati gražuolė, dviejų barokinių, aukštai į dangų 
siekiančių bokštų Marijampolės parapijinė bažnyčia. Tai 
buvo mano pirmas toks geras ir visapusiškas Marijampo
lės, Suvalkijos sostinės apžvelgimas, kurioje man netru
kus teks žengti pirmi rimti žingsniai į viduriniuosius 
mokslus.

Pervažiavę Šešupę, mes pasileidome keliu į deši
nę link Šunskų. Netrukus pasiekėme jau ir Antanavą, 
kur mes vėl pervažiavome Šešupę su jos puikiomis lan
komis. Ten jau mes atsidūrėme Zanavykų žemėje. Dir
vos jau nebe tokios juodos, kaip Sūduvoje. Ir miškai jau 
daugiau į pušynus virtę. Plačiomis akimis stebėjau kiek
vieną naują Suvalkijos kampelį. Pravažiavę Bagotąją, 
mes jau netoliese nuo Jankų bažnytkaimio. Atvykstame 
dar gerokai prieš saulėlydį. Mano svainis Petras Simana
vičius buvo labai žvalus vyras, pilnas visokiausių išdaigu, 
ir jumoro. Čia mokyklos knygynėlyje aš tuojau pasičiu
pau skaityti knygą - berods, V.Krėvės "Dainavos šalies 
senų žmonių padavimai". Tai čia, berods, ir buvo nu
spręsta mano tolimesnis mokslų siekimas.

Po šios kelionės mano Suvalkijos pažinimo akira
tis žymiai prasiplėtė. Dvylikos metų kaimo berniokui toks 
savo krašto pažinimas yra tikra prabanga, turint omeny
je tuometines kelionių priemones ir galimybes. Su šia 
vasara prasidėjo tolimesnis mokymasis visu rimtumu. 
Berods, tais metais įsigaliojo Lietuvos mokyklų ir gimna
zijų reforma. Pradinis mokslas buvo pratęstas iki 6 sky
rių, o vidurinis sutrumpintas, berods, pora klasių.

LIUDVINAVO ŠEŠIAMETĖJE MOKYKLOJE
Didžiųjų išvykų vasara baigėsi. Mano sekanti mo

kykla jau buvo nuspręsta - tai Liudvinavo šešiametė. 
Prieš rugsėjo 1-ąją mane tėvelis nudardino į šį jau man 
pažįstamą miestelį. Apgyvendino pas kažkokia tolimą 
giminę. Į mokyklą teko bėgioti nuo pietinio galo per vi
są miestelį. Mokykla didžiulė, dar caro laikų statybos, 
trijų aukštų, gelsvų plytų mūras.

Pats miestelis išsidėstęs labai gražioje Šešupės 
pakrantėje. Nemenka upė vingiuoja įsprausta tarpe aukš
tų krantų, slėnių ir lankų. Ypatingai vaizdinga jinai prie 
vandeninio malūno užtvankos. Senas tai malūnas, staty
tas dar prieš 1-ąjį didįjį karą. Stovi jis gilaus slėnio pa-

Beliajus gavo šių metų kovo 
kolegija buvo jį 
ilgametę veiklą

mėn. 
iškvie- 
tauti-

tokių apdovanojimų 
pabaigoje, kur San Antonio, Texas 
tusi priimti atžymėjimo lentelę už 
nių šokių srityje ir net joje įrašė lietuviškai žodį "Sveiki
nam", nežiūrint, kad toje kolelgijoje nėra nė vieno lietu
vio. Šios kolegijos salė buvo pilna žmonių, kurie atsistoję 
kėlė jam ilgas ovacijas.

Tai toks yra VYTAUTAS BELIAJUS iš tolimosios 
ten gimęs 1908 metais, kaimiečių Sofijos irDzūkijos,

Jono Beliajų sūnus, kuris būdamas 14 metų (1923 metais) 
palydėdamas savo močiutę, išvažiavo už jūrių marių į 
Ameriką laimės ieškoti. Ją čia buvo sunku rasti, tačiau 
teko daug ir sunkiai dirbti. Net ir mokyklų suolus nedaug 
galėjo nutrinti, nes tuojau turėjo rūpintis duonos užsidir
bimu. Tačiau laisvalaikiu pats daug skaitė ir švietėsi, 
taip, kad šiandien išėjęs ilgą gyvenimo mokyklą, gali 
lygintis su aukštuosius mokslus baigusiais. Jis pukiai ra
šo angliškai, tačiau ir lietuvių kalba neblogai parašo (jo 
rašinių kartais ir lietuvių spaudoje matome).

Beveik 60 metų šokio srityje, 1930 metais jis pradėjo 
savo, kaip šokėjo, karjerą. Buvo choreografu ir italų 
tarpe, be to, lietuvių "Pirmyn" choro rengiamose operose 
bei operetėse. Vėliau pradėjo dėstyti šokius universite
tuose bei kolegijose. 1942 metais išvyko į Fairhope, 
Alabamoje, į kolegiją mokyti, bet ten stipriai susirgo 
džiova ir vos išliko gyvas. 1944 metais pradėjo leisti 
savo laikraštėlį (dabar tapusį dideliu žurnalu), kurį pava
dino viltingu vardu "Viltimi" (tikėdamas pasveikti). Jis 
tada pasveiko, tačiau grįžęs į Chicagą, vėl susirgo. Po

valo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašomi sla
pyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo 
uždaro vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, 
adresas ir telefono numeris. Vokelis nebus atidarytas 
nelaimėjus.
Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams pra
šant.
Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuotina 
paprasta balsų dauguma.
***************
ALOYZO BARONO NOVELĖS KONKURSAS

Lietuvių Rašytojų draugija tęsia tradicinį Aloyzo 
Barono novelės konkursą ir 1988 metais. Konkurso tai
syklės:

1. Novelės temą autoriai pasirenka laisvai, tik pagei
daujamas lietuviškas turinys ir personažai.

2. Novelės ilgis neturėtų būti daugiau kaip 20-25 
mašinėle rašytų puslapių.

3. Rankraščiai pasirašomi slapyvardžiu; tame pačiame 
voke turi būti vokelis, pasirašytas tuo pačiu slapyvardžių 
o jo viduje autoriaus pavardė, adresas, telefonas.

4. Rankraščius siųsti juri pirmininkui Petrui Melninkui, 
22238 Brian, Taylor, MI 48180. Kiti juri nariai Algirdas 
Landsbergis ir Leonas Lėtas. Paskutinė išsiuntimo data 
1988 m. rugpjūčio 31 d. (pašto antspaudas) .

5. Nepremijuotų kūrinių autorių vokeliai nebus atidary
ti; autoriams prašant, rankraščiai bus grąžinti jų nurody ■ 
tais adresais.

6. Premijos dydis - $500.- Šių metų konkurso mece
natė Monika Lambertienė, gyvenanti Kalifornijoje.

________________________ _____LRD Valdyba

irt Tom _ 'tf r r y
krantėje. Sena medinė užtvanka vis dar atlaikė didžius
užtvankos vandenis, kurie, kai nenaudojami, didžiu 
šniokštimu vertėsi per aukštą užtvankos tiltą. Žemiau 
užtvankos buvo plati ir verdanti įlanka su lėkšta pa
krante ūkininkų arkliams pasigirdyti. Čia jie įvažiuodavo 
su visais vežimais į negilų vandenį, kur žirgeliai godžiai 
siurbdavo tyrą Šešupės vandenį. Po ta medine užtvanka 
gyveno ūdros ir kiti vandens žvėreliai, nes upė buvo pil
na visokiausios žuvies.

Šešupės aukšti skardžiai buvo gausiai apaugę gra
žuolėmis jievomis, alksniais ir kitais medžiais, kurie ai
dėdavo nuo lakštingalų balsų. Tai būdavo, ypač mokslu 
perkrautą pavasarį, mano geriausias poilsis ir atgaiva. 
Labai žavingos ir pietines miestelio apylinkes, kur Sū- 
duonės upelis įbėga į Šešupę. Plentas nuo Krosnos, Sim
no ir Seirijų šauniai išvestas pro Žaliąją girią, atskro- 
džia aukštomis, vaizdingomis apylinkėmis į Liudvinavą 
ir aukštais Sūduonės bei Šešupės krantais, padaręs porą 
aštrių zigzagų per Liudvinavo miestelį, nutrūksta link 
Kalvarijos-Marijampolės plento sankryžos. Čia kursuoda
vo provincinis Seirijų-Simno-Krosnos-Liudvinavo-Marijam- 
polės autobusas. Pats miestelio centras buvo iŠ mūrinių 
dviaukščių namų, ’ priklausiusių nemažai žydų kolonijai, 
čia besivertusiai įvairia prekyba. Anapus upės, ant labai 
aukšto kranto buvo šios žydų kolonijos kapai - "magy- 
los", labai gražūs ir vaizdingoje vietoje.

