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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(h. n.)

IZRAELIO TEISMAS RADO 
DEMJANJUKĄ KALTU

Š.m. balandžio 18 d. 
Izraelio teismas Jeruzalėje 
paskelbė savo sprendimą: 
John Denjanjuk' as esąs "be 
jokios abejonės, buvęs 
tasai sadistas Treblinkos 
koncentracijos lagerio 
sargas, pavadintas "Ivan 
the Terrible" (Jonu Baisiuo
ju) ir rastas kaltas už 
visus 4 kaltinimus: karo nu
sikaltimus, nusikaltimus 
prieš žmoniškumą, prieš 
žydus ir prieš persekioja
muosius".

Sprendimas bus paskelb
tas pirmadienį (balandžio 
25 d.). Demjanjuk'o advo
katas jau įteikė apeliaciją^ 
į teismo salę nuteitasis bu
vo nešte įneštas, nes beve
žant automobiliu, jo senas 
nugaros sužeidimas jį laiki
nai taip suparaližavOį kad 
jis negalėjo paeiti.

Spaudoje buvo skelbta, 
kad Demjanjuk' as per savo 
žentą Ed Nishnic padavė 
teisman amerikiečių OSI 
įstaigą už tai, kad ši nuslė
pė Demjanjuk' o bylai pa
lankius dokumentus. Teigia
ma, kad iš 75 apklausinė
jimų Jeruzalės teismui OSI 
įteikė tik 3^. Buvo taip 
pat rašoma, teismui buvo 
neseniai įteikta naujų įro
dymų. Atrodo, kad į visus 
tuos naujus faktus bei do
kumentus Jeruzalės teis
mas nekreipė dėmesio. 
Kaip reaguos į užvestąją 
bylą JAV teismai- neaišku.

PAVOGĖ NACIŲ 
DOKUMENTUS

Vokiečių žurnalas DER 
SPIEGEL paskelbė, kad iš 
Berlyne esančio nacių 
laikų dokumentų archyvo 
esą dingę apie 3000 bylų. 
Kas jas pavogė, dar neiš
aiškinta. Pravedus tyrinėji
mus, archyvo direktorius 
buvo atleistas iš pareigų. 
Buvo suimti taip pat keli 
dokumentų pirkėjai. į bun
keryje laikomas dokumentų 
patalpas tebuvo įleidžia
mi Vakarų Vokietijos parei
gūnai ir Wiesenthalio cent
ro atstovai iš Amerikos. 
Pastarieji ieškojo ten karo 
nusikaltėlių bylų, kad jas 
galėtų įteikti OSI įstaigai. 
Dokumentų patalpos randa 
si Berlyno amerikiečių 
zonoje.

PAGERBĖ NACIŲ 
NUŽUDYTUS ČIGONUS

Vakarų Vokietijoje,Spay- 
er katedroje,vyko iškilmin
gos pamaldos, kuriose buvo 
paminėti į milijono nacių 
nužudytų čigonų. Pamal
dos surengtos minint 45 
metus nuo paskutinių di
džiųjų čigonų deportacijų 
į Auschwitzo koncentraci
jos stovyklų. Pamaldose 
gausiai dalyvavo buvę kali
niai, Vakarų Vokietijos val
džios atstovai. Federacinis 
kancleris Helmut Kohl pa
maldų dalyviams atsiųsta
me laiške tarpe kita ko, 

pažymėjo, kad nukankintųjų 
prisiminimas teskatina gy
vuosius budėti, kad niekada 
Vokietijoje nebepasikartotu 
rasinė žmonių diskriminaci
ja. / "E. L."/

VIENOS RIAUŠIŲ IR 
ŽUDYNIŲ DIENOS 
REZULTATAS’•18:0 
IZRAELIO NAUDAI

Ne tyčiojantis parašyta 
tokia antraštė, bet prisi
menant Izraelio min.pirmi- 
ninko Shamir'o žodžius, 
skirtus palestiniečiams su- 
kilėliams:"Mes jus išnaikin
sime, kaip žiogus".

Nuo praeitų metų gruo
džio 9 d. Izraelio okupuoto
se palestiniečių žemėse 
vykstančias riaušes Izraelio 
valdžia vadina karu. Bet 
koks gi gali būti karas ak
mens prieš kulkų?

Balandžio 16 d. buvo 
tos nelygios kovos juodžiau
sia diena: žuvo net 18 pa
lestiniečių ir, kaip rašo 
kanadiečių spauda, kelis 
šimtus palestiniečių sužeidė 
Izraelio kareiviai šaudyda
mi tikromis ir guminėmis 
kulkomis arba mušdami. 
Kai kurios palestiniečių 
ligoninės buvo taip perpil
dytos, kad uždarė jų duris.

Šių tragedijų iššaukė 
PLO karinio vado Khalil 
al-Wazir'o, 52 m., žinomo 
karišku slapyvardžiu Abu 
Jihad_, nužudymas. Jis buvo 
nušautas 7 asmenų koman
dos dalinio savo namuose 
Tunise. Tuniso vyriausybė 
oficialiai paskelbė, kad a- 
tentatų įvykdė Izraelio sau
gumiečiai, dėvėję kaukes 
ir ginkluoti automatiniais 
ginklais. Jie buvę atgaben
ti laivu iš Izraelio. Neofi
cialiai Izraelio valdžios as
muo reporteriams patvirti
no, kad atentatų įvykdė 
Izraelio saugumo MOSSAD 
agentai. Jie, nušovę Abu 
Jihado šoferį ir du jo as
mens sargybinius, vėliau 
jį patį suvarstė bent 70- 
čia kulkų. Atentatininkų 
grupėje Tuniso policijos 
pranešimu, buvusi viena 
moteris, kuri nužudymų 
filmavo video aparatu.

Apie atentatų sužinoję 
palestiniečiai išėjo į gatves 
prieš izraelitus. Gazos ir 
Vakarinio Kranto gyvento
jai palestiniečiai paskelbė 
trijų dienų gedulu ir visuo
tinų streikų. Izraelio kariuo
menė uždraudė bet kam 
lankytis į 28 arabų vieto
ves ir trečdaliui palestinie- 
čių/virš į milijono/ už
draudė išeiti į gatves tas 
tris dienas. Izraelis taip 
ęat uždarė Palestiniečių 
Žinių agentūrų ir savait
raštį anglų-arabų kalba "Al 
Awdah".
PRANCŪZIJA ATŠAUKĖ 
AMBASADORIŲ

Kai St. Pierre salelės, 
priklausančios Prancūzijai, 
žvejai ir keli politiniai at
stovai demonstratyviai
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žuvavo Kanados teritori
niuose vandenyse, Kanados 
pakraščių apsaugos laivas 
juos suėmė. Dieną pasėdė
ję kalėjime, jie buvo pa
leisti už užstatą. Prancūzi
ja dėl to pareiškė griežtą 
protestą ir atšaukė savo 
ambasadorių iš Ottawos. 
Kaip žinia, Kanada jau 
nuo seno ginčijasi su Pran
cūzija dėl tikslaus teritori 
nių vandenų nustatymo, 
nes į pietus nuo Newfound 
land'o yra dvi mažytės 
salelės St. Pierre-Miquelon 
kurios yra Prancūzijos 
teritorija. Prancūzija todėl 
sau nori priskirti 2UU my
lių plotą į pietus nuo tų 
salų ir jose žvejoti. Tuo 
tarpu Kanada laiko tą 
vietą savo teritoriniu plotu 
ir draudžia jame žvejoti, 
jeigu nesilaikoma Kanados 
žvejybos nuostatų. Tų nuo
statų Prancūzija nepripa
žįsta, todėl St. Pierre-
Miquelon žvejai gaudo
žymiai didesnius kiekius
žuvų, negu leidžiama, ir 
tokiu būdu, pavojingai 
naikina žuvų derlių. Jau 
dabar šiuose žuvinguose 
vandenyse kasmet pagauna
ma mažiau ir mažiau 
žuvies.
AMERIKOS KARO LAIVAI 
KOVOJA

Visą dieną trukusio susi
šaudymo metu JAV karo 
laivynas ir aviacija padegė 
dvi Irano naftos platfomas, 
paskandino du ir apgadino 
dar du atakos greitlaivius, 
be to, sunkiai sužalojo dvi 
fregatas (lengvuosius mini
ninkus). Irano greitlaiviai 
padegė vieną amerikie
čiams priklausančią naftos
platformą ir vieną britų 
tanklaivį. JAV laivai apšau 
dė iraniečių ir persų plat
formas už tai, kad Irano 
laivai vėl pradėjo mėtyti 
Persų (Arabų) įlankoje 
minas ir viena jų gerokai 
apgadino JAV karo laivą. 
Amerikiečių žinių agentū
ros skelbia, ir Irano val
džia patvirtina, kad susi
šaudymų metu žuvo nema
žas skaičius iraniečių 
karių. Amerikiečiai gi 
neteko dviejų karinio ma
lūnsparnio įgulos narių.

MASKVA KALTINA 
VAKARUS

KGB viršininkas Viktor 
Čebrikov'as savo kalboje 
pareiškė, kad pastaruoju 
metu kilę tautiniai neramu
mai įvairiose Sovietų Sąjun-

gos srityse esą pakurstom! 
ir remiami vakariečių 
saugumo. Jo žodžiais ta
riant: "Vieša paslaptis, kad 
imperialistinių valstybių 
saugumo tarnybos bei 
svetimų kraštų antisovie- 
tiniai centrai aktyviai 
padeda visokiems kraštuti
niams nacionalistiniams 
sąjūdžiams... Mes neturime 
menkinti šio pavojaus,
kuris mūsų šalyje sukelia 
priešvalstybinę veiklą". 
Saugumo vadui pritaria ir 
PRAVDA savo straipsnyje, 
pavadintame "Kurstytojai", 
apkaltindama Amerikos 
Balsą, Laisvės Radiją, 
Didž. Britanijos BBC ir Va
karų Vokietijos DEUTSCHE 
WELLE radijo transliacijas 
neramumų kurstymu Sovie
tuose. Šie vakariečių siųs
tuvai esą ne tiktai plačiai 
aptaria visas vykstančias 
protesto demonstracijas, 
bet dargi platina ir užgiria 
visokius šmeižtus prieš 
Kremlių ir Sovietų Sąjungą.

KREMLIAUS VALDOVAI 
PEŠASI

Laisvąjį pasaulį vis daž
niau pasiekia žinios apie 
nesutarimus pačiose sovie
tų partijos viršūnėse. Nuo
latos minimas tai vienas, 
tai kitas stambus partijos 
šulas, drįstąs viešai kriti
kuoti Gorbačiov' o pradė
tąsias reformas. Štai, 
Maskvos dienraštyje SO- 
VIETSKAJA ROSIJA kovo 
14 d. pasirodė straipsnis 
ginąs Staliną ir aštriai 
kritikuojąs Gorbačiov' o 
"glasnost" ir "perestroiką". 
Šį straipsnį tuojau pat 
žiauriai sukritikavo PRAV-
DA, kaip bandymą iš pasa
lų suniekinti partijos nuta
rimus. įtariama, kad prieš 
Gorbačiov' o politiką nu
kreiptą straipsnį parašyti 
paskatino Jegor Ligačiov' 
as, šiuo metu laikomas 

politbiuro ir partijos Nr. 
2, taigi, galingiausiu tuoj 
po Gorbačiov' o. Kad toji 
nesantaika tarp Gorbačiovo 
ir Ligačiov'o yra rimta, 
liudija tas faktas, kad 
Gorbačiov'as dėl minėto 
straipsnio sušaukė specialų 
politbiuro posėdį. Tame 
posėdyje jis reikalavo polit
biuro narius balsuoti už jo 
vedamą liniją. Visi vienbal
siai patvirtino Gorbačiov'o 
politiką, išskyrus vieną 
politbiuro narį, kuris tuo 
metu buvo išvykęs iš Mask
vos, būtent, "draugą" Li-

PRANEfA KANADOS L/ETUV/R BENDRUOMENĖ

• Kanados min. pirm. Brian Mulroney sutiko dalyvauti 
Kanados Baltiecių Federacijos rengiamame "Baltiečių 
Vakare", kuris įvyks š.m. gegužės 11 d. Parlamento Rū
muose Ottawoje. Tai jau šešioliktas Baltiečių Vakaras, į 
kurį yra kviečiami visi parlamento nariai, diplomatinė 
tarnyba bei įvairių federalinės valdžios ministerijų parei
gūnai. Vakarui pirmininkaus Kanados Baltiečių Federaci
jos pirmininkė adv. Joana Kųrąįtė-Ląsienė.

Per KLB veiklą, ryšium su Vasario 16-tos įvykiais, 
paaiškėjo reikalingumas turėti žmonių, kurie gali laisvai 
kalbėtis su žurnalistais - reporteriais. Norint ateičiai pa
ruošti tokių žmonių, KLB visuomeninių reikalų komisija 
š.m. balandžio mėn. 9 d. suruošė seminarą, kaip pravesti 
pasikalbėjimus su spaudos, televizijos ir radijo reporte
riais. Seminare dalyvavo komisijos pirmininkė adv. Joana 
Kuraitė-Lasienė, narys Algis Juzukonis, KLB vice-pirm. 
Algis Pacevičius, KLB Toronto apyl. valdybos pirm. Ri- 
mąs Strimaitis,„ KLB reikalų vedėja Darija Deksnytė, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos pirm. Alvydas Saplys 
ir vice-pirm. Mirga Šaltmirąitė, Kanados Lietuvių Jauni
mo sąjungos pirm. Loreta Stanulytė_ ir Darius Čuplinskas. 
Techninę pagalbą suteikė Kęstutis Budrevicius.