Kita miestelio puošmena buvo gana naujas gelž
betoninis tiltas per Šešupę. Jis buvo aukštas, nes upės 
krantai čia buvo labai statūs. Nuo jo žemyn į šiaurę 
- tas mūrinis senas vandens malūnas. Jis drauge su gra
žiąja bažnyčia I-ojo didžiojo karo metu ėjusių aršių mū
šių tarp caro ir kaizerio armijų, gerokai nukentėjo. Baž
nyčia buvo vokiečių artilerijos visiškai sugriauta, o ma
lūnas buvo taipgi gavęs keletą sviedinių, kurie vėliau, 
atstatant jo sienas, buvo įmūryti virš didžiųjų durų atmi
nimui.

Mokslas šioje Liudvinavo mokykloje, 5-jame sky
riuje man buvo tiktai žaidimas. Mokyklos vedėjas p. Pet
ruševičius, aukštas, šviesus vyras, kalbėjęs dzūkuojančiu 
akcentu, mane perkėlė į 6-tąjį skyrių, bet ir ten buvo 
gana lengva mokytis. Tuo laiku kaip tik pasitaikė, kad 
viena tos mokyklos jauna mokytoja p.Kazlauskaitė, gerai 
žinanti gimnazijos 1-osios klasės kursą, ruošė porą kitų 
merginų į gimnazijos II-ąją klasę. Prisijungiau prie jų 
ir aš. Atvažiavęs tėvelis susitarė su ja dėl atlyginimo. 
Na, ir prasidėjo mokymasis, kad peršokčiau 2į metų kur
są. Prieš žiemą man pavyko gauti butą prie pat mokyk
los, šalia šventoriaus. Apsigyvenau su kitu vaikinu nuo 
Vilkaviškio - Benium Vingiliu (dabar jis yra medicinos 
daktaras ir gyvena Australijoje). Aplinka ir kompanija 
mokymuisi buvo ideali. Niekas man netrukdė. Tas van
dens malūnas su vaizdingaisiais slėniais ir jievomis apau
gusiais skardžiais ir jose tūkstančių lakštingalų balsais 
mane žavėjo ir gaivino po nepaprasto mokslo krūvio. 
Žiemos metu dar atlikdavo truputis laiko ir- ant užtvan
kos užšąlusios upės ledo pasičiužinėti. Ten matydavau 
atostogų metu sugrįžusius didesnius gimnazistus šauniai 
čiuožiant* net visokias figūras išraitant. Ir aš taip norė
jau, bet tokių gerų pačiūžų nebeturėjau...

Išsigalvojome nuo aukštų upės krantų leistis že-

myn su savo darbo slidėmis. Tai buvo,turbūt, neužmirš-
tamiausi mano ankstyvosios jaunystės momentai. Mo
kiausi, žaidžiau ir dar laiko liko toje laikinojoje medinė
je bažnyčioje mišioms patarnauti. Visą lotyniškąją mini- 
strantūrą buvau jau atmintinai iškalęs.: "Introibo ad 
altare Dei, ad Deumm qui laetificat iuventutem meam". 
...atsimenu dar kai kuriuos jos skyrelius ir nūnai, po 50- 
ties metų.

Tą pavasarį (1938 m.) Lietuva patyrė pirmąjį rim
tesnį konfliktą su mūsų pietiniu kaimynu Lenkija, po ar
šių, dramatiškų kovų dėl musų senosios sostinės Vilniaus 
1920 metais.Dabargi šie išdidūs lenkų ponai panūdo pri
versti ultimatumo formoje žymiai mažesnę Lietuvą ofi
cialiai išsižadėti savo senosios sostinės. Tačiau, tepraėjo 
tik pusantro meto, kai šie išdidūs kaimynai patys buvo 
žiauriai kitų, dar galingesnių kaimynų visiškai sutriuškin
ti: "SIC TRANSIT GLORIA MUNDI", ryškiai, nedvejoti- 
nai sako lotynų posakis...

Tuo tarpu aš tiek buvau įsigilinęs į mokslus, kad 
mano dienos ir vakarai jau buvo užimti. Tekdavo jau 
vėlai grįžti iš vakarinių pamokų. Reikdavo praeiti tam
sius ir paslaptingus šventoriaus mūrus. Už jų poroje mū
rinių mauzoliejų ilsėjosi kažkokių kilmingų šios apylinkės 
dvarininkų palaikai iš praeito šimtmečio, dar su mūsų 
visų nekenčiamais lenkiškais įrašais... Šiurpas nukratyda- 
vo praeinant tuos nakties tamsoje dunksančius lenkų 
dvarponių mauzoliejus...

Praskriejo, jievų žiedais nubaltavo, lakštingalų va
kariniais ir rytiniais čiulbesiais negrįžtamai buvo nulydė
tas tų metų gegužės mėnuo. Nulydėtas ir vakarinėmis 
maldomis Dievo motinai Marijai. Maudėmės tame malū
no tvenkinio verdančiame, kunkuliuojančiame vandenyje. 
Visa ši aplinka teikė tiesiog neišsenkančios energijos ir 
sveikatos išteklius. Mūsų paruošiamasis kursas jau ėjo 
prie sėkmingos pabaigos. Birželio pradžioje jau atsisvei
kinome su mūsų jaunąja mokytoja ir, pasilinkėję vieni 
kitiems sėkmingų egzaminų, išvažinėjome namo trumpam 
poilsiui, nes egzaminai (įstojamieji) turėjo būti apie vi
durį birželio mėnesio.

Anoms dviems merginoms, aišku, jokios problemos: 
buvo tik viena mergaičių gimnazija, nuvažiavo ten ir 
atliko egzaminus. Mano istorija, tuo tarpu, buvo kitokia: 
Marijampolėje buvo 2 berniukų gimnazijos - valstybinė 
Rygiškių Jono ir privati - Marijonų gimnazija. Mano tė
vai panūdo, ir aš pats panorėjau eiti į ambicingesnę Ma
rijonų gimnaziją. Tačiau,- O CALAMITAS TREMENS '... 
- man niekas nepasakė, jog čia pirmoji svetima kalba 
buvo ne prancūzų, o vokiečių, be to, dar lotynų jau I- 
oje klasėje. Visas kitas pasiruošimas buvo tvarkoje, tik 
netiko kalbos. Dar blogiausia,- tėvelis, mane atvežęs 
į gimnaziją, paliko ir nuvažiavo į turgų savo reikalais. 
Kuomet jis sugrįžo manęs pasiimti, rado mane labai nu
sivylusį ir nelinksmą. Deja, jis dabar nieko negalėjo pa
gelbėti. Visi egzaminai abiejose gimnazijose jau buvo 
praėję... Taip mano didūs lūkesčiai pirmą kartą patyrė 
nesėkmę, visai ne dėl mano kaltės. Tokiu būdu, vietoje 
Il-sios gimnazijos klasės rudenį teko pradėti tik su I-ąja.

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

Dr. Gv. Valančius

18 PADANGES MIELOS 
(l! SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

Vilniaus Aukštutinės pilies atstatymui skirto labdaros koncerto dalyviai.

krem 
VE/ORoOZ/M

• MUENCHENE, R.Vokieti
joje balandžio 18-22 d.d. 
vyks "Lietuviškos Kameri
nės Muzikos Savaitė".šiuo
laikinę kvartetinę lietuvių 
kūrėjy muzikę atliks Vil
niaus Kvartetas: V.Laurušo 
"Kvartetą", J.Juzeliūno "Ra
gą. Keturiems", O.Balakaus
ko " Antrąjį Kvartetą", 
O.Narbutaitės "Atkeiki Už
maršties Vartus".

Lietuviškos muzikos sa
vaitėje R.Vokietijos Bava
rijos skyriaus kvietimu da
lyvaus minėtą kūrimą kom
pozitoriai.

Lietuvos kompozitorių 
sąjunga priims 4 R.Vokieti
jos kompozitorius. Atstok! Aš laikausi dietos! Dabar tik stengiuosi 

sugadinti apetito pusryčiams! ”
NATIONAL ENQUIRER

• VILNIAUS SPORTO RŪ
MUOSE Lietuvos kultūros 
fondo iniciatyva vyko pir
masis labdaros koncertas. 
Gautos lėšos iš šio koncer
to, pavadinto "Concertus 
Magnus" - apie 29.000 rub- 
lią bus panaudotos Vilniaus 
Aukštutinės pilies atstaty
mui. Kalbama, kad šio fon
do ištekliai bus grynai fon
do atskaitomybėje.

• Išleistas "LIETUVIŲ- 
LATVIŲ KALBŲ VADOVAS 
kurį paruošė A.Butkus ir 
A.Sarkanis.Įžangoje rašoma, 
kad tai pirmas žingsnis į 
pažintį su giminiška kalba.

• PANEVĖŽYJE - Lietuvos 
Liaudies Meno D-ja ruošia 
tradicinę šventę- Audėją 
Dieną.

• Rašoma, kad dabar Lie
tuvos pramonės įmonią ga
miniai eksportuojami į 90 
užsienio šalią. 1939 m.pra
monės gaminiai keliavo į 
3 ar 4 šalis ir tesudarė 
vos vieną procentą tuome
tinio Lietuvos eksporto.

Prieš beveik 50 metą 
pramonės gaminių pareika
lavimas buvo bendrai visur 
mažesnis, negu dabar. Šalia 
to, nepriklausomos Lietu
vos pagrindinį eksportą su

darė žemės ūkio produktai, 
kurią dėka Lietuva buvo 
pakankamai gerai atsistoju
si ant koją, kad nereikėjo 
gaudyti prekią stoviniuo
jant eilutėse ir vis dar 
"kombinuojant", kaip kad 
dar vis prireikia dabar da
ryti...

• PLUNGĖS "MINIJOS" 
liaudies kūrybos gaminią 
įmonėje dirba naujas "Ber
žo" cechas. Specializuojasi 
raštuotos apdailos plyte- 
lią gamyba. Jas suprojek
tavo dail. I.Černiauskas. 
Šiame ceche planuojama 
pagaminti dekoratyvią

plokščią grindims, sienoms, 
luboms.

Kad būtą sugalvota ir 
tokią cechą, kurie laiku 
pagamintą tinkamą spalvą 
ir laiku paprastą dažą at
naujinti nušiurusias butą, 
koridorią ir įėjimą į namus 
sienas...

• VILNIAUS elektros ma
tavimo skaitliukai dabar 
tikrinami automatizuotai. 
Įvesta sistema, kurios pa
grindą sudaro elektroninės 
skaičiavimo mašinos. Dar
bas atliekamas greičiau 
ir tvarkingiau.

•..Keliautojas sustojo prie gražiai atrodančio viešbučio, 
įėjęs Į vidą užsiregistruoti, pasiėmė rašiklį nuo staliuko ir paklausė:

Ką aš galiu gauti už 30 dolerią?
Jau laikote rankoje, - atsakė tarnautojas.

• Įpykęs vyras atsiveda šunį į gyvulėlią parduotuvę ir 
sako savininkui:

Koks įžūlumas. Jūs pardavėte šitą šunpalaikį 
man kaip sargą, o vakar į butą įslinko vagis, pasiėmė 
mano 300 dolerią ir tas šuo nė neamtelėjo.
„ - Gerbiamas pone, - pasiteisino savininkas,- šis
šuo priklausė labai turtingiems žmonėms. Jis nereaguoja 
į tokias menkas sumas.

• Kai gydytojas pagaliau priėmė pacientą, kuris laukė 
kelias valandas savo eilės, jis atsiprašinėjo keliolika kar
tą.

- Tikrumoj, tai būtą nieko, bet aš tikėjausi, kad 
Jūs galėsite mano ligą pačiupti ankstyvoje stadijoje,- 
atsakė pacientas.

ŠVENTARAGIO SLĖNIS
Didysis kunigaikštis Šventaragis išsirinko sau labai 

gražią vietą girioje prie Vilijos upės, kur Vilnios upė 
įteka į Viliją ir prašė savo sūnų Skirmantą, kad toje 
vietoje būtų įkurta deginimo vieta, kad po jo mirties 
toje vietoje, kur jį sudegins, visus lietuvių kunigaikščius 
ir bajorus degintų ir kad jau niekur kitur mirusiųjų kūnų 
nedegintų, -.tiktai ten. (Prieš tai mirusiųjų kūnus sudegin-

KASMET ANT ŽEMES NUSĖDA MILIJONAS TONŲ DULKIŲ
Taip aiškina astronomai, kurie labai stropiai seka 

dėmesys visada nukrypsta į dangų 
laiku daugiausia pasirodo meteoritų, 
krintančiomis žvaigždėmis. Daugelį 
mokslininkai yra ištyrę. Jie sako, 
atakuoja jau bent milijonus metų, 
nūkritiišįWihtšldw,;

Runcė
SVETIMOS PUPOS IR NUOSAVOS

sis kunigaikštis Švetaragis mirė.
Didysis kunigaikštis Skirmantas, vykdydamas savo tėvo 

įsakymą, toje vietoje, kur Vilnia įteka į Viliją, įkūrė 
deginimo vietą. Ten sudegino savo tėvo kūną, arklį, ku
riuo jis jodinėdavo, ir jo drabužius, kuriais dėvėjo, ir 
sakalą, ir jo kurtą sudegino. Nuo to laiko didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių kūnus toje vietoje degindavo, ir todėl ta 
vieta vadinasi Šventaragiu - to didžiojo kunigaikščio 
vardu.

Kai degindavo kokio lietuvių Kunigaikščio ar bajoro 
kūną, tuomet prie jo dėdavo lūšių ir meškų nagus, nes 
tikėjo, kad būsianti teismo diena. Manė, kad ateisiąs 
Dievas, ir sėdėsiąs ant aukšto kalno ir teisiąs gyvus ir 
mirusius. Ant to kalno būsią sunku užkopti be tų lūšių 
arba meškų nagų. Todėl tuos nagus ir dėdavo šalia kūnų.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !.....  ..................... fe------------- fc---

Iki šiol šis fondas išleido per 350,0(10 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

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

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

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

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

lietuvybei išeivijoje!" x

I

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

dangaus skliautą. Jų 
rudens metu, nes tuo 
Žmonių jie vadinami I 
nukritusių meteoritų i 
kad meteoritai žemę 

kuris išmušė duobę 1,265 metrų diametro ir 174 metrų 
gilumo, jie galėjo gerai ištirti. Nurodoma, kad tūkstančiai 
meteorų aplanko žemę kiekvieną parą ir jie dingsta že
mės paviršiuje dažniausiai nepastebėti, nes nukrinta dul
kių pavdale. Mes juos pamatome, kada jie esti virš šimto 
kilometrų aukštyje. Patekę į atmosferą, jie nuo trinties į 
orą įkaista net iki 2000°C ir pradeda švytėti.

Žmonės nesuprasdami kodėl šviečia, prikūrė apie mete
oritus įvairių legendų ir keisčiausių pasakų apie piktas 
dvasias, kurios skrenda gundyti žmonių, pasivertusios 
aitvarais. Vienuolis jėzuitas Samuel Alvarez 1592 m. 
pasirinkęs "Aitvaro" slapyvardę, išleido lietuvių kalbos 
gramatiką lotynų kalboje. Deja, lietuviai ja negalėjo pasi
naudoti, nes neatsirado mokančio lotynų kalbos. Aitvaras 
iš lietuvių mitologijos ir tautosakos nebeišnyko ir jis dar 
labiau išgarsėjo Mažvydo laikais, kuris 1547 m. išleista
me "Katekizme" bara parapijiečius, patardamas:"meskite 
garbinę kaukus, aitvarus ir žempučius, kurie sutemus 
padangėmis skraido, nešdami pavogtus turtus tiems, kurie 
juos garbina! Jie apsigyvena pas ūkininkus, kurie juos 
maitina, o atsibodus pasiuva mažus švarkelius, marškinius, 
ir padaro batus, į kuriuos jų kojos netelpa. Aitvaras tada 
supranta, kad ūkininkas jo nekenčia, ir jį palieka"...