Seminarą pravedė žurnalistas ir kelių knygų autorius 
Victor Malarek. Pradžioje jis apibūdino įvairių žinių ypa
tybes - kokios žinios juos domina, kaip jie jas perduoda, 
kaip žinias pristatyti, užtikrinant, kad jos patektų į laik
raščius ar televizija, bei kaip elgtis su reporteriais.

Toliau sekė kiekvieno dalyvio 10 minučių asmeniškas 
bandomasis "interviu", kuris buvo filmuotas. Visi dalyviai 
turėjo progos ir savo, ir kitų pasikalbėjimus įvertinti ir 
iš jų pasimokyti.

Kadangi visi dalyviai sutiko, kad vieno tokio pobūdžio 
seminaro neužtenka, šis seminaras bus pakartotas ateity
je. K.L.B.
PRANEŠA JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖ

• JAV LB Krašto valdybe š.m. kovo mėn. 25 d. laišku 
kreipėsi į JAV-ių sen. Frank Lautenberg su prašymu prie 
Senate svarstomos JAV-ių ir Sov. Sąjungos INF nusiginkla
vimo sutarties prijungti Senato priimtą pareiškimą, kuris 
pareikštų, kad INF sutartis ir prie jos jungiami protoko
lai neinterpretuotini kaip Sov. Sąjungos suvereniteto 
pripažinimas Pabaltijo valstybėse. Krašto valdyba laiške 
padėkojo sen. Lautenberg už jo ir senatorių Grassley, 
DeConcini ir D'Amato pasiūlytą Žmogaus Teisių "amend
ment" - papildymą Nr. 1680 prie INF sutarties ir savo 
ruožtu kreipėsi į JAV Senato Užsienio reikalų komisijos 
pirm. sen. C. Pell su prašymu minimą "amendment" 
paremti.

• Adv. Patience T. Huntwork, vadovaujanti akcijai, kad 
Amerikos Advokatų Sąjunga (ABA) nutrauktų bendradar
biavimo sutartį su Sovietų Advokatų Sąjunga, š. m. balan
džio 12 dieną telefonu painformavo JAV LB Krašto valdy
bos adm. Alg. Gečį, jog ji gavusi ABA prezidento užtik
rinimą, kad gegužės mėnesį pasibaigianti sutartis su 
sovietais nebus atnaujinta. A. Gečys vasario pradžioje 
Philadelphijoje suorganizavo baltų demonstraciją prie 
Franklin viešbučio, kuriame vyko ABA pusmetinis suva
žiavimas. ABA vadovybės kapituliacija tenka džiaugtis ir 
mūsų pastangomis vertai galime didžiuotis.

gačiov'ą. Jis siūlo reformas 
sulėtinti, o kai kurių visai 
atsisakyti. Tas savo idėjas 
jis, atrodo^ bandys praves
ti artėjančiame komunistų 
partijos suvažiavime bir
želio pabaigoje.

MULRONEY VYRIAUSYBĖS 
DAR VIENAS NETESĖ
JIMAS

Deschenes komisija, 
baigusi savo darbą, pasiūlė 
20-čiai įtariamų karo nusi
kaltimais iškelti bylą Kana
dos teismuose. Dar 218 
bylų patarė labiau pastu
dijuoti. Gale savo rekomen 
dacijų teisėjas Deschenes 
pagyrė Kanados vyriausybę 
už kriminalinio kodekso 
papildymą, pagal kurį bus 
įmanoma Kanados teismuo 
se teisti visus karo 
nusikaltėlius, įskaitant ir 
nacių nusikaltėlius. Dabar 
gi ima aiškėti, kad Mulro
ney vyriausybė, nusileisda

ma spaudimui iš šalies, 
tenori teisti tiktai nacių 
karo nusikaltėlius. Argi 
sovietų ir kitų šalių karo 
nusikaltėliai mažiau atsa- 
komingi už savo nusikalti
mus?

NAUJI APKLAUSINĖJIMŲ 
REZULTATAI

Kaip praneša paskutiny
sis viešosios nuomonės 
apklausinėjimų (GALLUP) 
institutas, jeigu šiuo metu 
būtų renkamas federalinis 
parlamentas, jame daugiau
sia atstovų (38%) turėtų 
liberalų partija, antroje 
vietoje būtų konservato
riai (31%) ir trečioje liktų 
NDP (30%). Neapsispren- 
dusių už ką balsuoti rasta 
26%.

Tokie apklausinėji
mai gali svyruoti apie 4% 
ir teisingai atspėja 19 
kartų iš 20-ties.
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LIETUVIŲ PAREIŠKIMAS DĖL ARMĖNIJOS TSRS 
PREZIDIUMUI

(Nuorašas daug iškentėjusiai armėnų tautai)

Tragiškomis armėnų tautai dienomis, mes grupė lietu
vių reiškiame savo užuojautą ir solidarizuojamos su armė
nų tauta, kuri kovojo už savo tėvynės teritorijos suvie
nijimą. Armėnų - lietuvių santykiai turi gilias šaknis 
is praeities. 1410 m. Žalgirio mūšio metu armėnai kovojo 
Lietuvos kariuomenės pusėje. Beveik vienu metu armėnų 
ir lietuvių tautos pradėjo vilkti Rusijos imperijos joms 
primestą jungą. Taip Armėnija, taip ir Lietuva, 1918 me
tais atstatė savo valstybingumą. Beveik tuo pačiu metu 
Armėnija ir Lietuva tapo Tautų Sąjungos nariais. Viena
me periode Lietuvos likimas buvo... palankesnis, nors 
trečdalį Lietuvos buvo užgrobę lenkai, tačiau Lietuvai pa 
vyko 22 metus išsaugoti savo nepriklausomybę tuo metu, 
kai Rusija ir Turkija tarpusavyje pasidalino visą Armėniją^ 
1940 metais likimas vėl suvedė mūsų tautas. Stalinas 
naikino taip armėnų, taip ir lietuvių tautas - etnografi
nes teritorijas didele dalimi išdalino Armėnijos ir Lietu
vos kaimynams. Turint visa tai mintyje, mes lietuviai 
labai gerai suprantame armėnų tautos skausmą ir liūde
sį, ir kartu su armėnų tauta reikalaujame, kad TSRS 
aukščiausia taryba griežtai prisilaikytų savosios Konsti
tucijos nuostatų ir Armėnijai grąžintų jos tėvų ir protė
vių žemes. Taip pat mes reikalaujame, kad TSRS vyriau
sybė gerbtų jos pačios ratifikuotus tarptautinius faktus, 
liečiančius žmogaus* teises ir nedelsiant išlaisvintų už 
savo nuomonės pareiškimą neteisėtai suimtą aktyvų Ar
mėnijos patriotą Paruirą Airikyaniną ir kitus du žmogaus 
teisių gynėjus.

Pasirašė 26 asmenys, jų tarpe 2 kunigai: kun. A. 
Šeškevičius ir kun. Vytautas Prajara.
GRAŽULIUI PRIMETĖ DAR VIENĄ KALTINIMĄ KALĖJIME

(LIC) Lietuvių Informacijos Centro žiniomis, Petrą Gra
žulį apkaltino kalinio taisyklės pažeidimu. Vilniaus Lukiš
kių kalėjimo vyresnybė primetė, kad jis vasario. 8 dieną 
pasimatyme metu kalbėjo "ko negalima kalbėti", būtent 
apie jo primušimo aplinkybes teisme.

Vasario 2 d. įvykusiame Gražulio teisme, nuteistasis 
po teismo nuosprendžio paskelbė bado streiką už Lietu 
vos tautinį ir dvasinį atgimimą. Jam kalbant, jį puolė 
civilis asmuo ir du milicininkai, kurie 70-ties ^teismo 
stebėtojų akivaizdoje jam užgniaužė burną, jį žiauriai 
primušė ir iš teismo salės išvilko.

Vasario 8 d. įvykusiame pasimatyme su keliais šeimos 
nariais (Gražulio šeimoj yra 15 vaikų; du broliai yra 
kunigai), Gražulis nusiskundė, kad teismo salėje jo veidą 
griebęs čekistas ką nors purkštelėjo jam į burną ir supa- 
raližavo liežuvį.

Jį Lukiškėse belankantieji šeimos nariai tuoj pastebė
jo, kad viena veido puse ir akis buvo paraudonavusi. 
Gražulis spėliojo, kad tai buvo nuo paleistų chemikalų. 
Kai jie šią temą palietė, kalėjimo sargas pasimatymą 
nutraukė.

Po poros dienų, Lukiškių kooperatyvinės dalies viršinin 
kas kalėjimo papulk. Adomaitis pakvietė Gražulį pokal
biui, kurio metu pripažino, kad Gražulio pokalbis su sve
čiais buvo užrašytas ir teigė, kad Gražulis prasižengė 
kalinio taisyklėms kalbėdamas apie teismo incidentą. 
Gražuliui užklausus ką galima ir ko negalima per pasi
matymą kalbėti, papulkininkas į klausimą neatsakė. Gra
žuliui buvo duota suprasti, kad jam gręsia mirtis, jei jis 
nepasirašys po paruoštu ir jam pakištu pareiškimu. Gražu
lis nepasirašė.

Paskutinėmis žiniomis, Gražulis jau yra pervežtas į 
Pravieniškių lagerį, kur jam skirta atlikti 10 mėnesių 
bausmę už atsisakymą vykdyti karinius apmokymus okupa
cinėj sovietų kariuomenėj.

LIETUVOS VYSKUPŲ IR DVASININKŲ DELEGACIJA 
ATVYKSTA į ROMĄ

(LIC) Lietuvos vyskupų ir dvasiškių delegacija at
vyksta į Romą balandžio 13 d. privalomam ad limina 
(prie slenksčio) pasimatymui su Popiežium Jonu Paulium 
II. Delegacijos sąstatą sudaro:

Arkiv. Liudvikas Povilonis, Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos pirmininkas; vysk. Antanas Vaičius, Telšių vysku
pijos apaštalinis administratorius; vysk. Juozas Preikšas, 
Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus augzi
liaras ir generalvikaras; vysk. Vincentas Sladkevičius, 
Kaišiadorių apaštalinis administratorius; vysk. Vladas 
Michelevičius, Kauno arkivyskupijos apaštalinio administra 
toriaus augziliaras; prel. Algirdas Gutauskas, Vilniaus 
arkivyskupijos kapitulinis vikaras; prel. Kazimieras Dulks 
nys, Panevėžio vyskupijos kapitulinis vikaras; mons. An
tanas Bitvinskas, Kauno arkivyskupijos kancleris; kun. dr. 
Pranciškus Vaičekonis, Kauno kunigų seminarijos dėstyto 
jas.

Delegacija išvyksta iš Romos balandžio mėn. 27 d.

LIC

PRANEŠA ELTA

/Iš laidos anglų kalboje/:
IMPRISONED POET ASKS INTERNATIONAL P.E.N. FOR 
HELP -----
Iešmantas Protests Seizure of His Manuscripts.

On August 12, 1987, the imprisoned Lithuanian poet 
and jounalist Gintautas Iešmantas wrote a letter to the 
President of the International P.E.N. asking for the help 
of the global association of writers in retrieving his 
confiscated manuscripts. The letter was pulished in Sep
tember 1987 issue of the Lithuanian underground journal 
AUŠRA (The Dawn), which reached the West only in 
February 1988. Iešmantas born in 1930, was sentenced in 
1980 to six years at hard labor and five years of inter
nal exile for alleged "anti-soviet agitation and propagan
da". Actualy for his poetry and for his role in publishing 
the underground journal PERSPEKTYVOS (Perspectives). 
He was named honorary member of the American Cen
ter of International P.E.N. in the spring of 1986. The 
translation of his letter follows:

As I have heard, I was elected an honorary member 
of the P.E.N. Club. I wish to express my most sincere 
thanks to all the presidents and members of the Club 
for your consideration. I accept this attention as a part 
of the universal solicitude for humans rights and for the 
fate of my homeland, Lithuania. At the same time, I 
take the liberty of addressing myself to you on a mat
ter of great concern to me. Please, do not consider this 
a lack of modesty on my part, but rather a pressing 
necessity.

All my life, in addition to journalism, I have been 
active in literature. I have been writing poetry since 
1947. My poems were non-conformist and reflected the 
reality around me. In 1947, my apartment in Vilnius was 
searched with the purpose of conficating my allegedly 
anti-soviet poems. The persecution that followed (I was 
expelled from the jounalists' association) prompted me 
to an even more intensive creative activity. I became 
even more eager to expose the lies and to struggle for 
justice... By the time I was arrested in March 1980, I 
had written about a thousand poems, which were assem
bled in the following collections: "The Frost of Spring", 
"The Search for the Earth", "A Knife Into the Heart", 
"A rag of Hope", "A Fancy's Moment", "Expectation" 
and "A Gift of Being". I also wrote some ten long 
poems ("Such is Life", "The Elegy of Kaunas" etc.).

I could not help writing even while serving time in a 
Vilnius KGB cell (1980), where I wrote abaout 270 po-, 
ems, a verse narrative ("The Road"). Obviously, every
thing fell into the clutches of the KGB. Undeterred by 
the circumstances, I kept writing in the camps, where I 
spent five years (until the spring of 1986). Most of the 
writing I have done there is now in the procurator's 
office of the Lithuanian SSR (a collection of 170 trio
lets, prose poems, etc.).

After having spent one and half years in internal 
exile, I have unexpectedly found out that my poetic 
output, which had escaped seizure at the time of my 
arrest, was confiscated by KGB agents during a search 
in 1986. I cannot be silent about this! I cannot reconcile 
myself to such a barbarism, because the above mentio
ned creative output is result and the meaning of the 
most conscious period of my spiritual life. Iz,Wk's Tried 
with much sound and fury for this poetry as-well as-for 
my 'essays on political philosophy ("The Rubicon", "The 
Paradox of Freedom" etc.), which argued for the impe
rative necessity of the now current reforms, although 
none of these writings were ever published. During the 
trial, which had no concern for truth, my poetry was 
consiously interpreted in a distorted and tendentious
manner. This does not mean that I am overestimating 
the significance and the importance of my labors. Is the 
author in a position to deliver a judgment on this? How
ever, I am firmly convinced that the persecution even translated into Russian language, then discussed by more 
of modest creative efforts, whatever the motives of than a dozen commissions, approved by special agencies, 
such persecution might be, is a crime against humanity, and only then written in ... Lithuanian".
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against the great cause of the freedom of expression, 
and against human rights.

I know that you condemn the violations of the free
dom to create, no matter in what country and by what 
political regimes they might be perpetrated. Freedom is 
impossible without the freedom of thought and creation. 
The situation in my fatherland, Lithuania, is a special 
one. So far the talk about openness and democratization 
is still far from developing into significant changes. More
over, this process also intersects with the national expec
tations. For this reason alone, I have little hope for any 
(official) response (to my requests), although I have 
addressed myself to the Central Committee of the Lithu
anian Communist Party. I have been and still am being 
persecuted with the knowledge of the top leadership of 
the republic. That is why I would be most happy if you 
took steps to help save the above mentioned manusc
ripts, my entire literary output, and have them returned 
to me. I want, to believe that you, just as all the people 
of goodwill, will respond to this cry for help.

Respectfully and hopefully, Gintautas IEŠMANTAS 
Komi ASSR, Podčerje, August 12, 1987.

INTELECTUALS REVEAL NEGLECT AND DISTORTION 
OF LITHUANIA'S HISTORY -----------------------------------------
Moscow's Censorship of History Textbooks Diclosed

The distortions of Lithuania's history and the stric
tures imposed on it were openly discussed at a meeting 
of CP offcials, historians, writers and critics on Decem
ber 21, 1987, in Vilnius (Literatūra ir Menas, Vilnius, 
January 9, 1988).

The speakers revealed taht since 1959 the history of 
Lithuania disappeared from the school curricula as a se
parate subject and was absorbed in the general USSR 
history course. An individual Lithuanian history course 
was reinstated recently and the number of hours was 
increased from the meager dose of 77 to 102. A course 
on the history of Lithuanian culture will be added for 
10-12th graders in the fall of 1988.

The participants in the discution unanimously agreed 
that the teaching of Lithuania's history in high school 
and universities, the quality of textbooks, and the sta - 
tus of the instructors "cannot satisfy anyone". Writer R. 
Gudaitis spoke of the "straightforward ideologization" of 
history, its reduction to a series of theses and to "dead 
facts". The chief protagosnist of Lithuanian history, he 
said, vanished "somewhere between tiję('iĮįjąqs".^,į'herę|,wąąi, 
silence about "perfidious czarist policy"., "russification",, 
the dramatic developments of the Stalin''era and 'tli'e 
subsequent decades.

Historian R. Vėbra mentioned a Lithuanian history 
reader for teachers, published in 1985, which contains 
not a single document, not a word about "national oppre 
ssion" of Lithuania in czarist times, the Lithuanian natio-
nal revival and the Lithuanian culture.

Writer V. Bubnys revealed what it takes to have a 
Lithuanian history textbooks published: "It has to be
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AUTENTIŠKAI APIE 
AFGANISTANĄ
2. /tęsinys/

IŠ ŽVALGYBOS UŽRAŠŲ:
*** Nuo 1979 m. pradžios, prieš Sovietų invazijų Afga- 
nistanan Kabul/Sovietų įgula ties Khost buvo atkirsta 
ir apsiausta afganų sukilėlių- mujahedinų. Jiems tai pa
vyko padaryti, nes prie jos priėjimo kelias buvo labai 
siauras, užstotas iš abiejų pusių stačių kalnų, kurie ap
saugojo sukilėlius.

Baigiantis 1986 m. sukilėliai badu baigė priversti 
pasiduoti Khost'o įgulų. Kitas didelis taktinis pranašu
mas rezistentams buvo artuma Pakistano, kurio dėka 
galima buvo žymiai palengvinti visokį reikmenų tiekimų.

Tad Kabul/Sovietų sandrauga pradėjo vienų di
džiausių šio karo operacijų, kad atidarytų praėjimų į 
Khost. Tokiu būdu pirmiausiai norėjo išgelbėti tūkstan
čius savo karių, kurie būtų žuvę arba paimti nelaisvėn. 
Jiems tai pavyko padaryti, bet ne be didelių nuostolių. 
Antras - platesnio pobūdžio tikslas - apginti savo presti
žų prieš pasitraukiant iš Afganistano ir paskelbiant, kad 
jie buvo įvykdę stambių pergalę ties Khost ir vien tik 
Kabule esančiomis pajėgomis. Tai jiems nepavyko.

*** Apie Afganistano karų staiga pradedama išsamiai 
kalbėti Sovietų televizijos programose. Š.m.sausio 1 ir 
2 d.d.žiūrovai matė filmų, kurioje buvo rodomas reikme
nų atgabenimas į Khost. Įdomu, kad žiniose Sovietai 
stengėsi neparodyti nė vieno Sovietų kareivio, melagin
gai pabrėždami grynai afganistanietiškas pastangas lai
mėti mūšį prieš sukilėlius- mujahedinus.

*** Pradinė ataka buvo pravesta Sovietų "spetsnaz" dali
nių, įvestų į mūšio zonų "Hind" ir "Hip" helikopterių. 
Su dideliais nuostoliais kautynėse iš arti,jie užėm’e kak 
kurias aukštumas, iš kurių matosi vingiuojantis vieškelis.

Kai kurie stebėtojai vertina mujahedinų ir "spets
naz" nuostolius kautynių pradžioje 1:1. Vienu metu spe
cialūs "spetsnaz" daliniai nusileido į sukilėlių stovyklų 
ir visi 44 Sovietų kariai žuvo kovoje vyras prieš vyrų.

Vienas sukilėlių apsigynimo būdų buvo stipriai už
minuoti kelių į Khost. Minų panaikinimas buvo daugiau
siai atliekamas Sovietų specialistų. Net Sovietų Užsienio 
Reikalų ministerijos atstovas Gennadi Gerasimov'as tų 
faktų netiesioginiai pripažino, pareikšdamas, kad "afga
nų kareiviai, padedami Šovietų karinių patarėjų" darbavo
si minų pašalinime.

*** Britų žurnalistai, kurie keliavo į Khost sausio mėn.
15 d., papasakojo savo įspūdžius per vietinį Gardez ra
dijų. Anot jų, 47 km. kelio yra pataisyta ir išgrįsta, dau
giau kaip 7 km. naujo kelio buvo pastatyta , aplenkiant 
labai sugadintas šio vieškelio vietas.

*** Stebėtojai, kurie praėjo šiuo keliu ir praskrido šių 
sritį, tvirtino, kad 21 kaimas buvo paverstas į griuvėsius 
abiejose kelio pusėse. Nepastebėjo jokio gyventojo ar 
kokio gyvulio; neseniai išdirbta žemė rodė, kad evakua
cija įvyko visai neseniai.

Zadran .slėnyje, tarp Gardez ir Khost Sovietai bu
vo atgabenę .sunkiausius artilerijos pabūklus, kokie kada 
buvo atgabenti į Afganistanu. Jie atgabenti tiesiai iš 
Sovietų Sųjungos ir naudojami apšaudymui iš abiejų kelio

„KLASS„ arba Kaip Gyvena 
Rusai Tikrumoje
1. Taip pavadino savo knygų buvęs Christian Science 
Monitor korespondentas Maskvoje David K.WILLIS, norė
damas pabrėžti luominę nelygybę, šlykščių nomenklatū- 
ristų sauvalę Sovietų Sųjungoje. Nenuostabu, kad prancū
ziškasis knygos vertimas skamba: "Les privilėgiės de 
la Nomenklatura", Tai, žinoma, primena pirmųjį stambų 
Vozlenskio veikalų "Nomenklatura", parodžiusį vakarie
čiams prarajų, kuri egzistuoja tarp partijos statytinių 
ir liaudies Sovietų Sųjungoje. Atsieit, atrodytų, kad ne
bėra ko daugiau tuo klausimu atidengti, kad viskas žino
ma ar bent girdėta. David K.Willis įtikina skaitytojų, 
kad ne visai taip. Jo žvalumas, akylumas atidengia skai
tytojui daug įdomių detalių, dalykų,kurių nepastebėjo ar 
nemokėjo vaizdžiau papasakoti kiti užsienio žurnalistai. 
Tiesa, Wijlis piešia sovietinę buitį, kurių jis paž-ino 1981 
metais. Šiandien daug šnekama apie permainas, pav., 
sumažėjimų alkoholizmo. Nežiūrint to, taisytinų reikalų 
tenai tiek ir tiek, kad atrodytų, jog Willis atidengiamos 
anomalijos egzistuoja kaip egzistavusios.

Pradėjęs analizuoti bendrais bruožais klasių buvi
mų beklasėj, pasak kompartijos propagandų, visuomenėj, 
autorius įžvelgia korupcijų, supuvimų ir "blatu" kiekvie
name žingsnyje. Visur. Visi vagia, visi mainikauja. Pav., 
kiekvienų naujų prekių siuntų parduotuvėse peržvelgia 
prieš sukraustymų į lentynas pardavėjos. Jos, žinoma, 
atsirinks ir pasidės atskiriau, pasislėps pačius geriausius 
daiktelius mainams.

Autoriaus nuomone, intelektualai tvarkosi visumo
je visai gerai: "Vienas mano draugų moksliniame institu
te",- rašo jis,-"duoda pamokas abiturientams, pasiryžu- 
siems laikyti konkursinius stojamuosius egzaminus į uni
versitetų. Jis ima 5 rublius už valandų. Patekti į aukš
tojo mokslo įstaigų yra taip sunku (daug norinčiųjų, ma
ža vietų), kad šis šalutinis uždarbis duoda mano draugui 
daugiau pajamų, negu jo alga. Duodamas kasdien ketu
rias paskaitas penkiems studentams, jis užsikala tiek į 
savaitę, kiek daugumas darbininkų užsidirba per mėnesį.

Klasių atsiradimas Sov. Sųjungoje neatrodo Willis 
laikinu reiškiniu,nė trumpalaike, lengvai pašalinama ap
raiška. Tikrumoje, esama labai išdirbtos, kalibruotos, dau
giau mažiau slaptos privilegijų ir pasipelnymo sistemos, 
kuri egzistuoja visose pakopose tiek partijos ir valdžios 
sluoksniuose, tiek karininkijos, darbininkijos, intelektualų, 
muzikų, sportininkų arba menininkų tarpe. Šis saitų tink
las užsimezga įmonėje ar įstaigoje ir tolydžio intensyvė
ja: darbininkas ar tarnautojėlis gauna paaukštinimus, par
tijos aparačikas pakyla iki miesto, rajono ar valstybinio 
lygmens. Drauge kyla jų algos, bet užvis labiau darosi 
jiems prieinami, šalia kitų gėrybių, kiti dalykai - leidi
mai statydintis "dačias", leidimai vykti užsienin ir 1.1., 
ir čia glūdi pagrindinė viso to kilimo aukštyn trauka.
1988.' IV. 21

į Khost pusių. Mujahedinai turėjo pasitraukti apie 10.5 
km. atgal abiejose pusėse, kad apsisaugotų nuo galingų 
203-mm sprogmenų. Sovietai taip pat atgabeno iš SSSR 
du trečdalius oro kovos dalinio Sukhoi-25 atakos pabūk
lų, kurie be sustojimo bombardavo kalnus abiejose kelio 
pusėse su 1000-svarų sprogdinančiomis bombomis.

Sukilėliai, tinkamai išsiskirstę,perdaug nenukentejo- 
Pastebėję bet kokį Sovietų/Kabulo pajėgų judėjimų pa
kalnėse, kaip pav. slenkant T62 tankų prietemoje, palei
džia salves pažemio raketų (missiles, daugiausiai Chinese 
BM107), kol tankas ar kitoks pabūklas paskęsta liepsnose.

Vykstant tokiam nuolatiniam sukilėlių spaudimui, 
Sovietai atitraukia savo dalinius. Nors jie galėjo savo 
apsuptai įgulai Khost'e pristatyti reikmenų, jie ir jų šali
ninkai prarado daug vyrų ir nepajėgtų išlaikyti to kelio 
ilgesnį laikų savo galioje. Pasitraukimo mūšiai Zadran'o
slėnyje dabar nuolat aidint artilerijos šūviams, bomboms, 
raketoms ir šautuvams, rodo aiškių sukilėlių persvarų 
ir Sovietai nė neabejoja, kiek jiems kainotų tęsti šį karą.

*** Brigados gen. R. Safi yra aukščiausio laipsnio buvęs 
afganų kariuomenės kariškis, kovojantis sukilėlių eilėse. 
Jis yra išėjęs karo mokslus Britanijoje ir JAV, taip pat 
ir Sovietų Sųjungoje kaip "spetsnaz". Neseniai jis lankėsi 
JAV ir pasikalbėjime painformavo apie sukilėlių pajėgų 
vystymusi. Pradžioje jie kovojo, remdamiesi vien jaus
mais. Buvo labai sunku įtikinti sukilėlį, kad apmokymas 
yra labai svarbus reikalas. Ypatingai sunku buvo mokyti 
vyrus, kurie savo gyvenime nebuvo matę net paprasto 
lėktuvo; kad norint pašauti lėktuvus, reikia taikyti tam 
tikru, netiesioginiu būdu. Pradžioje mujahedinai eidavo 
į mūšį palikę dalį amunicijos, nes esų"per sunku" su sa
vim nešiotis.