Tačiau meteoritai žemės nepalieka ir kiekvieną naktį 
jų skeveldros ir dulkės nusėda ant žemės paviršiaus. 
Kitus meteorus pasigavusi saulės trauka, tempia iš pas
kos, kol vėl atsisuka į žemę ir žemės trauka juos pasi
griebia. Žemė sukasi aplink saulę 29 km. per sekundę. 
Meteoritai, susidūrę su žemės atmosfera, įkaista ir prade
da švytėti, palikdami savo pėdsakus.

Rudenį pasirodo meteoritų lietus. Atrodo, kad dangaus 
skliautas paskendo žiežirbų lietuje. Ypatingas meteoritų 
lietus buvo 1983 m. lapkričio 13 d. Užrašai nurodo, kad 
toks lietus buvo 1908 m. ir 1902 m. Meteorai krisdami 
ir atsimušę į žemę, sukelia triukšmą, kuris girdimas net 
už keliolikos kilometrų,pvz.,1908'm. nukritęs meteoras Sibi
re, Tunguska vietovėje, sukėlė tokį triukšmą, kad žmonės 
gyveną už 750 km. pagalvojo, kad prasidėjo karas ir 
sprogsta patrankų sviediniai. Už 32 km. atstumo nuo 
nukritimo vietos oro banga sugriovė namus ir išvartė 

prie 
bent

Dandierinas
LUPOS

mokam:Gražiai mes lietuviškai 
Visokius galvočius prašokam. 
Anglišką „žodį. pagąun.am , - 
Lietuviškus marškinius maunam

Į gatvę išėję kas rytą
Žygiuojam, kaip lordai, per strytą.
Batai šiušiais patampa
Korneriu krikštijam kampą.

Leidė vašina kičeną.
Tyčeris boisą tyčina.
Draiveris draivina karą.
Liandlorius grinorią barą.

Vakar pentinom fliorą.
Šiandien klyninam štorą.
Džionkus iŠ jardo mūvinam — 
Šitaip mes kalbą lietuvinam.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

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

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

8 vai. vakare.

Anonymous) 
kiekvieną

jl
5

medžius. 1950 m. mokslininkai surado Kanadoje 
Hudson įlankos didžiulį meteorito kraterį, siekiantį 
dvi mylias diametro.

Amerikoje veikia "Meteorological Society", kuris 
lat seka nepaprastus dangaus kūnų pasirodymus, 
išanalizuoja ir padaro išvadas.

Verta prisiminti, kad oro sekimas prasidėjo 1593 
tais, kada Galileo išrado termometrą.

P . Indre

nuo- 
juos

me-

i k a

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

C F M LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

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

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
jūsų AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLA LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA^ IR J A SKATINA.

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

Aukas arba p ai iki mus siųski me T autos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 Norwich Rd., Stoney Creek, Ont.. L8E 1Z6

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

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

1988. IV. 14 5 psl.
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toronto
RAŠYTOJAS VYTAUTAS 
TAMULAITIS - SUKAKTU
VININKAS

Vytautas Tamulaitis gi
mė 1913 m. sausio mėn.7 
d. Jis yra apdovanotas ra
šytojo talentu. Jau gimna
zijoje (1925-1933 m.) mo
kydamasis pradėjo rašyti 
noveles, apsakymus daugiau
siai iš vaiky gyvenimo. Stu
dijavo teisių, vėliau gam
tos-matematikos fakulte
tuose. Jis labiausiai gilino
si į botanikos mokslų.

Vytautas Tamulaitis bu
vo ir Lietuvos kariuomenės 
karininku, ilgiausiai tarna
vęs P.L.P. Karo Mokykloje/ 
kur buvo ginklininku ir 
"Kariūno" redaktoriumi, 
kartu rašydamas įvairias 
apysakas, noveles į įvairius 
lietuvių laikraščius. Yra 
parašęs ir eilę knygų, skir
ty vaikams ir jaunimui : 
Skruzdėlytės Greitutės Nuo
tykiai, Kiškelio Užrašai, 
Ateina Pavasaris,Vytuko 
Užrašai, Naktis ant Nemu
no, Sugrįžimas, Svirplio 
Muzikanto Kelionės, Didy
sis Medžiotojas ir kt. 1935 
yra laimėjęs Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus konkurso 
premijų už "Skruzdėlytės 
Greitutės Nuotykiai".

Karas išstūmė Vyt.Ta- 
mulaičio šeimų į Vakarų 
pasaulį. Atsidūrė Vokietijo
je, o nuo 1948 m.gyvena 
Toronte. Nors savo litera
tūriniu talentu yra iškilęs 
į mūsų jaunimo rašytojų 
klasikus, dėl sunkių gyveni^ 
mo sųlygy ilgų laikų nerašė. 
Tačiau 1970 
knygų "Little Peter Flag", 
laimėdamas už jų I-ų pre
mijų. /Į anglų kalbų yra 
išversta ir jo Skruzdėlytė- 
"Nimblefoot the Ant", 1964 
m./. Dabar Vytautas Tamu
laitis, būdamas kūrybingas, 
rašo ir tikimės netrukus su
laukti naujos knygos mūsų 
jauniesiems. Šio žanro lite
ratūros ypatingai trūksta. 
Linkime sveikatos ir stip
rios mūzos!

m. parašė

PATIKSLINAME:
• Aukojusių "NL" surašė 

pagerbiant a.a.Jadvygų Da
gilienę, pasitaikė 
ros klaida. Turėjo 
L.E.Adomavičiai 
dr. J.Rimšaitė.

korektū- 
būti:$20, 
ir $10,-

PARARI-• PRISIKĖLIMO
JOJE Velykų dienų choras 
"VOLUNGĖ" gražiai giedojo 
10:15 v. mišiose. Šventiš- 
kon programon įsijungė 
ir solistai-Marija Bizinkaus- 
kaitė ir Rimas Strimaitis. 
Akompanavo vargonais Dan
guolė Radkienė.

Šie abu solistai su PRI
SIKĖLIMO PARAPIJOS 
CHORU Didįjį Penktadienį 
atliko atliko T.Dubois mu
zikinę kantatų "Septyni 
Kristaus Žodžiai" Parapijos 
salėje. Dirigavo muz. Dalia 
Viskontienė, akompanavo 
muz.Jonas Govėdas.

Prisikėlimo mišiose ir 
11:30 vai.iškilmingose mi
šiose giedojo PRISIKĖLI
MO PARAPIJOS CHORAS, 
vad. sol.Vaclovo Verikaičio, 
akompanavo Danguolė Rad
kienė.

Po pamaldų dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir py
ragais.

• "Inner City Angels" at
liks 45 minučių programų 
vaiky popietėje sekmadie
nį, balandžio mėn. 24 d., 
nuo 3 val.p.p.PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS salėje. Ši prog
rama, pavadinta "MOTO 
SIGHT AND SOUND SEN
SATION" atliekama dalinai 
su , ir dalinai be žodžių, 
paruošta specialiai priešmo
kyklinio amžiaus vaikams.

Po programos vaikams 
ir jy tėvams bus vaišės 
ir Reginos Giniotienės pra
vedami 
Įėjimas $2,- 
renginį
Parapijos tarybos jauny šei
mų sekcija.

žaidimai vaikams.
asmeniui. Šį 

ruošia Prisikėlimo

ĮaustraluaĮ

N uote Algimanto Burn eiki o

I-je eileje i§ kairės:
Monika Migutė, Margarita 
Jodlavičiūtė, Dana Staitytė 
ir Betina Migutė.
II-je eilėje : 

Burneikytė, Rima 
Įjchristensen, Aldona 

VesCiūnaitė - Janavičienė, 
lituanistinių kursų vedėja 
Robin Cobb, Paulius 
Šliogeris ir 
Povilas Nagulevičius.