Visa tai pasikeitė. NIFA (National Islamic Front 
of Afganistan) savo eilėse turi daugiau kaip 700 buvusių 
Afganistano kariuomenės karininkų, 8.000 treniy'uojami 
specialioje akademijoje ir visos karinės operacijos yra 
planuojamos ir pravedamos, naudojant žemėlapius ir ap- 
skaičiavimus.Pav., "Operacija Avalanche" buvo planuoja
ma 3 mėnesius. 1987 m.liepos 6 d. 3.000-4.000 NIFA ko
votojų įvykdė serijų koordinuotų puolimų prieš izoljuo.tų 
SorobŲ karinį postų...Čia Sovietai prarado 800 žmonių; , 
150 važmenų; du džetai ir 3 helikopteriai buvo numušti.

/ bus daugiau/

Pojūtis, kad priklausoma klasei, yra ta alyva, ku
ri neleidžia sovietinio gyvenimo mechanizmo sraigte
liams užsikirsti, užsiblokuoti. Klasinė privilegija reiškia 
turėti abonentinę vietų "Bolšoi" teatre (skiriamų papras
tai užsieniečiams arba šokėjų draugams), bet taip pat 
ir vaikinui patekti Maskvos universitetan. Tai kažkas, 
kas atitiktų Harvard'o, Yale, Princeton'o ir Stanford'o 
universitetus, sudėtus krūvon.

Klase /KLASS/- tai Marius Liepa, "Bolšoi" teatro 
žvaigždė, kuris daužosi per užsikimšusias Maskvos gat
ves prašmatniausioje oranžinės spalvos Volvoj, pirktoj 
Helsinki mieste. Klasė - tai amerikietiškų vaistų bonku- 
tė, tai japoniškas magnetofonas, skandinaviška sofa, ar 
net paprasčiausia suomiškų nosinaičių dėžutė. Prekės kil
mė nustato jos klasę. Aukštesniosios klasės žmonėms 
- tai importuoti iš Vakarų daiktai, žemesnėsės klasės 
-lenkiškas skilandis, arba šratinukas iš Budapešto...Pri
klausant nomenklatūrai, galima ištrūkti iš valstybinių 
kino salių, kur rodomi sovietinio socrealizmo "Traktoris- 
tai" ir atsigaivėti Broadway spektakliu, įrašytu vaizda- 
juostėn, ar suomišku pornografiniu filmu (dauguma rusų 
yra įsitikinę, kad vakariečiai tuo tik ir gyvena, kad žiū
rėtų tos rūšies filmus).

Praraja, kuri skiria socialines klases, ypatingai 
toji, kuri skiria intelektualus nuo darbininkų - yra gili. 
Sovietinis dainininkas, emigravęs užsienin Aleksandr Ga- 
lič'as buvo pritrenktas, kai sužinojo, kad viena jo draugo 
norvego Viktor Sparre'o dukterų dirba batų krautuvėje. 
Galič'as pasakė Sparre'ui kaip paslaptį, kad "jei rusų 
intelektualai būna paklusnūs partijai, tai jie gali gyventi 
kaip karaliai. Jų rankos niekad nepalies tokio daiktelio, 
kaip įrankis, o jų žmonos nežinos kas tai yra šepetys 
puodams šveisti".

Maistas Kaipo Klasės Simbolis
"Universamų" aprūpindavo mėsa vienų kartų į sa

vaitę. Parduotuvė būdavo atidaryta nuo 9 vai.ryto iki 
21 vai. vakaro. Praėjimus nuolatos užkimšdavo eilutės 
žmonių, laukiančių tai vienos, tai kitos prekės. Sovietų 
Sųjungoje nėra reklamų. Nei per radijų, nei per TV. Va
dinasi, niekas negali sužinoti iš anksto, kas bus pardavi
nėjama. Užtat moterys zuja po dvylikų kartų per dienų 
po tų pačių krautuvę.

Dažnai stigo sviesto, ir kartais nebūdavo kefiro, 
to fermentuoto gėralo, kurį taip pamėgę rusai.

Daržovės nenuplautos. Morkos, bulvės pardavinėja
mos su visomis žemėmis, kaip išrautos ir neįvyniotos. 
Pirkėjai ateina su savais maišeliais.

"Universame" buvo pardavinėjama tik pigiausios 
markės vodka. "Stoličnaja" skiriama eksportui, kadangi 
taip įsigyjama užsienio valiutos ir taip nusiperkama 
Pepsi-Cola pagal sutartį, kuri pramato mainus: Vodka 
versus^ Pepsi-Cola.

Žmonės įpratę išvengti valstybinių krautuvių, mai
tindamiesi įmonės ar įstaigos valgykloje. Juo įmonė 
svarbesnė - staklės, kompiuteriai, kariniai autovežimiai, 
ginklai, kosmonautikos pramonės komponentų gamybos 
arba pramonė, turinti glaudžius ryšius su naftos ar gam
tos dujų eksploatavimu - tuo geresnis maistas jos valgyk-

Po atakos, dūmai ir liepsnos kyla i <£ degančio lauko. Vienas mujahediny 
apieško žuvusi afgany kareivi Paujir Slėnyje.

AŲ Photo

loję, nes ji jo gauna pakankamus kiekius.
Leningrado kompartijos štabe yra trys skirtingos 

svetainės, atsižvelgiant į tarnautojų rangų. Maistas ten 
nuostabus, o kainos stebėtinai žemos:

- Va, čia tai tikras komunizmas'. - sušuko apstul
busi Tamara. Žuvienė, kurių mums atnešė, kainavo 25 
kapeikas, o lašišos steikas - 32 kapeikos.

Partija skelbia, kad vidutiniai Sovietų piliečiai 
suvalgo per metus 56 kilogramus mėsos. Tas kiekis at
rodo gerokai išpūstas propagandos dėlei. Bet, jeigu jis 
ir perdėtas, tai tas kiekis tėra vien pusė to, kų sukerta 
amerikietis ir yra daug daug žemesnis už Vakarų Vokie
tijoje suvalgomų kiekį.

Kasmet darosi vis sunkiau ir sunkiau aprūpinti,te
gu ir mažais kiekiais mėsos, sovietinių piliečių masę, 
tuo tarpu kai krautuvėse, skirtose elitui, pilna rinktinių 
mėsos gabalėlių. Yra ir toks anekdotas:

Prieina prie mėsos prekystalio žmogelis ir paklau
sia pardavėjo, ar yra "filet mignon".

- Ne, - atsako anas,- aš tik kų pardaviau paskų-'
tinį ga,baliukų. " "

- Gal būt turite maltos mėsos? - užklausia pirkė
jas.

- Ne.
- Ar turit avienos?

- Ne, bet gal turėsime kitų savaitę.
- Vištienos?
- Ne, bet buvo praeitų savaitę.
- Steiko?
- Ne.
- Dešros?
- Ne.
Pirkėjas nusigrįžta ir išeina iš krautuvės. Antrasis 

pardavėjas tada papurto galvų ir taria:
- Na ir keistuolis.' Dar klausinėja visų tų daiktų. 

Koks idiotas!
- Taip,- atsako jam pirmasis pardavėjas,- bet už

tai kokia atmintis!.'
Partija geidžia virš visko labiau, kad užsienietis 

susidarytų gerų įspūdį apie kraštų. Todėl, jei jie atke
liauja į kokių sritį, tai vietiniams būna tikra laimė. Kai 
atvažiavo pavyzdžiui į Iževskų prancūzų ir italų mecha
nikai statyti sunkvežimių fabriko, miestas bematant per
ėjo iš B statuso į A statusų. Jo gyventojai buvo sužavė
ti, pamatę kad parduotuvėse atsirado dešrų ir mėsos. 
Koks buvo jų nusivylimas, kai už metų svetimšaliai išsi
kraustė. Jiems išvažiavus, krautuvės vėl liko tokios pat, 
kaip anksčiau.

Klasių Skirtumai Butų Srityje

Vania ir Galia niekada nesvajodavo apie liuksusi
nę mašinų ar butų, bet vien apie nuosavų virtuvėlę ir 
vonių. Kaskart, kai jie nueidavo aplankyti tėvų, kurie 
gyveno naujame pastate, jie iš principo atsisakydavo pa
valgyti, bet sutikdavo išsimaudyti vonioje, išbūdami joje 
kiek širdis geidžia, nesibaimindami, kad ateis kas bar
benti į duris kas penkios minutės.

Liberalinių profesijų vidutinio rango žmones - 
mokslininkai, rašytojai, aktoriai, gydytojai, muzikai - 
susimeta krūvon ir užmoka valstybei 40% naujai statomo 
pastato sumos. Valstybė primoka 60% likutį ir pastaty
dina namus. Paskola grąžinama, mokant o.5% į mėnesį.

Aukštesnės klasės žmonės žvelgia paniekinančiai 
į žemesnės klasės padarus. Pačioje pirmojoje pasaulyje 
darbininkų ir valstiečių šalyje, kilęs iš žemesnių klasių 
žmogus nesusilaukia kažin kokios pagarbos. Senieji vei
kėjai ir partijos vadeivos didžiuojasi niekinga savo kilme 
tuo tarpu kai miestietiškas elitas, kuris sudaro kylančios 
aukštyn klasės daugumų, gatavas viskam, kad tik užslėp
tų savo kilmę.

"Baisiausias dalykas, kuris gali jus ištikti, tai kad 
žmonės iššifruos, jog esat darbininko ar kaimiečio sū
nus",- sakydavo prieš emigruodamas Aleksandr Levič'as, 
privilegijuoto maskviečio sūnus. Jo tėvas, Mokslo Akade
mijos narys, buvo aukšto rango žmogus. "Jei jūsų bobutė 
ar diedukas yra kilę iš kaimo, verčiau niekad niekam 
apie tai neprasitarkit, nuslėpkit".

/O iš kur gi ateina tos visos dešros, kumpiai, viš
tienos ir paprasčiausiai- duona ir bulvės? Ar ne iš tų, 
kurie dirba žemę ir mus visus išmaitina? - tokia logika, 
atrodo, perdaug komplikuota užguitos psichologijos prisi- 
semusiems ruseliams...Red./. / bus daugiau/
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I BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUJE vykusios 
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODOS Chicago Skyriaus 
proga buvo išleistas malonus ir estetiškas leidinėlis, ap
tariantis istorinius ir dabartinių laikų lietuvių audinius. 
Anglų ( vertė Daiva Karužaitė) ir lietuvių kalbose įdomu 
straipsnį šiam leidiniui paruošė dail. Anastazija Tamošai
tienė. Jį spausdiname žemiau. Red./.

LIETUVIŲ AUDINIAI LAIKO TĖKMĖJE
Lietuva iki XX a, vidurio buvo žemės ūkio kraštas. 

Sodiečiai jau iš gilios senovės laikų vertėsi - užsiėmė 
auginimu naminių gyvulių, o ypač augindavo daug avių 
vilnai, stengėsi gerai išdirbti žemę, sėjo įvairius javus, 
itin rugius ir kviečius maistui ir pasižymėjo linų augini
mu - įvairiems audeklams išsiausti, virvėms vyti bei žu
vininkystės tinklams pasigaminti. Linų auginimas, apdirbi
mas ir iš jų drabužiams audeklų pasigaminimas buvo 
vienas iš pagrindinių bei sunkiausių darbų, kuriuos dau
giausia atlikdavo moterys - tai ir sukurta daug ir įvairių 
lietuvių liaudies dainų pusėjimui, jų parengimui ir drabu
žių audimui.

Pasėjau linelius ant pylimo,
Dėl jaunos mergelės, dėl mylimos,
Nuroviau linelius ant pylimo,
Dėl jauno bernelio, dėl mylimo.
Yra dokumentuotų žinių, kad jau priešistoriniais lai

kais lietuvės verpė verpstėmis, audė drabužiams audeklus 
juostas ir nėrė žūklavimui tinklus. Lietuvos archeologai 
1973 m. Žemaitijoje, prie Kvėdarnos, Paragaudžio, senka
pyje surado rinktine technika austą spalvotą vilnonę juos
tą, kuri datuojami X a. Gintariniai miniatiūriniai juos
toms austi įrankėliai surasti Mažojoje Lietuvoje 10-11 a. 
(žiūr. A.ir A. Tamošaičių knygoje "Lithuanian National 
Cost ūme", p. 187, pav., 432). Archeologas dr. J. Puzinas 
Nepriklausomos Lietuvos laikais senkapyje surado gabalą 
rusvo vilnonio keturnyčio audeklo ir pavedė Žemės ūkio 
rūmų tekstilės skyriaus vedėjui dail. A. Tamošaičiui ir 
tekstilės inž. Eidukevičiui ištirti jo pagaminimą. Buvo 
nustatyta, kad to audeklo metmenys verpiant buvo sukti 
į vieną pusę, o ataudai verpti sukant į kitą pusę, kad 
gauti tobulą audeklo audimą, kaip šiais laikais praktikuo
ja modernioji tekstilė.

Iš priešistorinių laikų nedaug žinių teišliko apie įvai
rius lietuvių drabužius bei raštuotus audinius. Tačiau 
istoriniais laikais, pradedant XVI a., jau turime įvairių 
graviūrų bei piešinių vyriškų, moteriškų bei vaikų apsiren
gimo (žiūr. A.ir A. Tamošaičių knygą Lithuanian National 
Costume p.p. 12-20). Pagaliau jau nuo XVII a. Lieuvos 
sodžių kraitinėse skryniose, kraičkubiliuose užsiliko nema
žai audinių ir dalis jų šioje parodoje yra eksponuoti.

Apytikriai iki šio šimtmečio pradžios, kaip jau minėta 
sodiečių pragyvenimo šaltinis buvo žemės ūkis. Senovėje 
laukai buvo apdirbami labai primityviais namų darbo 
įrankiais ir iš žemės ūkio gausią šeimą vos ne vos galėjo 
išmaitinti. Itin opus buvo drabužio apsirengimo klausimas, 
nes Lietuvos klimatas būdavo šaltokas ir drėgnokas, o 
draoužių pasigaminimas ilgas, keblus ir varginantis.

LIETUVA MANO ATSIMINIMU MIGLOSE
4- / tęsinys /

Tą vasarą teko stipriai padirbėti tėviškės lau
kuose prie įvairią darbą: ravėjant ir salietruojant cukri- 
nią runkelią didelius plotus, pjaunant ir namo vežant 
kvapnąjį šienelį, po to rugpjūtė ir visą kitą javą nuėmi
mas. Žod žiu, grynas lauką oras ir graži gamta man buvo 
į sveikatą. Tą vasarą, kaip visuomet, parvažiavo vasaros 
atostogą mano sesė mokytoja su savo šauniuoju vyru ir 
mažyte dukrele Nijolyte. Savaitė vijosi savaitę, pilnos 
darbą, šeštadienią gegužinią, sekmadieniais - važiavimą 
į kurią nors parapiją pamaldoms ar atlaidams. Taip neju
čiomis pamatėme, jog laikas jau ruoštis į Marijampolę 
gimnazijos mokslams.

Ta grynai dėl technišką priežasčią mane ištikusi 
nesėkmė, galbūt drastiškai pakeitė ir mano sekančią 6 
metą vystymąsi ir tolesnį likimą. Jeigu nebūtą buvę siek
ta ambicingosios Marijoną gimnazijos ir pasitenkinta 
valstybine Rygiškią Jono gimnazija, kur mano pasiruoši
mas atitiko, egzaminai tikriausia^ būtą buvę sėkmingi. 
Tuomet mano gimnazijos kursas butą buvęs baigtas 1943 
metais vietoj 1944-tąją. Tąsyk, jau ir kokios studijos 
galėjo būti pradėtos dar Tėvynėje ir gal visas mano li
kimas būtą kitaip susiklostęs. Galbūt...

MARIJAMPOLĖ - MANO JAUNYSTĖS MIESTAS
Marijampolės mieste ir jo žavingosiose apylinkėse 

pražydo mano jaunystės dienos, kuriomis, deja, neteko 
ilgai taikingais laikais pasidžiaugti. Tie dveji mokslo 
metai normaliose sąlygose buvo didžiumoje paskirti nuo
širdžiam mokymuisi. Visokiom jaunimo pramogom, išsky
rus pasivaikščiojimus žavingaisiais Šešupės krantais ar 
miesto kapinią parke nebuvo nei perdaug noro, nei laiko. 
O tos Marijampolės kapines buvo ir tebėra nepaprastai 
turtingos puikiais paminklais, gražiai išvedžiotomis alė
jomis ir įvairią institucijų kapą sektoriais (Marijoną vie
nuolyno, karią ir kitą). Čia ilsisi nemažai Suvalkijai ir 
visai Lietuvai nusipelnusią žmonią, ją tarpe ir rašytoja 
Julija Žemaitė. Čia ilsisi ir mano motinėlė su 
mano 3 seserimis ir dėdė J. Žiugžda.

MARIJAMPOLĖS MIESTO ISTORIJA
Marijampolės, kaipo miesto pradžia yra gana jau

na. Pirmąkart dokumentuose užtinkami įrašai apie 1561 
metus, Jurbarko ir Virbalio inventorią knygose. Ten jis 
yra minimas kaip Pašešupys. Kiti miesto pradžią skai
čiuoja nuo 1667 metą. Vietovė buvo ilgą laiką,net ligi 
šio šimtmečio pradžios, žmonią vis dar vadinama Stara- 
pole. Iš tikrąją, čia ir yra buvę 2 miesteliai - kai Prie- 
ną seniūnijos grafienė Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė už
rašė Marijoną vienuolijai maždaug trikampio formos di
delį gabalą savo žemią, kurią riba pietuose buvo maž
daug dabartinė Bažnyčios gatvė iki Šešupės. Toliau jos 
ribojosi Šešupės krantu į šiaurę ligi Javonio upelio san
takos su Šešupe. Po to ėjo Javonio upeliu vėl ligi Bažny
čios gatvės. Atsikėlę iš Lenkijos , Marijonai čia įkūrė 
vienuolyno pradžią su nauju miesteliu, kurį pavadino "Ma- 
ryampol" (lenkiškai) - Mariampolis (lotyniškai) ir lietuviš-

PUSLAPIS
Lininis audeklas - drobė buvo pati pagrindinė medžia

ga vaikų, moterų ir vyrų marškiniams bei vasariniams 
drabužiams pasiūti. Šaltam klimatui esant viršutiniai 
drabužiai buvo vilnoniai arba avies kailio. Lininio audeklo 
pagaminimas buvo itin ilgas darbas, besitęsiantis ištisus 
metus - pavasaryje linų sėjimas, rudenop jų rovimas, 
išdžiovinus - kūlimas, ant pievų klostymas arba kūdrose 
mirkymas. Vėliau džiovinimas jaujose, mynimas, brukimas 
šukavimas iki advento; verpimas, lenkimas į sruogas, 
metmenų metimas užsitęsdavo iki gavėnios, o audimas - 
iki ankstyvo pavasario, gegužės ir birželio mėnesių, dro 
bių balinimas pievose pries saulę, laistant vandeniu, ko- 
čiojimas, vyniojimas į ritinius ir jų saugojimas skryniose, 
Šeimose, kuriose augdavo keletas mergaičių, jau vaikystė
je jos padėdavo motinai linų apdirbime, o paaugusios 
diena iš dienos, metai iš metų krovė sau kraičius dau
giausia įvairių storumų drobių ritinius savo būsimai šei
mai aprengti. Pats ilgiausias darbas ir buvo linų verpi
mas. Senovėje lietuvės sodietės verpė verpstėmis, tokio
mis pat verpstėmis, kaip prieš tūkstančius metų buvo 
verpiama Egipte (piramidžių sienos tapyboje) ir graikų 
vazėje matoma pagal J.D. Breazley and Paul Jacobstahl, 
DER PAN - Mahler) Berlin, 1931, ir kituose kraštuose.

Kai kuriose Lietuvos apylinkėse, 
ypač Aukštaitijoje dar XX a. pradžioje verpdavo 
verpstėmis, kurias pagamindavo berniokai merginoms, jų 
paviršių išraižydavo ornamentais arba simboliniais ženk
lais. Pagal Donelaitį jau XVIII a. pirmoje pusėje mažlie- 
tuvės verpalus verpė koja sukamu rateliu, o Didžiojoje 
Lietuvoje jais verpti pradėta tik XIX amžiuje.

Iš verpstės išsirutuliojo mažos kiaura- 
raštės prieverpstės prie verpiamo ratelio kuodeliui pri
smeigti, gausiai ornamentuotos. Apie verpstes ir prie- 
verpstes (žiūr. knygoje Lithuanian Sashes by Anastazija 
Tamošaitienė ir Antanas Tamošaitis, atspausdinta 
1988 m.) Senovės verpsčių ir prieverpsčių rinkiniai randa
si Lietuvos muziejuose, o jų paveikslai atspausdinti knygo
je "Lietuvių liaudies menas. Medžio dirbiniai", Vilnius, 
1956.

Ištekančiai mergaitei, t.y. jaunamartei, buvo didelė 
garbe ir pasididžiavimas būti ne tik darbščiai su gau
siais kraičiais, bet ir liaudies menininke. Jos kraičius 
sudarė drobių ritiniai, o taip pat kasieniniams ir išeigi
niams drabužiams bei namų apyvoKOs ir jų papuošimui 
spalvoti ir raštuoti audeklai - staltiesės, rankšluosčiai, 
lovatiesės, juostos, takai bei kilirrtėliai.

Senovėje kraičiai būdavo sudėti į kraičkubilius, o 
XVIII ir XIX a. - į margas, spalvotas, raštuotas ir meta
lu apkaustytas kraitines skrynias, kurias per vestuves su 
apeigomis kraitvežiai išveždavo į būsimus jaunosios na
mus.

Žymią kraičių dalį sudarė namie austi įvairūs raštuoti 
audeklai. Juos galėtume sugrupuoti į dvi dalis. Vieni jų 
buvo ne tik praktiškai vartojami, bet ir apeiginiai, simbo
liniai, o kiti - vien dekoratyviniai. Sodiečiai simboliniais 
bei apeiginiais audiniais laikė raštuotas juostas ir puošnius 
rankšluosčius. Juosta buvo ne tik lietuvių tautinių drabu
žių dalis, bet ir pagrindinė vestuvinė dovana kviesliui, 
piršliui, svočiai ir kitiems vestvių dalyviams. Juosta kaip 

kai pasidarė Marijampole. Šio miestelio ribos nusitęsė ge
rokai į pietus už dabartinio Miesto sodo. Šis miestelis 
neturėjo jokią prekybinią teisią. Visa prekyba vyko ant
rame miestelyje į rytus nuo Javonio upelio - Starapolėje. 
Vėliau abu miesteliai buvo sujungti į vieną ir pavadinti 
Marijampole.

Nuo 1792 metą oficialiai Starapolės vardas iš
nyksta. 1797 m. Marijoną vienuolyne buvo apsistojęs 
prancūzą karalius Liudvikas XVIII, pakeliui į 
Kuršą vykdamas. Miestas daug patyrė per visą audringą
jį 19-jį šimtmetį. Čia 1812 m. Kvietiškio dvare į pietus 
nuo miesto buvo apsistojęs Napoleonas su savo 
maršalu N a y. Vėliau, 1831 m.sukilime, miesto apylin
kėse vyko stambios kovos tarpe caro kariuomenės ir su- 
kilėlią. Miestas įgavo didesnės reikšmės, kai 1829 m. 
čia buvo pravestas Petrapilio pašto kelias (plentas) į 
Varšuvą. Kita šaka buvo nuvesta iš Marijampolės link 
Vilkaviškio į Prūsus - Karaliaučią. Užtat pati didžioji 
gatvė, einanti nuo Kauno, šiaurės-pietą kryptimi link 
Varšuvos ir buvo vadinama "varšavine".

Vėliau Marijampolė ėmė garsėti kaipo švietimo 
centras. 1840 m. čia buvo atkelta lenkiška 4 klasią gim
nazija. Ji buvo likviduota 1867 m. Vietoje jos buvo ati
daryta rusiška gimnazija. 1870 m. buvo pastatyta rene
sansinio stiliaus mūriniai, baltai tinkuoti gimnazijos rū
mai, kurie tebestovi ir dabar, tik jiems 1980 m. buvo 
uždėtas 3-ias aukštas. Stambus kanalizacijos ir kiti mo
dernizacijos darbai buvo tęsiami ir 1985 metais.

Pats miestas ėmė smarkiai augti ir buvo labai 
pagražintas jau po 1918 m., Lietuvos nepriklausomybės 
laikais.

1923 m. iš Kazlą Rūdos pro miestą. į Alytą nu
tiestas geležinkelis ir pastatyta graži moderni raudoną 
plytą stotis. Tai labai paspartino miesto industrijos pra
džią.Čia buvo 1931 m. atidarytas pirmasis Lietuvoje cuk
raus fabrikas, labai pagyvinęs Suvalkijos žemės ūkį.

Miesto gatvią modernizacija buvo pravesta jau 
pirmame Nepriklausomybės dešimtmetyje. Visos gatvės 
buvo pavadintos Lietuvos kunigaikščią, Lietuvos atgimi
mo veikėją, rašytoją ir kitais prasmingais lietuviškais 
vardais. Gatvią grindiniai buvo perdėm atnaujinti tašy
tais akmenimis, mediniai šaligatviai pakeisti cementi
niais. Elektrifikacija, gatvią apšvietimas jau buvo pradė
ti įvesti po Pirmojo didžiojo karo.

Namai daugumoje buvo mūriniai, 3-ją aukštą, y- 
pač svarbiausioje Vytauto gatvėje. Čia koncentravosi di
džiosios galanterijos krautuvės, vaistines, banką rūmai, 
knygynai, restoranai, šaunios kavinės ir daugelis kitokios 
prekybos. Labai gražiai buvo sutvarkyta senosios rinkos 
aikštė, pavadinta Basanavičiaus skveru. Buvo atidaryta 
naujoji turgaus aikštė su puikia iš stiklo ir metalo preky
bos hale, kur žemdirbiai galėjo patogiai nuo lietaus ir 
kitą oro negandą pardavinėti savo ūkio gaminius. Mies
tas buvo išsidėstęs ant dešiniojo Šešupės kranto. Ant 
šią krantą stovi baltoji Rygiškią Jono gimnazija, Marijo
ną vienuolyno kompleksas su raudonais Marijoną gimna
zijos rūmais ir balta, kaip gulbė, barokinė parapijos 
bažnyčia su aukštai į mėlyną Suvalkijos dangą kylančiais 
bokštais.

Toliau į pietus - Miesto sodas, "karališkuoju" va
dintas, istoriniai miesto kapai ir pačiame gale, abiem

laimės simbolis krikštynų ir padėkos bei pagarbos ženk
las pabaigtuvių, laidotuvių ir kitose sodiečių apeigose.