SYDNEY miesto , Australijoje LITUANISTINIŲ KURSŲ 
MOKINIAI su vedėja poete ALDONA VEŠČIUNAITE- 
JANAVIČIENE.

riff—-1' J J- - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

7^% už 90 dienų term, indėlius 
7%% ui 6 mėn. term, indėlius 
7Y^o už 1 metų term, indėlius 
7%% už 2 metų term, indėlius
8 % už 3 metų term, indėlius
9 % už GIC 1 m. garant. inv. paž 
9%% už GIC 2 m. garant. inv. paž. 
9'/?% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plcnq (var. rate) g
9 % už 1 m. term, pensijų planą S 
9%% už 2 metų term, pensijų planą § 
9’/2% už 3 m. term, pensijų plana, g 
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) g 
6 % už taupymo sąskaitas
5%%-7% ui kasd. palūk. s-tą 
7Vz% už virš $10,000 kascL pal. s-ta 
534% už kasd. pal. čekių s—tas

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo ..... 101/2%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .....................101/2%
2 metų ................... 11 %
3 metų .....................11’/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/«%
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $t>"> 0(H) ir mortgi/ius iki 75°; įkai 
neto turto. Visų nartą gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. bemokamas fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Lxpres.^. Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortgičiai

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

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

TELEFONAS: 53 2- 1149

6 psl.
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SLAUGOS NAMŲ projektas, 19 Dorval Rd., Toronte

ft

Lietuvių Namų
Žinios

Kitu laiku galima skambin
ti LN tel:532-3311.

• AUKOJO LIETUVIŲ 
SLAUGOS NAMAMS, 
jausdami dukterį < 
Pulkauninkienę ir
Vytų a. a. VINCO BUDNI
KO atminimui: G.P.Staus
kai, M.V.Vaitkevičiai, J.M. 
Ignatavičiai ir I.R.Kyman
tai - po $40.

A.a. APOLONIJOS KAZ
LAUSKIENĖS atminimui 
aukojo dukra Gražina 
STAUSKIENĖ - $30;

po $ 100,- aukojo Slau
gos Namams Ona Jablons
kis ir Jonas Jablonskis.

Iš viso fonde dabar yra 
$15,150.63.

, už-
Onutę 
žentų

• Jaunuoliams-studentams 
dar yra keletas laisvų vie
tų LN binge. Skambin
ti T.Stanuliui 532-3311. T.S.

Aukos priimamos PARA
MOJE, sųsk.nr.8711 ir PRI
SIKĖLIMO PARAPIJOS Ko
operatyve sųsk.nr. 155332.17.

• Nauji LIETUVIŲ NAMŲ 
nariai sumokėjo po $100: 
Vidas Kairys, Antanas Sen- 
džikas ir Romas Stanulis.

• LN socialinių reikalų dar
buotoja Rima Gustainytė 
budės ’’VILNIUS MANOR’’ 
pirmadieniais 9-12 vai. r. 
ir antradieniais tuo pačiuStovi iš kairės:

Robertas Bučinskas, Petras laiku LIETUVIŲ NAMUOSE. 
Šumskas, Petras Burokas, 
Simas Ankus, Ričardas 
Gudaitis ir 
Antanas Šarkauskas.

čias iš Amerikos - kun.Jo- 
nas Bacevičius OFM joms 
gerai pasiruošęs. Matėsi 
klausytojų iš viso Niagaros 
pusiasalio. Prie sėkmingu
mo prisidėjo ir gražus 
ankstyvo pavasario oras. 
Velykų sekmadienį švento
vėje vos besutilpo žmonės.

st.catharines
• IR ŠIŲ METŲ REKOLEK
CIJOS praėjo labai naudin
gai ir įdomiai , nes sve-

• JUOZAS ŠARAPNICKAS 
paskyrė $500,- Žuvusiųjų 
Už Lietuvos Laisvę pamink-' 
lui ir $100,- baltiečių ve
teranų veiklai. Tai tautie
tis, kuris nuolat aukoja lie-
tuvybės reikalams žymias 
sumas. Trys J.Šarapnicko 
broliai - Petras, Leonas

PR ĮSIKĖLIMO
^Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416)532-3400ir532-3414

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

MOKA UŽ;
90-179 d. term, ind........... 7V«%

180-364 d. term, ind........... 7’74%
1 metų term, indėlius....... 7’72%
2 metų term, indėlius....... 73/4%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9 %
2 metų GlC-met. palūk...... 9'/<%
3 metų GlC-met. palūk  9'/a%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8'/2% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9 % 
RRSP-2 metų term. ind. ... 9’74% 
RRSP-3 metų term. ind.. ’9’72% 
Specialią taup. s-tą .......... • 71?2%
Taupomąją sąskaitą  • 6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 '/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ................  11 %
Nekiin. turto paskolas:

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

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

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

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

• LN Socialinių Reikalu 
komisija ir talkininkai 
kviečiami posėdžiui balan
džio mėn. 25 d., pirmadie
nį, 8 vai.vakaro. Bus svars
toma komisijos veikla, ligo
nių lankymo ir kiti reika
lai. Galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo bei komisi
jos darbų, kviečiami daly
vauti šiame posėdyje.

Žinantieji apie tautie
čius, reikalingus socialinės 
paramos, prašomi pranešti 
darbo valandomis Lietuvių 
Namų raštinei tel:523-3311> 
kitu laiku V.Kulniui tel: 
769-1266.

bendrai
Būrelio

ruošiama
10

gegužinė 
d., Vyry 
Wasagoje 

pradžioje.

• LN 
nariai 
salėje
17 d., 
piety.
nančio
ti ateities planai.

Kultūrinės Komisijos 
kviečiami posėdžiui 

"E" balandžio mėn. 
sekmadienį, 2 vai.p. 
Bus svarstoma atei- 
sezono veikla ir ki-

NAUJOJI VYRU BŪRELIO 
VALDYBA

Šių mėty balandžio mėn.
4 d. naujoji LN Vyry Būre-

ir Pranas yra nužudyti so
vietinio Lietuvos pavergėjo.

• BALTIEČIŲ KARO VE
TERANŲ DEŠIMTMEČIO 
minėjime, įvykusiame To
ronte š.m.kovo mėn.5 dieną 
dalyvavo mūšy ramovėnai 
ir šauliai su savo vėliavo
mis. Minėjimas pasižymėjo

lio valdyba savo posėdyje 
pasiskirstė pareigomis: 
Drešeris - pirmininkas, I- 
as vicep. ir sekretorius - 
Vl.Stabačinskas, 2-ras vi
cep.- Ant.Genys, iždininkas 
- Aug.Sukauskas; valdybos 
nariai: Vyt.Kulnys, Ant,Kai
rys, P.Genys ir Zig.Rėvas, 
naujai įkoptuotas valdybom

Posėdyje buvo 
apžvelgta Vyrų.
1988 m. veikla, kaip Moti
nos Dienos pietūs LN ge
gužės mėn.8 d., Vyrų Bū
relio su ATŽALYNO šokių 
grupe
liepos mėn. 
poilsio stovykla 
rugpjūčio mėn. 
Taip pat nutarta prisidėti
darbo jėga vienų dienų KA
RAVANE.

W.Drešeris, Vyt.Kulnys 
ir Vl.Stabačinskas yra įga
lioti atstovauti Vyrų Būrelį 
Lietuvių Namų Visuomeni
nės veiklos komitete. Bū
relio valdyba, norėdama 
palaikyti glaudesnį ryšį su 
nariais, nutarė, kad ateity
je visi valdybos posėdžiai 
bus atviri ir visi nariai 
kviečiami juose dalyvauti.

Sekantis valdybos posė
dis įvyks balandžio mėn. 
25 d., 7:30 vai. v., LN,po
sėdžių kambaryje. V.S.

- --------------------
gai užtrukti negali, nes 
jis išreiškia Sovietų Rusijos 
atvirų laužymų tarptauti
nės teisės ir 
dabar skelbia 
Gorbačiov'as.

Suvažiavime
federalinio parlamento na
rys J. R e i d iš St. 
Catharines buvo apdovano-

viso to, kų 
ir siekia M.

dalyvavęs

sklandžia tvarka, gera 
programa, bet - svarbiausia, 
dideliu skaičiumi žymių 
kanadiečių dalyvavimu. Vi
si tie kanadiečiai,kaip aukš
to laipsnio kariai, taip ir 
politikai, išreiškė savo kal
bose įsitikinimų, kad Balti
jos kraštų pavergimas peril-

tas baltiečių laisvės žyme
niu - "Medal of Merit" už 
nuolatinį ir tvirtų gynimų 
Lietuvos,Latvijos ir Estijos 
valstybingumo reikalų. To
kiu pat žymeniu apdovano
tas ir S.S e t k u s už 
ilgametę veiklų Pavergtų 
Tautų vietinėje organizaci
joje. Kor.