Sash in pick up technique, Dzūkija, late 19th century

Dzūkų rinktinė juosta, XIX a. pabaiga

Jos buvo pinamos, vejamos, vytinės - lentelinės, neria
mos, mezgamos, narstomos, įvairiais būdais audžiamos, o 
jų raštai parenkami ant skalų, nytelėmis, pirštais parink- 
tinai iškilnojami, rinktine technika išrenkamos, įrinktinės 
ir kaišytinės. Viern jų raštai buvo grynai dekoratyviniai 
išrinkti arba iškaišyti kaipo dailės ornamentai, o kiti 
savyje slėpė simbolinę prasmę kaip pagarbos, meilės, 
padėkos, prisirišimo ženklas prie mylimo asmens, tai 
simboliai, kuriuos audėja sukurdavo juostą beausdama, 
ieškodama rimo ir ritmo ir vingriausiais raštais marginda
ma savo svajas itin šimtaraštėse juostose.

Stambokais dekoratyviniais, o kartais ir simboliniais 
raštais kruopščiai išaustas rankšluostis būdavo įkabintas 
puošniai drožinėtoje rankšluostinėje. Rankšluostis ir ranks 
luostinė ne tik puošė gryčią ar seklyčią kaipo liaudies 
meno kūrinys, bet sykiu būdavo audėjos ir drožėjo pasi
didžiavimas savąja kūryba. (gus daugiau)

Marijampolės (Kapsuko) parapijos gražioji šventovė .
Nuotrauka D.B.

pusėm Kalvarijos plento, raudoni kareivinią korpusai. 
Nuo ją į pietą rytus, ant Šešupės aukšto kranto - cuk
raus fabrikas su aukštu, raudoną plytą kaminu. Fabrikas
buvo pastatytas 1931 m. vienos čeką firmos. Vilkaviškio 
ir Kalvarijos link per Šešupę pastatyti stiprūs ir moder
niški gelžbetoniniai tiltai. Atrodo, jie laimingai išvengė 
sunaikinimo per karą.

Tai tokioje Marijampolėje man teko pradėti moks- 
slus 1938 metą rudenį.

MARIJONŲ GIMNAZIJA IR VIENUOLYNAS
Kalbant apie Marijampolės Marijonų gimnaziją 

bei čia jau nuo 1758 metą įsteigtą, vėliau - 1864 m. 
rusą uždarytą vienuolyną, reikia pradėti nuo 1909 m., 
kai tuomet dar kunigas, Jurgis M a tu I a i t i s - Ma
tulevičius buvo slaptai iš Popiežiaus gavęs šio vienuoly
no atnaujinimo sutikimą. Kaip žinoma, šis vienuolynas 
1863 m.sukilimo laiku buvo caro valdžios uždarytas. At
naujintasis vienuolynas ėmė smarkiai bujoti po ypatinga 
šio iškiliojo Suvalkijos sūnaus globa ir vadovybe. (b.d.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



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

SDr. Gv. Valančiu(ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

M.K.ČIURLIONIS temperaPavasario Sonata (scherzo)

* * *
Žalčių Lietuvoje mūsų laikais jau nebedaug tebuvo, 

tačiau Žaliojoj girioj dar buvo galima sutikti šį retą 
gyvį. Daugiausia jie laikėsi prie Strumbriškio girininko 
pasodos. Savo išvaizda primena gyvatę; jų galva maža ir 
iš abiejų pusių paausiuose turi geltonas dėmeles, kurių 
neturi gyvatė. Žalčiai nenuodingi ir net naudingi gyviai: 
išgaudo peles, sunaikina daug vabalų bei musių. Senovėje 
jų lietuviai ne tik nenaikindavo, net juos pakęsdavo savo 
butuose. Kadangi gyvenamieji postatai senovėj neturėdavo 
nei pamatų, nei grindų, žalčiams nebuvo sunku įšliaužti į 
namus. Jie taip apsiprasdavo, kad drauge su vaikais lak
davo pieną iš. dubenio.

Br. Kviklys (Iš "Mūsų Lietuva")
1

siksnos- 
žmo- 

daugybė

BIVAINES DRISKIS
Tą girią, remiančią padangę, prižiūri laumės, 

parniai, dideli, kaip geroki duonos kepalai, dviem 
gaus galvom; čia kaukai turi savo lizdus, ir 
visokių baisenybių gyvena laužuose ir susipynusiose šako
se skarotų, apkerpėjusių šimtamečių pušų. Baisiausias už 
visas baisenybes yra "Bivainės driskis".

Visi jo bijo be galo, o labiausiai jaunos merginos, 
nors "Bivainės driskis" niekam nieko pikta nedaro: vien 
liūdnas klajoja po girią ir savo tošelę pučia. Yra tai 
jaunas vaikinas, baisiai nuskaręs, išblyškusiu veidu kaip 
lelijos žiedas; už kepurės žaliuoja, tartum ką tik nuskin
ta, žalia rūtų šakelė.
S. Pšibiliauskaitė-Lazdynų Pelėda (1867.IX.16-1926.III. 15)

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !
Iki šiol šis fondas išleido per 350,(JUO dolerių 

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

skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose

lietuviškai 
grindinis 
palūkanos 
srityse.

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

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

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

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

. lietuvybei išeivijoje!”

l

Į

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

MŪSŲ!
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

JEIGU NORI NUSTOTI -

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.

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

8 vai. vakare. 

1988. IV. 21

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

prabanginiams leidiniams. 
Deja, daug to brangaus po
pieriaus nueina ten, kur 
nereikia. Paskutiniu metu 
Lietuvos popierius bus par
duotas Lenino raštams len
kų kalba atspausdinti. Lyg 
neužtektų miškų ir popie
riaus Lenkijos dideliuose 
plotuose.

Deja, kaip teko girdėti, 
susitarta pardavinėti ir gin 
taro žaliavų Lenkijai bei 
Japonijai, kad ten gamintu 
papuošalus. Paklausus ko
dėl, buvo paaiškinta, kad 
lietuviai išeivijoje ir pačio
je Lietuvoje yra apsirūpinę 
gintaro išdirbiniais ir dabar 
mažai jo beperka. O kur 
mergaičių prieauglis? Ar 
nebūtų prasminga įvesti 
tradicijų, kad kiekviena 
naujagimė gautų po gražių 
gintarų eilutę? O vėliau 
ir kitų papuošalų, pirmiau
siai- gintarinių ?
PLINTA EPIDEMIJA

Veterinarijos įstaigos 
susirūpinusios dėl išplitu
sios Lietuvoje galvijų leu- 
kozės/baltakraujystė, suke
liama piktybinių auglių/. 
Leukoze sergančių karvių 
piene atsiranda kenksmin
gos medžiagos, kurios nei
giamai veikia žmogaus or
ganizmų ir tokių karvių 
pienų naudoti žmonėms yra 
draudžiama. Nuo tos ligos 
jau yra kritusių gyvulių 
ir ekonominiai nuostoliai 
yra dideli. Nerašoma kas 
sukėlė šios ligos plitimų.

GRAŽI DOVANA
. M.K.ČIURLIONIO piani
nas, kuriuo grojo kompozi
torius ir 
Čiurlionis, 
Varšuvos 
dabar randasi M.K.Čiurlio
nio Dailės Muziejuje, Kau
ne.

Pianinų padovanojo Lie
tuvių Visuomeninė Kultūros 
Draugija , veikianti Lenkijo
je i ‘ "l? ...
m a m M. K. C i u r Ii o n i o Šeimos 
gydytojui Juozui Markevi
čiui.

dailininkas M.K.
studijuodamas 

konservatorijoje,

• VILNIAUS Meno Darbuo
tojų rūmuose klarnetistas 
prof. Algirdas Budrys pa
minėjo savo muzikinės veik
los 30-metį koncertu. Jis 
su pianistu Povilu Stravins
ku atliko klasikinius ir 
šiuolaikinius klarneto kūri
nius.
• Minint 
KANTO 
SKUODO rajono

• KAUNO J.Janonio vardu 
pavadintas popieriaus fab
rikas Petrašiūnuose gamina 
specialų popierių aukščiau
sios kokybės, kuris naudoja
mas enciklopedijoms, įvai
riems žodynams ir kitiems

SIMANO DAU- 
gimimo metus,

. „ > Lenkimų
Pianinas priklausė arti- kolektyvinio ūkio žemdir^ 

biaj įste.g- SIMAN0 DAU_ 
KANTO literatūrinę premi
jų už geriausius grožinius 
kūrinius istorine tematika. 
Ji bus įteikiama kas du 
metai.
» SUOMIJOS miesto Joensu 
savivaldybė pasveikino te
legrama vilniečius su Vidos 
Vencienės laimėjimais Žie
mos Olimpiadoje Calgary.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

GRAŽIAUSIU,

NUGAROS SLAUGYMAS
Daugybė žmonių kada nors savo gyvenime nusi

skundžia nugaros skausmais. Kas normalu, kas ne, ir kų 
reikia daryti užėjus skausmams?

Štai kų sako specialistai:
Dažniausia nugaros skausmų priežastis - raumenų 

patempimas perdaug ir staigiai mankštinantis, pav., per
ilgai iš karto žaidžiant tenisų arba staiga, po ilgesnio 
neveiklumo, sunkiai kilnojant ar mankštinantis. Paprastai 
visa to sukeltas skaudėjimas gali būti palengvinamas gu
lėjimu, uždedant ledo ant skaudamos vietos 15 ar 20 
minučių.

Laike pirmųjų 24-ių valandų galima vartoti ledo 
neblogai paim- 

ar 4 valandas, 
nepraeina, pa- 
3 ar 4 kartus 

ilgiau nelaikyti 

f

kompresų dažnai, pagal reikalų. Taip pat 
ti 2 aspirino tabletes arba Tylenol kas 3

Jeigu po 24-ių valandų skausmas 
keisti kompresų karštu. Jį reikia uždėti 
per 
kaip

sekančias 24 valandas, bet niekada
15 minučių iš karto.
Po 48-ių valandų tokio slaugymo paprastas nuga- 

skaudėjimas praeina. Tačiau, gali būti ir rimtesnėros 
problema. Tuomet reikia eiti pas gydytojų, jeigu pasiro
do šie įspėjamieji simptomai:

Skausmas trunka ilgiau kaip 48 ar 72 valandos, 
vis stiprėja laike tų 2-jų ar 3-jų 
Jeigu pasireiškia skausmas ar 
vienoje ar abiejose kojose;

Jeigu pastebite pasikeitimų arba 
rių ar pūslės tuštinime.

Šie ženklai gali reikšti, kad nugarkaulio slankste- 
ar gimda, 
lengvo iki 

i gydytojų,

i

dienų;
lyg adatėlėms

arba jis
2. 

badymas
3. sunkumų vidu-

lis yra pasisukęs, arba problemos su prostata 
Chroniškas nugaros skaudėjimas nuo 

vidutinio irgi dažnai pasitaiko. Reikia kreiptis 
kuris nurodys geriausių jums gydymo metodų.

/ Parinko O. LAŠAS/

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

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

1053 Albonel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
T ei.: 669-8834

Mirus okupuotoje Lietuvoje

ONAI ŠIAUČIULIENEI,

sūnų, Vilniaus Saulių Rinktinės pirmininkq?
g.š. Juozą ŠIAUČIULĮ gilaus liūdesio valandoje

nuoširdžiai broliškai užjaučiame —
VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖS

VALDYBA

ONAI ŠIAUČIULIENEI
mirus Lietuvoje,

jos sūnų g.s. Juozų ŠIAUČIULĮ liūde šio valandoje 

broliškai užjaučiame -
L.K. MINDAUGO SAULIŲ

KUOPOS VALDYBA

Mirus Brangiai Motinai

ONAI ŠIAUČIULIENEI.

sūnų Juozą Šiaučiulį, "Nepriklauosmos Lietuvos" 
Spaudos Bendrovės pirmininką, jo seseris Emiliją ir 
Janiną, brolius Joną ir Vytą, taip pat visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

”NL” VALDYBA, REDAKCIJA ir DARBUOTOJAI

• Aerodromo laukiamajame keliautojas sėdėjo šalia jau
nos motinos, kuri laikė verkšlenantį vaikų savo glėbyje. 
Kai vaikas galų gale kiek aprimo, motina švelniu balsu • 
kartojo: "Na, Julyte, už kelių valandų tu būsi namie ir 
viskas bus gerai. Galėsi išsimaudyti šiltoje vonioje ir 
susirangyti lovoje, gerai nusnausti".

Keliautojas pagyrė motinų už jos kantrybę rami
nant verkiantį vaikų: "Jūs tikrai gera savo Julytei, tik
rai gražiai mokate jų kalbinti".

Moteris pasižiūrėjo į jį, nusišypsojo ir paaiškino:" 
Mano vardas Julytė, jos- Luiza".

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JUSU AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS RYLĄ, LAISVAI AME P ASAU L Y J E. SESIOMIS 
KALROMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS [VAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA IR JA SKATINA.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

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

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

L6K 3G1 
Ave.,P7G 1H1 
2P0

P6A 3T7

1M2
2P0
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• Toronto VYRŲ CHORAS 
"ARAS" švenčia savo DE
ŠIMTMETI koncertu- minė
jimu balandžio mėn. 30 
d.,šeštadienį, 6:30 vai.v. 
TORONTO LIETUVIŲ NA
MUOSE.

Po koncerto - vakarienė 
su vynu, šokiai, loterija.

• PENSININKŲ KLUBAS 
ruošia išvykę į Niagara 
Falls ir Marineland gegu
žės men.25 d. Išvyksta tre
čiadienį, 9 vai.r. nuo "Vil
niaus Manor" pastatu. Už
siregistruoti galima iki ge
gužės 15d pas S.Dervinienę 
tel:767-5518 arba pas J. 
Gustainį tel.769-1599.

Lietuvių Namų
Žinios

• l VELYKŲ STALO pietus 
balandžio 10 d., Karaliaus 
Mindaugo menėje atsilankė 
350 asmeny. Susirinkusius 
pasveikino LN Motery Bū
relio pirmininkė, Ada Jucie
nė ir pakvietė Eugenijy 
Jurgutį, OFM sukalbėti 
maldę.

Programę atliko trys 
jaunutes kanklininkės iš 
Hamiltono, dainos vienetas 
SUTARTINĖ ir Los Ange
les VYRŲ KVARTETAS.

Visus vaikučius apdova
nojo velykinėmis dovanėlė
mis Velykę bobutė (Laima 
Mačionienė). Programę pra
nešinėjo Daiva Gry
baitė. Rengėjams, 
programos dalyviams ir at
silankiusiems išreiškė padė- 
kę LN valdybos pirminin
kas J.V.Šimkus. Velyky sta
lo maistę paruošė Birutė 
Stanulienė ir Vy
tautas B i r š t o na s.

• LIETUVIŲ SLAUGOS NA
MAMS a.a. Karolinos Priš- 
čepionkienės atminimui 
$ 500,- aukojo Jonas Priš- 
čepionka; po $100,- Albina 
Vingevičienė ir Juozas Vai- 
čeliūnas. Iš viso fonde da
bar yra $ 15,988.21. Aukos 
priimamos "Paramoje" sęsk. 
nr.8711 ir Prisikėlimo Pa
rapijos Kooperatyve sęsk.nr. 
155332.17.

• LN socialinių reikalų 
darbuotoja Rima Gustainy- 
tė budės LN antradienį 
9:00 - 12 vai.ryto. Kitu 
laiku skambinti į LN 532- 
3311.
• LIETUVIŲ NAMŲ MO
TERŲ BŪRELIS nuoširdžiai 
dėkoja savo garbės narei 
O.INDRELIENEI už velyki
nę $50,- dovanę. T.S.

— ,12 * A - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS sudbury
MOKA:

už 90 dienų term, indėlius 
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius 
už 2 metų term, indėlius 
už 3 metų term, indelius

7'/& 
7’/^ 
7'/2% 
7%%
8 %
9 % už GIC 1 m. garont. inv. paž 
9%% už GIC 2 m. garant. inv. paž. 
9’/z% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plena (var. rate)
9 % už 1 m. term, pensijų planą 
9% % už 2 metų term, pensijų planą 
9’/2% už 3 m. term, pensijų planą 
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%—7% už kasd. p ai ūk. s—tą 
7V2% už virš $10,000 kasd- pal. s-ta 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONU DOLERIU

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortci/ius iki 75"; ikai 
nolo turto. Yisu nartų gyvybe apdrausta sanlautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. .Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamas fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini 
įtinus perlaidos, kelionės čekiai (.American Kxpresrf. Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mottgiČiai

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadiervais 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.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVO
SUKAKTUVINIS LEIDINYS

"Mūšy tikslas - ne pel
nas, bet sęžiningas patar
navimas" - taip savo su
kaktuviniame 25-rnečio lei
dinyje pasisako Toronto 
Prisikėlimo Parapijos Kre
dito Kooperatyvas.

Leidinys yra gražiai 
ir įdomiai paruoštas, pui
kiai atspausdintas, 56 pus
lapių, 3.000 tiražas. Spau
dai paruošė V.Matulaitis. 
Nuotraukomis aprūpino St. 
Dabkus, M.Pranevičius, J. 
Miltenis ir kt. Atspausdin
ta Time Press LTD. 1987. 
Toronto, Ontario.

Įdomu matyti pirmojo 
oficialaus šio Kooperatyvo 
steigimo dokumento kopiją. 
Seka sveikinimai ir nuot
raukos Ontario min.pirmi
ninko David Peterson'o, 
KLB Krašto Valdybos pir
mininko Algio Pacevičiaus, 
Dainiaus Vaidilos, PARA
MOS Lietuvių Kredito Ko
operatyvo Valdybos pirmi
ninko, J.Stankaus, Hamil
tono Lietuvių Kredito Ko
operatyvo TALKA pirmi
ninko, J.Bernoto, Montrealio 
Lietuvių Kredito Unijos 
LITAS Valdybos pirmininko, 
V.A.Staškaus, Lietuvių Kre
dito Kooperatyvo TAUPA 
Cleveland'e,Ohio; Lietuvių 
Vasario 16-tosios Gimnazi
jos sveikinimas ir padėka - 
už nuolatinę paramę, To
ronto MAIRONIO Mokyklos 
sveikinimai ir padėka už 
kasmetinę paramę.

Seka aktualūs, konden
suoti straipsniai, lentelės,
statistikos, 25-mečio ap
žvalga, informacijos apie 
patarnavimus. Taip pat 
įdomu pasiskaityti apie 
kooperatyvus Lietuvoje. 
Šį straipsnį paruošė V.Ma
tulaitis.

Po metinio susirinkimo visi vaišinasi

s g &
□ 
k’t 
M 
k'l 
Kt 
Kt 
S3 
S3 
K3 
S3 
S3 
S3 
K< 
S3 
S3 
S3 
Kt 
S3 
S3 
S3 
S3 
S3

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....1O’/2°/c
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .....................10'/2%
2 metų ................... 11 %
3 metų ................... 111/4%
(fixed rate) 

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/4%
(variable rate)

Kiti straipsniai para
šyti Dr.S.Čepo -"Sidabrinę 
Sukaktį Minint", J.Palio 
- “25 metų Veiklos Ap
žvalga", R.Underio - "Mū
sų Patarnavimai", Algio 
Nausėdo- "Paskolų Komisi
jos Pranešimas", D.Keršie- 
nės - "Revizijos Komisija".

Matome Revizijos Ko
misijos pranešimus, 1987 
m. balansų, kę rašė Onta
rio Credit Union News 
spauda. Gale - mirusiųjų 
narių sęrašas.

Šis reprezentacinis ir 
sukaktuvinis leidinys ver
tas dėmesio ir galima saky
ti pasididžiavimo, užpel
nyto tikrai geru darbu ir 
organizacija, taip pat la
bai svarbiu įnašu lietuviška
jame gyvenime. b.

R. Underys, kr. kooperatyvo vedėjas 
nuo 1977 metų

J. Varanavičius. 1969-1977 m. kredito 
kooperatyvo vedėjas

J. Beržinskas, 1968 m. buvęs 
kooperatyvo vedėjas

J. Valiulis, vedėjo pavaduotojas, išėjo 
į pensiją 1987.12.31

Nuotraukos iš PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO 

KOOPERATYVO leidinio. KULTŪRINĖ VAKARONĖ KANADIEČIŲ
AUDIMO IR VERPIMO KLUBE

____ __________I M O* Parapijos kredito kooperatyvas
. 999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

_________________________________

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 7'/4%

180-364 d. term, ind........... 7’74%
1 metų term, indėlius....... 7'/2%
2 metų term, indėlius....... 73/4%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9 %
2 metų GlC-met. palūk...... 9'74%
3 metų GlC-met. palūk  9’/z%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8’/z% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9 % 
RRSP-2 metų term. ind. ... 9 74% 
RRSP-3 metų term. ind.. 91L%
Specialią taup. s-tą ......... • 7’72%
Taupomąją sąskaitą  ■ 6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 ’/?% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

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 miljjcnų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

J. Matulionis. 1962-1968 m. buvęs 
kooperatyvo vedėjas

Bene 50 metų , kai 
Kingstone yra įsisteigęs 
HANDWEAVERS and 
SPINNERS CLUB, kuriam 
dabar priklauso apie 60 
audėjų. Dauguma tų audėją 
turi savo namuose stakles, 
o mieste bendrę audimo 
sludiję.

Kiekvieno mėnesio pir
moje pusėje susieina visos 
narės, atsineša parodyti, 
kę yra suverpusi, kokius 
siūlus nudažiusi ir išaudusi.

Balandžio mėn. 13 d. 
vakare vyko iškilmingas 
susirinkimas, į kurį buvo 
pakviesti to klubo garbės 
nariai dailininkai Anastazi
ja ir Antanas T a mo
ša i č i ai ir Aldona 
Veselkienė, kad 
parodytų trejetų vaizdajuos
čių apie LIETUVIU TAUTO
DAILĖS INSTITUTO dešimt
mečio parodę, surengtų 
1987 m. Gananoque, Otta-

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

STIPRIAI VEIKIA 
"GELEŽINIS VILKAS"

Žūklautojų ir Medžioto
jų Klubas GELEŽINIS VIL
KAS balandžio mėn. 9 d. 
"Church of Christ the King" 
parapijos saleje surengė 
metinį klubo pobūvį, kuria
me dalyvavo nariai, vietos 
lietuviai ir klubo nariai 
iš Toronto - Povilas Jute- 
lis, Antanas ir Juoze Ga- 
taučiai. Buvo aptarti klubo 
veiklos reikalai, kultūringai 
praleistas gražus pavasario 
vakaras.

Klubo pirmininkas J. 
Stankus trumpu žo
džiu atidarė pobūvį, pakvie
tė P. Venskų sukalbėti 
maldę prieš bendrę vaka
rienę. Vakarienė buvo la

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

Atriji l LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai gatves nuo pensininku i ūmų, 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591
m mil mimiik fBUBuauaviaUBnai

wos televizijos vaizdajuostę 
"Regional Contact" apie 
dail. Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių dailės studijų 
ir jų kūrybę, o taip pat 
ir J. Gustaiti- e - 
nes velykaičių marginimą.

Tautodailininkė Aldona 
Veselkienė prieš vaizdajuos
čių rodymų trumpoje pa
skaitoje apibūdino lietuvių 
liaudies meno bruožus ir 
Lietuvių Tautodailės Insti
tuto veiklų.

Tuja proga Audimo 
Klubo salėje buvo surengta 
Anastazijos Tamošaitienės 
ir Aldonos Veselkienės au
dinių paroda bei išdėstytos 
LTI išleistos tautodailės 
knygos.

Šioje kultūrinėje vaka
ronėje Kingston'o "Hand
weavers and Spinners Club" 
vadovybė išrinko Aldonų Ve~ 
selkienę šito klubo garbės 
nare. A .

bai skani, kurių paruošė 
geros klubo narės- šeimi
ninkės: Birutė Stankienė 
ir Audra Albrechtienė. Po 
vakarienės veikė turtinga 
loterija. Loterijai laimikius 
aukojo: A.Braškys, J.A.Ba- 
taičiai, P.Jutelis, Vl.Kriau- 
čeliūnas, J.N. Paulaičiai, 
J.B.Stankai ir "GV" klubas. 
Muzikę tvarkė O.Poderienė-

Klubas turi savo statutą 
ir Kanados valdžios leidi
mų- "charter". 1988 m. 
Klubo valdybę sudaro: Jus
tas Stankus- pirmininkas, 
Juozas Bataitis- iždininkas 
ir Leonas Baltutis - sekre
torius. "GV" klubas turi 
43 narius. J.Kr.



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose — montreal

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME U T.
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%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. 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 
dydį iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 10 vai. r. iki S 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 val.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

Hamilton
NETIKĖTAS PAMINKLAS

Praeitais metais lietu
viai visame pasaulyje at
šventė istorinę šventę- mi
nėjo 600 metą lietuvią 
krikščionybės atnaujinimo 
sukaktį. Šią religinę šventą 
gražiai paminėjo Vatikane, 
vadovaujant pačiam Popie
žiui. Šis neeilinis įvykis 
buvo paminėtas pačią lie
tuvią spaudoje laisvuose 
kraštuose. Nemažai nuskam
bėjo ir svetimtaučią spau
doje.

Šiais metais mums reikš- 
rnįągą , (išvęntė buvo pa
minėta - tąj, Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
70-ties metą sukaktis. Šią 
šventę lietuviai paminėjo 
iškilmingai savo maldos 
namuose, renginiuose ir 
demonstracijomis prie So
vietą ambasados Ottavvoje.

Pagaliau, šie 1988 m.- 
grynai bažnytinio pobūdžio 

yra pavadinti Kristaus 
motinos Marijos metais. 
Šias paminėtas tris šventes 
savotiškai atžymėjo trys 
hamiltoniečiai: J.Miltenis,
J.Januškevičius ir St. Žvirb- 
lys, suplanavę pagaminti 
medinį kryžią-paminklą. 
Kryžius yra apie 90 cm. 
aukščio, keturkampio me
džio kamieno, apie 35 cm. 
storio. Šis paminklinis kry
žius pastatytas Hamiltono 
lietuvią parapijos bažnyčio
je.

Minint š.m. Vasario 16 
d.- 70 m.Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo šventę, 
kryžią pašventino kleb.kun. 
Juvenalis L i a u b a. Po 
mišią prie kryžiaus buvo 
padėtas organizaciją pa
ruoštas žuvusiems už Lie
tuvos laisvę vainikas, kuris 
mišią metu buvo laikytas 
prie altoriaus.

Paminklą-kryžią paga
mino S.Žvirblys, už medžia
gą sumokėjo J.Miltenis.

Čia paminėtiems trims 
hamiltoniečiams už savo 
tautiniy ir tikėjimo reikalų, 
ypatingą prisiminimą ir pa
gerbimu priklauso mūsų 
jiems padėka ir pagarba. 
Tokio siurprizo, tur būt, 
niekas nesitikėjo mūšy 
bendruomenėje. Zp.

MOKYKLOS 40-METIS

Ditto

________________________________ I Antanas

SU KELIONES LAZDA RANKOJE
/ tęsinys /

Lankantis šioje katedroje papuoliau 
nią orkestrą, chorą su solistais koncertus.