• Kpt.inž. KLEMENSAS ir EMILIJA ČEPUČIAI, dos
niai paremti dukros RŪTOS ir sūnaus KLEMO, paau
kojo $ 3.000,- Tautos Fondui, skirdami tų aukų Lie
tuvos Šaulių Sųjungos atkūrimui laisvoje, nepriklau
somoje, suvereninėje Lietuvoje.

PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Išlydint amžinybėn a.a. VINCĄ ir SOFIJĄ BILE- 
V1ČIUS, draugai, pažįstami ir giminės aukojo Kana
dos Lietuvių Fondui: $55,- Vilčinskas Kazimieras; 
$ 50,- Plečkaitis Vladas; $25,- Danys Juozas;po $20,- 
Paškevičius Albinas, Guodžiūnas Kazys, Trečiokas 
Vytautas, Danaitis Antanas, Barisa Romualdas, Bui
vydas Juozas, Mitalas Gintas, Priščepionka Viktoras, 
Radžius Vytautas, Augaitis Juozas; po $10,- Morkū
nas Juozas, Tarnui Anelė, Čeponkus Benis, Povilonis 
Algis, Balsevičius Vytas, Kličius Raimundas, Šimans
kis Albina.

Užjausdami artimuosius, nuoširdžiai dėkojame 
aukojusiems; linkime stiprybės visiems. K.L.F*

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

ATEIJį Į LIETUVIŲ a,a. (Alęoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai, i

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovuose namuose -

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ 
IMAME UŽ:

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

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

hamilton
ANTANĄ KAUŠPĖDĄ
PRISIMINUS

Antanas Kaušpėdas 
ryt Į y Į>>';' Ė -

A. a. KAUŠPĖDAS An
tanas mirė š.m.sausio mėn. 
17 d., sekmadienį, Hamil
tono Miesto ligoninėje, ei
damas 79 m.amžiaus. Pa
laidotas iš lietuvių Vilniaus 
Aušros Vartų šventovės.Mi
šias atnašavo lietuvių para
pijos klebonas kun. J. Liau- 
ba.

J.B.Marlatt'o laidojimo 
namuose rožinio maldų 
metu buvo nemažai tautie
čių. Atsisveikinimo žodį 
AUKURO vardu tarė jo 
vadovė E.Dauguvietytė- 
Kudabienė ir SLA 72-os 
Kuopos vardu K.Mikšys. 
Velionis palaidotas Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Missi
ssauga.

A.a.Antanas, gimęs Lie
tuvoje, Panevėžio apskr. 
Viešintų valsč.,Šilų kaimo 
ūkininkų šeimoje. II-jo pa
saulinio karo išvakarėse 
buvo sukūręs šeimų, tačiau, 
karui prasidėjus, iš Lietuvos 
pasitraukė vienas, palikęs 
žmonų, belaukiančių pirmo
jo kūdikio.

Pasitraukęs į Angliju, 
ten kiek pagyvenęs, 1951 
m.atvyko į Kanadų ir apsi
gyveno Hamiltono mieste,

nes čia buvo gausu pramo
nės darbų. Mėgstamų dar
bų susirado Dundas mieste
lyje, baldų dirbtuvėje, ne
toli Hamiltono. Čia išdirbo 
iki pensininko amžiaus.Gy- 
vendamas Hamiltone, nusi
pirko namų ir jame leido 
ramų pensininko gyvenimų 
iki pablogėjo sveikata. Jau 
turėdamas nuosavų namų, 
tris kartus prašė leidimo 
žmonai išvykti iš Lietuvos 
ir atvykti Kanadon pas jį. 
Tačiau tokio leidimo nie
kada negavo. Kiek vėliau, 
jo žmona mirė, palikusi 
sūnų, kuris Lietuvoje sukū
rė šeimų ir su savo tėvu 
Kanadoje pradėjo palaikyti 
ryšius laiškais.

n • . . • . -■> rr . ■ •

Antanas Kaušpėdas, gy
vendamas Hamiltone, pri
klausė Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje draudos or
ganizacijos 72-ai SLA Kuo
pai, kurį laikų buvo jos 
valdyboje iždininko parei
gose. AUKURO teatralų 
grupėje kartais vaidindavo, 
o ypatingai daug padėdavo 
dekoracijų gaminime. Jis 
yra buvęs ir vietos parapi
jos komiteto sustatė. Pri
klausydamas organizacijų 
vienetams, buvo darbštus 
ir esant reikalui, jas pa
remdavo savo lėšomis. Bū
damas ir pensininku, kol 
sveikata leido, visada no
rėjo kuo nors ir kam nors 
padėti.

Pradėjus sveikatai silp
nėti ir jau pritrūkęs fizinių 
jėgų savimi rūpintis, buvo 
priverstas persikelti į prie
glaudos namus. Ten, pagy
venęs apie trejetų metų, 
susirgo ir buvo paguldytas 
miesto ligoninėje. Po poros 
mėnesių iš ligoninės grįžo, 
bet jau vėl į kitus namus. 
Maždaug po trejeto metų 
ir iš šių namų vėl buvo 
nugabentas į ligoninę. Šį 
kartų jau turėjo apleisti

MUVJV14
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE;
• zomSas
495-Wt AVENUE, LaSalto
365-1-|43

7661 A CENTRALE, LaSalto
365-7146

2955 ALLARD, Vilto Emard
766-2667

1988.IV.14

pasaulį, kaip minėta, sausio 
17 dienų...

Velioniui esant ligoninė
se ar prieglaudose, jį daž
nai ten lankydavo M.S.A- 
lekso šeima, kurių namuose 
jis ilgai gyveno ir vėliau

montrea

buvo netolimu kaimynu. 
Ta pati M.S.Alekso šeima 
velioniui suteikė ir pasku
tinį patarnavimų šioje že
mėje, paruošę laidotuves 
į ramių poilsio vietų lietu
vių kapinėse Mississauga, 
Kanados žemėje. Zp.

PRIMENAME, kad NIDOS klubo narių metinis susirinkimas 
įvyks š.rn. BALANDŽIO mėn. 24 d. (sekmadienį) 12 vai. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
Numayta:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Mirusių narių prisiminimas,
3. Narių registracija,
4. Susirinkimo Darbo prezidiumo sudarymas,
5. Praeito susirinkimo protokolo priėmimas,
6. Pranešimai: a. primininko, b. iždininko, c.Rev.komisijos
7. Pasisakymai ir diskusijos dėl pranešimų,
8. Einamieji reikalai,
9. Klausymai, sumanymai, pasiūlymai,
10. Susirinkimo uždarymas,
11. Visų dalyvių vaišės,

Visi klubo nariai ir svečiai šiame susirinkime kviečia
mi gausiai dalyvauti. Klubo Vladyba, 1988.

Antanas K e b l y s 
SU KELIONĖS LAZDA RANKOJE
L DC-10 džetas pamažu pakilo į Montrealio anksty- 
vaus rytmečio padangę ir pasuko pietų kryptimi j ten, 
kur saulė ne tik Šviečia, bet ir šildo, ir nepažįsta žie
mos speigų.
Po 6 valandų skridimo štai jau ir egzotinis, man pažįs
tamas Acapulco miestas. Po trumpų formalumų aerodro
me mane pasitinka senas prietelius, ekonomistas dr.Ro
berto Gutierrez ir paima savon globon. Kartu nuvyksta- 

|chicago|
ADOS SUTKUVIENĖS IR ZITOS SODEIKIENĖS MENO 
PARODA BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUJE

Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus meno galerijoje, 
kuri randasi 6500 S. Pulaski, Chicagoje, nuo š.m. balan
džio 22 d. iki gegužės 14 d. vyksta dailininikių ADOS 
SUTKUVIENĖS ir ZITOS SODEIKIENĖS naujausių darbų 
paroda. A. Sutkuvienė gyvena Chicagos priemiestyje, o 
Z. Sodeikienė neperseniausiai pesikėlė gyventi iš Chica
gos į Ohio valtiją.

ADA SUTKUVIENĖ baigė Immaculate Heart kolegijų 
ir tęsė meno studijas Pratt institute New Yorke. Ji yra 
dalyvavusi penkiasdešimtyje su viršum parodose, kuriose 
buvo išstačiusi kermiką, mozaiką, grafiką, akvarelę ir 
taip vadinamus "fiber" siūlų darbus. Ji yra sukūrusi dau
gelį knygų viršelių, plakatų ir iliustravusi daugiau ^kaip 
keturiasdešimt knygų. Be to, ji yra atlikusi daug užsaky
mų A. Valeškos religinio meno studijai, Mosaic Tile kom
panijai ir kitoms firmoms. Paskutiniu laiku ji suplanavo 
ir sukūrė dekoracijas ir kostiumų eskizus teatriniams 
pastatymams "Kūlgrindai", "Vilniaus Pilies Legendai" ir 
operai "Dux Magnus".

Jos darbai randasi Amerikos Kongreso bibliotekoje, 
Garbės Legiono rūmuose ir kitose viešose bei privačiose 
kolekcijose. Prieš kelias savaites PLB Kultūros taryba 
pranešė, kad Adai Sutkuvienei yra suteikiama 1987 m. 
$1000.' dailės premija. Šioje parodoje Ada išstatys savo 
paskutiniausius darbus darytus iš lino, mevilnės, akrilikos 
ir kitokių siūlų.

ZITA SODEIKIENĖ baigė Chicagos meno institutą 
1958 metais. Ji tęsė studijas tame pačiame institute, 
1965-66 m. (tapybą) ir 1969 m. (grafiką). Jinai yra turė
jusi vienuoliką individualių parodų Chicagoje, Los Ange
les, Detroite, Columbus ir kituose miestuose. Yra dalyva
vusi daugelyje grupinėse ir kviestinėse parodose, kuriose 
laimėjo daug žymenų už savo tapybą bei grafiką. Ji buvo 
viena iš dvylikos dailininkių, išrinktų dalyvauti "Twel
ve Lithuanian Artists in America" (Dvylika lietuvių daili
ninkų Amerikoje) parodoje Corcoran galerijoje, Washing
tone, 1973 m. ir viena iš Ohio valstijos dailininkų, kvies
tų dalyvauti 1986 m. "Kultūros bendradarbiavimo " paro
doje, Taipei, Tafwane.

Per paskutinius keturis metus Z. Sodeikienė buvo 
išstačiusi savo didelį (84 pėdų ant 8 pėdų) darbą pavadin
tą "Berlyno Siena" meno galerijose po visą Ameriką. Ji 
yra iliustravusi daugelį knygų ir sukūrusi daugelį plokšte
lių bei knygų viršelių. Šiuo metu ji yra viena iš redakto
rių literatūrinio žurnalo "The Plough" (Žagrė) North Coast 
Review.

Šioje parodoje Z. Sodeikienė išstatys savo naujausius 
tapybos darbus, kuriuos ji vadina "dabartiniu surealizmu" 
ir spalvotus piešinius, naudojant temą "socialinė kritika".

Parodos atidarymas bus penktadienį, balandžio 22 d. 7 
vai. v. Abi dailininkės dalyvaus atidaryme. Po to bus 
vaišės. Muziejaus galerija yra atdara kasdien. Pcktadie- 
niais nuo 10 vai. r. iki 8 vai. v.; Šeštadienį iki ketvirta
dienio - 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. Norintieji daugiau infor
macijų, skambinkite Tel: (312) 582-650U.

... . .....i.. I — ,t, Į

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

933-1121 (416) ' 822-6469
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

E Būtėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

me jo užsakytame viešbutin. Viešbutis aukštai ant kal
vos. Jo kiemas didelis, pilnas gėlių ir palmių. Kadaise 
buvęs liuksusinis, dabar jau truputį apleistas, nors atkal
nės takai ir medeliai dailiai prižiūrimi ir pilni žiedų. 
Atkalnėje gražiai įrengtas didokas baseinas /tų savaitga
lį buvo paminėjimas 1910 m. revoliucijos - valstybine 
šventė-ir nebuvo įmanoma gauti pageidaujamo viešbučio/. 
Šiame baseine buvo progos pasimirkyti ir nuplauti ke
lionės dulkes, o temperatūra siekė 30°C. Čia sustojau 
tik vienai nakčiai.

Rytdienos popietėje jau sėdome autobusan tolimes
nei kelionei i Meksikos rniestų-sostinę. Norėjau jų aplan
kyti. Joje esu buvęs 1959 metais. Autostrada, kuri jun
gia Acapulco ir Mexico miestų dar nebuvo tekę važiuoti.

Autobusas be vėsintuvo ir patogumų. Tai bent ke
lionės pradžioje visi langai buvo atidaryti, idant išvaiky
tų įkaitintų orų. Keleiviai visi vietiniai meksikiečiai, ku
rie buvo atvykę su šeimomis praleisti savaitgalio ar ke
lių dienų prie jūros. Autostrada sostinės link išvedžiota 
tarp kalnų tarpeklių ir jų atkriaušių. Kelias visų laikų 
kyla aukštyn vis vingiuodamas. Sostinė randasi 2 km. 
aukštumoje nuo jūros lygio.

Įdomu buvo sekti apylinkės gamtų. Ji labai įvairi 
ir įdomi, nes keičiasi medžių rūšys. Pastebėjau net ir 
pušų miškus, o prie jūros jų nerasi. Retai tesimato dir
bamos žemės plotai. Daugiausiai dykynės, apaugusios 
krūmokšniais. Gal tose vietose per maža kritulių, o gal 
vietinių gyventojų apatija. Upių vagos plačios, bet dabar 
jose mažai vandens. Vienur kitur pamatai keletu karvių 
ar ožkų ir vienų kitų grytelę, prisiglaudusių atkalnėje. 
Kaip paprastai , ilgesnėje kelionėje (8 valandos važiavi
mo) ir čia buvo sustota pakelės užeigoje. Betgi čia nėra 
tokių mums įprastų patogumų. Jei esi alkanas - tai nesi
tikėk, kad čia pasisotinsi. Ne mūsų skilviui. Troškuliui 
numalšinti - Pepsi arba Coca-Cola gali gauti. Vietiniai 
vežasi savo maistų ir gėrimų. Ta užeiga nepasižymėjo 
švara.

Autobusas buvo sustabdytas kelių policijos ir vai
ruotojas nuėjo prie jų. Grįždamas, nežymiai parodė, kad 
jam kainavo kyšio pora tūkstančių pezų... Keliuose lūku
riuoja ir valdiški "žalieji angelai", kurie suteikia nemo
kamų visokeriopų pagalbų. Aprūpina ir benzinu už jį te- 
paimdami minimalių kainų.

Dar prieš vidurnaktį buvo pasiektas kelionės tiks
las- Meksikos miestas. Pasisamdę taksį, už keliolikos 
minučių pasiekėva bičiulio namus. Mudu pasitiko jo 
žmona Irma. Ji yra pagal profesijų dantistė, dabar augi
nanti dvi dukreles. Dukros miegojo, ir su jomis susipaži
nome kitų rytų.

Mexico miestas jau yra tapęs didžiausiu pasauly
je gyventojų skaičiumi. Temperatūra labai svyruojanti, 
dieną} pakyla iki 25°C, o vakare nukrenta iki 5°C. Sosti
nei apžiūrėti buvau paskyręs 4 dienas, bet čia yra tiek 
daug sukaupta istorinių ir meninių vertybių, kad to laiko 
buvo mažai ir tik dalelytę tebuvo galima pamatyti. Šia
me mieste veikia geras tinklas metro. Įdomiai pastaty
tas- kartais po žeme, kartais paviršiuje važiuojama. Pa
naudota prancūzų sistema - vagonai ant guminių ratų. 
Tiek vagonuose, tiek stotyse nepaprasta švara. Reikėtų 
ir mūsų miesto tvarkytojams ir ypač važiuotojams , iš 
ju^ pasimokyti.

Kadangi mano šeimininkas turėjo eiti ddftian, tai 
važinėjau j miesto centrą ir už jo su metro. ''

Po žemės drebėjimo nukentėjo tie pasatai, kurie 
pastatyti ant minkšto grunto. /Mexico miesto dalis yra 
pastatyta ant nusekusio ežero dugno, kurio vandenį su
naudojo/. Po paskutiniojo didesnio drebėjimo prieš 2 me
tu dar ne viskas atstatyta, betgi remontai eina pilnu 
tempu.

Daugiausiai nukentėjo tos sienos, kurios buvo išklotos 
marmuro plytomis ir stiklu. Virpesio neišlaikė ir geleži
niai balkiai didžiuosiuose pastatuose. Po didesnės stagna
cijos, kraštas pradeda , bent viduje, atkusti.

Pačiame miesto centre vadinamame Zocala, stovi 
graži, didinga katedra. Ji buvo pradėta statyti 1573 m. 
ir truko 300 metų. Atstovauja visokiariopų architektūrų. 
Ji pastatyta ant actekų šventovės griuvėsių ir yra svar
biausia religinė šventovė. Amžių bėgyje daug kartų buvo 
paliesta žemės drebėjimų. Pradėjus jai grimzti, buvo pa
darytas pagrindinis remontas. Sustiprinimui suleisti gelž
betoniniai stulpai ir grimzdimas sustabdytas. Palubėse 
dar matosi plyšių, bet jie surišti geležiniais sutvirtini
mais. / bus daugiau /

7 psl.



SPAUDOS BALIŲ
7 vai.

'N L' valdyba

KAUŠPĖDIENE /Mackevi

KURIS ĮVYKS 
BALANDŽIO 16 d

KVIEČIAME VISUS MONTREALIO LIETUVIUS IR SVEČIUS ATVYKTI Į t ............... - — - — ■ — - - -------------———■———*

ĮĖJIMAS: $ 10
Sol.muz. Vaclovas Povilonis 
atvyksta į "NL" Spaudos 
Balių atlikti program?

Nepriklausomos Lietuvos
LAIKRAŠČIO

Aušros Vartų parapijos salėje 
1465 rue de Šėre, Montreal.

PROGRAMOJE:
• Sol. Vaclovas POVILONIS iš Toronto.
• Pramoginių šokių ŠOKĖJAI,
• Jono Sulmistro muzika,
• Gera Alberto Jonelio vakarienė,
• Baras, loterija, pavasario nuotaika.

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-įa

VISI BANKINIAI* PATARNAVIMAI
AKTYVAI vir* $ 23,000,000 REZERVAS virs $ 750,000

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 8%%
TERM. INDĖLIUS:

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

8 % 
7 % 
63/4% 
6/2% 

,6!4%
IMA

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

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9% % ASMENINĖS nuo 10’/2%

čiūtė/ Liudvika, 81 m.,mi
rė ligoninėje. Liko sūnūs 
Raimundas ir duktė Liliana 
su šeimomis, sesuo Marija 
Montrealyje ir sesuo Bronė 
Lietuvoje.

Laidojama iš Šv. Kazi
miero bažnyčios Notre Da
me des Neiges kapinėse. 
Užuojauta artimiesiems.

AYOATRgALIO LIETUVIU KRgDlTO 
arijos LITAS

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
ĮVYKS 1987 m. BALANDŽIO mėn. 23 d. 4 vai. p.p. 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 
3426 Parthenais St.

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Ro semont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 — M* — *. — — —------
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 4:00-8:00 —
Penktadieniais 10:00 — 6:00 2:00-6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 — — — — — 10:30-12:30

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

• BALANDŽIO mėn. 17 d., 
sekmadienį, po 11 vai, pa
maldų AV parapijos salėję 
visi sutikime disidentę DA
LIĄ TAMUTYTĘ ir j? pa
gerbkime.

"LITAS" PAGIRIAMAS UŽ 
DARBA KREDITO UNIJU 
FEDERACIJOS BIULETENYJE

Iš 146-ių Kredito koope
ratyvų, įskaitant etninius 
ir industrinius, susidedanti 
provincinė Kredito Unijų 
Federacija savo biuleteny
je ypatingai atžymėjo 10 
tokių įstaigų. į jų tarp? 
priskirtas ir mūsų LITAS 
už finansinės apyvartos 
puikų /"great performance"/ 
tvarkymų 1987-taisiais me
tais. LITAS š.m.kovo 
mėn.31 d.balanse turi dau
giau kaip 25 mil.dolerių, 
o rezerve daugiau kaip 1 
mil.dolerių.

Malonu, kad LITAS,taip 
kukliai pradėjęs savo dar
bų, išsivystė į tvirtų vie
netų ir jo darbuotojai tam
pa įvertinti ir provinciniu 
mastu. inf.
IŠLEISIM SESELĘ 
TOLIMON ŠALELĖN...

Š. m.kovo 18 d. vakarų, 
per šaltį ir lietų patylomis 
rinkosi apie 20 jaunų mo
terų ir merginų į jaukų 
Lilijos ir Yves Mainville 
butų. Visų jų tikslas - pa-
daryti staigmenų Lilijos 
seseriai, AUDRONEI JO- 
NELYTEI, gegužės mėnesį 
ištekančiai už James AL
BEE.

Kad Audronė nieko ne
nujautė liudija kone dvi 
valandas jos išlaukusios 
viešnios. Alma Drešerienė,

Dr. JONAS M A LĮSK A
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

REGISTRACIJA nuo 3-4 vai. p.p. Atsineškite nario knygutes.
Kandidatų siūlymo formas galima gauti visuose LITO skyriuose.

“LITO“ VALDYBA

RESTORANAS KOSUHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ -

sesučių Jonelyčių artima 
draugė, sumaniai ir su ju
moru pravedė dovanų įtei
kimų. Buvo įteiktos "stam
bios" dovanos: pvz., "rū
bams džiovintuvas" /dėžė 
medinių gnybtukų skalbi
niams džiauti/ ir "indams 
plauti mašina" /didelės,gu
minės pirštinės, tinkančios 
James/. Buvo ir gražių "tik
rų" dovanų. Sekė Lilijos 
ir Almos paruoštos vaišės 
linksmoje nuotaikoje.

Būsima jaunoji yra Al
berto ir Milanos Jonelių 
vyriausioji dukra. Audronė 
iš profesijos mokytoja, bet 
jau metus laiko nutraukusi 
darbų, gilina studijas.

Po vestuvių jaunieji per
sikels gyventi Floridon, kur 
James jau dabar gyvena 
ir dirba.

Taip išleisim iš Montre- 
alio dar vienų jaunų lietu
vaitę, kuri Čia augo, mo
kėsi, skautavo, dalyvavo 
"Gintaro" Ansamblio veik
loje, studentavo, r.p.

• Inž. J.V.DANYS įrašė sa
vo žmonų DANUTĘ į Kana
dos Lietuvių Fondo narius 
per šio Fondo Montrealio

• Svarbus K.L.K.MOTERŲ 
D-JOS Montrealio skyriaus 
susirinkimas šaukiamas ba

landžio mėn.24 d., po 11 
val.pamaldų SESELIŲ, NA
MUOSE. Valdyba

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

skyrių. K.L.F.dėkoja.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

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

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

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

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POP1ERAITIS
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.:| 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.

KVIEČIU KELIAUTI
Į LIETUVĄ

nuo š. m. LIEPOS mėn. 18 d. iki RUGPJŪČIO 1 d.
KAINA: $ 2150.- Apsiimu atlikti įvairias paslaugas.
Kreiptis: Sandra PAKULIS, 1887 L* Assumption Blvd.

' Montreal, P.Q. H1T 2N4 . Tel: 259-5627.

entrepreneur electrical 
Electricien contractor

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ K ANAU ZAO JOS VALYMO SPEC! AUSTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA
atliek a darbus, kreipianti s į COSTA, Tel.: 733—9878

• Gltaiux • Biscuits
• Gttuui «u fromsgs
• PsineCat*
• Msillsurs baignn

(Ponchki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• Įvairu* pyragaičiai
• Spurgo*
• Sausainiai
• Aguonlnlai Ir kitokie 

pyragai

tSX4. Patarto E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

KAILIŲ SIUVĖJAS
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

Dodge
{cHRtSltlij

VINTE

Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

1
7

Foto M. L. S.
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

Automobilių nuoma
Naujų ir vartotų pasirinkimas
Pardavimas
Aptarnavimas

366-7818
1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 J e tn Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 ..............Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

▲v FINANCIAL SERVICES
8. INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POL C ARI
Profesiniai patarnavimai

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

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES RCgd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

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

TEL.: (514)267 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGEUAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM , PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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