K e b 1 y s

į 6 simfoni- 
Orkestrai bu

vo išsidėstę šoninėse navose, o prie didžiojo altoriaus 
kamerinis orkestras, mariačiai ir dainavo ateinantys cho
rai. Buvo maloni staigmena išgirsti vienu kartu ją muzi
kos, ją dainą ir giesmią. Šis atskirą vienetą programos 
atlikimas tęsėsi apie 5 valandas. Muzikantai ir daininin
kai buvo suvažiavę iš didesnią Meksikos miestą.

Pati katedra yra labai puošni. Daugybė koplyčią 
ir altorią. Gale katedros, ant paaukštinimo galingi ir 
gražūs vargonai. Kita didžiulė šventovė yra Guadalupes 
Marijos - Meksikos globėjos - bazilika. Metro atveža 
prie jos labai arti, maždaug už 4 miesto bloką.

Einant į ją matėsi daugybės maldininką procesijos. 
Dalyviai nešė religines ir tautines vėliavas, altorėlius, 
apkaišytus gyvomis gėlėmis. Orkestrai lydi šiuos maldi
ninkus ir pritaria ją giesmėms. Ta minia užtvindo visus 
aplinkinius bulvarus, kol sueina į milžinišką šventorią. 
Tai vyksta kasdien, nes žmonės plaukia iš visą Meksikos 
kampą. Senoji bazilika dabar laikinai uždaryta dėl suspro- 
ginėjimą po paskutiniojo žemės drebėjimo. Joje tik vie
name gale yra muziejus ir koplyčia, kurios altorius pa
darytas iš sidabro. Pati šventovė su savo koplyčiomis 
užima didžiulį plotą. Vietovė išpuošta gėlynais, fontanais 
ir pasivaikščiojimo takais. Užlipus ant kalvos, matosi 
puikus šios apylinkės reginys. Senoji bazilika buvo pra
dėta statyti 1695 m. ir baigta 1709 m. Ispaną kolonijinė
je, masyvinėje formoje,stiprioje barokinio stiliaus įtakoje.

Šone yra nauja bazilika, kurioje visos pamaldos 
vyksta prie Guadalupes Marijos paveikslo. Sakoma, kad 
tai didžiausia šventovė pasaulyje. Joje telpa 10.000 mal
dininką, o šventoriuje 25.000. Ji pastatyta 1976 m. Ar
chitektas - ją garsusis Piedro Ramirez Vazques. Jis su
projektavo Acteką stadioną ir grandiozinį Antropologijos 
muzieją Palacio Nacional.

Miesto centre, šone Zocolo (Konstitucijos skvero) 
randasi kita sena katedra , kuri buvo pastatyta 1692 
m. ant griūvėsią Palace Montezuma (azteką karalius). 
Netoli jos yra prezidentūros rūmai - raštinės ir įstaigos. 
Prezidentūroje yra ir garsiojo Diego Riveros mozaikos- 
freskos, Nepriklausomybės varpas, kurio skambėjimu 
Tėvas Miguel Hidalgo y Castilla ragino žmones sukilti 
prieš okupantus ispanus 1810 m. rugsėjo mėn. 15 d. Dau
gybė tapybos kūrinią čia vaizduoja neramią šios tautos 
istoriją. Kai kurie paveikslai yra trijų dimensiją, lyg ba
reljefai. Yra nebaigtos dekoruoti sienos tarpas, bet joje 
netapoma po šią menininką mirties.

Lituanistinė mokykla......
Kodėl kiekvieną apima šil
tas jausmas, išgirdus šiuos 
žodžius? Gabūt todėl, kad 
kaikam ji primena pirmą
sias dienas mokytojo kelyje, 
kaikam- Lietuvos istorijos 
ir geografijos pamokas, kai- 
kuriam suteikė galimybę 
kalbėti, rašyti ar bent su
prasti tėvą ar senelią kal
bą. Kiekvienas svetur apsi
gyvenęs lietuvis turi di
džiulį troškimą - kad jo 
vaikai ir vaikaičiai nepa
mirštą tėvams taip bran
gaus ( o jiems tolimo) kraš

F4ZYML4
SPECULrBČS!

9 BATU TAISYMAS
9 DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
9 ADYMAS AUDIMU
9 MARŠKINIŲ SKALBIMAS
I UŽUOLAIDŲ VALYMAS
» SAUGOJIMAS (STORAGE/
9 ZOMfAS

495*90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD. Ville Emard
766-2667

1988. IV.21

KAIRĖJE -

Montrealio 
Lituanistinės 
Mokyklos 
mokiniai Šv. 
Kazimiero 
Parapijos 
salėje, su
vaidinę 
Kalėdą Eg
lutės pasiro
dyme 
"Auksinė 
Žąsis" 1987 
metais.

Bellas Artės - operos rūmai. Čia vyksta ir patys 
svarbiausieji koncertai, čia yra nuolatinė Meksikos bale
to buveinė. Vidus išpuoštas freskomis, kurias sukūrė 
Diego Rivera, Orozco, Tamayo, Sigueiros ir Gonzales 
Camarenos. Tikrai yra kur akis paganyti.

Museo Nacional de Antropologia - Antropologijos 
muziejus. Nuostabios architektūros pastatas. Jei sudėtum 
visas sales, tai jos sudarytą ilgumo 32 mylias. Čia su
kaupta Meksikos žmonią istorinė 
binią laiką ir surinkta radinią 
vietovią Meksikoje. Tikrai buvo 
su ją tautos žila senove.

Prieš ispaną atvykimą ir

praeitis nuo prieškolum- 
iš 11.000 archeologinią 
labai įdomu susipažinti

šio krašto užkariavimą 
čia viešpatavo indėną gentys: Toltex, Olmex, Mayas, Az
tex, Totonax. Ją kultūros buvo nepaprastos. Net ispanai 
buvo nustebę, pamatę ją pastatus ir susipažinę su ją so
cialiniu susitvarkymu.

Ispaną okupacija truko 300 metą. Savos tapatybės 
ieškojimas prasidėjo 1810 m. Meksikiečiai 1821 m. nusi
kratė ispaną okupacijos. Paskelbė konstituciją 1857 m. 
Gana kraujinga revoliucija įvyko 1910 m. Buvo atskirta 
bažnyčia nuo valstybės ir 1917 m.priimta nauja konsti
tucija. Nuo 1920 m.gyvena taikoje ir be perversmą.

Sostinėje Mexico, einant į geresnius restoranus ar 
koncertus, privaloma apsirengti formaliai, su kostiumu. 
Arbatpinigiai 10-15% nuo esamos sumos meksikietiška 
valiuta, ne mūsiškiais doleriais. Porteriui - 100 pezą už 
kiekvieną čemodanu. Mūsą kanadiškas doleris visur prii
mamas ir mums nėra reikalo naudoti amerikiečią valiu
tą. Būnant Mexico mieste patartina mažai valgyti, bet 
reguliariai, nes toje aukštumoje virškinimas vyksta žy
miai lėčiau.

Yra sakoma, kad jei nematei Mexico miesto, tai 
nematei ir pačios Meksikos. Taip pat kelia nuostabą, 
kai bažnyčiose matai visas stovylas aprengtas drabužiais.

Atėjo laikas pasakyti sudiev šiam gražiam mies
tui. Ankstą rytą, dar saulei netekėjus, mano prietelius 
ir dar mieguistos dukrelės susodinamos į automobilį ir 
vėliai leidžiamės kelionėn Acapulco link, tik šį kartą 
jau patogiai, bičiulio mašinoje. Kelionė truko tik 5 valan
das. Visą laiką riedėjom žemyn, prie jūros.

Jau buvo rezervuotas puikus viešbutis Ei Tropica- 
no. Viešbutis pasagos formos. Viduje 2 baseinai ir puikūs 
gėlynai. Švytruoja faraoniškos palmės, puošdamos vieto
vę. Papuolėme kaip tik į Pietą Amerikos prezidentą 
suvažiavimą. Kariuomenės ir mariną ant kiekvieno skers
gatvio. Buvo gera apsauga visiems. Kaip paprastai, oras 
čia visada malonus. Manasis prietelis, pabuvęs tą savait
galį, vėl pasijudino namą link, nors dukros ir jo žmona 
būtą pageidavusios ilgesnią atostogą. Na, bet šeiminin
kui rūpėjo darbas ir jo statomas namas. Tenka atsisvei
kinti ir tarti sudie iki kitą metą!

Pasilikęs visą savaitę, dar tęsiau savo tinginiavi
mą šioje gražioje vietovėje ir malonią žmonią aplinkoje.

se kalba ne lietuviškai.
Mokiniai

dalyvauja bendruose 
mokyklos renginiuose, 
šiuos mokslo metus ją 
net keletas: mokslo

labai noriai 
visos 

Per 
buvo 
metą

atidarymo pietūs, į kuriuos 
buvo pakviestas vokalinis 
Trio "SERENADA" iš To
ronto. Į programą įsijungė 
visi mokyklos moksleiviai; 
Užgavėnią kaukią balius; 
Kalėdą Eglutė; Vasario 16- 
tosios minėjimas; dalyvavi
mas Juozapinių. paminėjime 
Montrealio Aušros 
parapijos salėje; 
kinės 
kuriose 
kus iš 
įstrigs 
tik
ją pasirodymą žiūrovams.

Mokiniai prieš visus kon
certus rimtai ruošiasi: mo
kosi naują lietuvišką eilė- 
raščią, dainą, šokią ir žai
dimą. Jeigu vaikai savo

mišios 
dalyvavo
Toronto, 

ilgam j 
moksleiviams,

Vartą 
priešvely- 

mokykloje, 
kun. J.Staš- 

Visa 
atmintį 

bet

tai
ne
ir

to- Lietuvos; kad žinotą 
ir puoselėtą papročius, lais
vai bendrautą lietuviškai.

Nuo pat įkūrimo (jau 
1918 m.dvieją klasią lietu
viška mokykla buvo įsteig
ta prie pirmosios Kanados 
lietuvią Šv.Kazimiero para
pijos), Montrealio LITUA
NISTINĖ MOKYKLA siekia 
šią tikslą.

Keičiasi mokykloje mo
kytoją kartos. Žiūrėk, po 
keliolikos metą buvę moki
niai atveda savo vaikus, 
o vieną kurį pavasarį įtei
kia šiems jau baigimo pa
žymėjimus...Džiugu, kai 
girdi, kaip gražiai lietuviš
kai kalba trečioji karta, 
kurios tėvai gimę ir augę 
Kanadoje, kai su dideliu 
vargu dėlioja sakinius iš

atskirą žodžią mokinys, 
kurio vienas iš tėvą ne lie— 
tuvis-lietuvė. Galima tikrai 
pasakyti, kad tie atimti 
iš vaiką laisvi šeštadienio 
priešpiečiai, tas vargas at
vežti mokinius į pamokas, 
nenueis veltui.

Šiais moklso metais 
Montrealio LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS mokytojai taip 
pat siekia per tas trumpas 
valandas išmokyti kuo dau
giau lietuvią kalbos, supa
žindinti vaikus su Lietuva. 
Visi mokytojai, vadovaujant 
mokyklos vedėjai Joanai 
Adamonytei, stengiasi pra
vesti pamokas kuo įdomiau- 
Dalis mokytoją privalo mo
kyti lietuvią kalbą kaip 
užsienio kalbą, kadangi vai
kai iš mišrią šeimą namuo-

kasdieniniame gyvenime 
pradės naudoti nors dalely
tę to, galima sakyti, kad 
pildosi tėvą ir mokytoją 
troškimai.

Malonu, kad dauguma 
tėvą noriai padeda vaikams 
ruošti kaukes, išmokti eilė
raščius ir kt. Šiais metais 
didelis mokytoją pagalbi- 
ninkas-aktyvus tėvą komite
tas, vadovaujamas Violetos 
Adomonytės-Ramsay. Da
bar jie visi turi didžiulį 
uždavinį - suorganizuoti 
iškilmingą balią ir vakarie
nę, skirtą Montrealio LI
TUANISTINĖS MOKYKLOS 
40-ies metą jubiliejui pa
minėti. Renginys įvyks š.m 
gegužės mėn. 14 d., 6 vai. 
vakare, Aušros Vartą Para
pijos salėje. Dėl bilietą, 

skam-kurią kaina $12,50, 
binti Almai Staškevičiūtei-
Drešerienei
arba Violetai Adomonytei-
Ramsay tel:694-5979. S.R.

tel: 363-9983

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ' 922-6490
* GA/SRO * AUT OMO BI Lilį * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

uUi n I n AK U, kuris į au seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COM VREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja.

iHi

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

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

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psl.



montreal
• Rasa ir Jonas ŽUKAUS
KAI susilaukė pirmosios 
dukrelės.

Džiaugiasi seneliai Juli
ja ir Petras Žukauskai, Ja
dzė ir Petras Buniai.

• MONTREAL1O LIETUVIU 
RADIJO programa šių mė
ty spalio mėn. švenčia jau 
25 -mėtį savo veiklos. Ta 
proga planuojama išleisti 
leidinį. Šalia įvairių apra- 
šymŲ, nuotraukų , bus at
spausdinti ir įvairiy organi- 
zacijy, verslininky, institu
cijų sveikinimai - skelbi
mai.

Skelbimy kainos: visas 
puslapis- $125; pusė- $75; 
trečdalis - $55,- ir ketvir
tadalis- $35. Visos šios pa
jamos prisidės prie leidinio 
spausdinimo išlaidy paden
gimo.

Siunčiant sveikinimą- 
skelbimą, prašome pridėti 
vizitinę kortelę arba skel
bimo tekstą. Visi prisiuntę 
sveikinimus-skelbimus į šį 
sukaktuvinį leidinį gaus vie
ną leidinio egzemplioriy 
dovaną. Sveikinimus reikia 
prisiųsti IKI š.m.BIRŽELIO 
mėn. 15 d. kartu su čekiu 
šiuo adresu:
Lithuanian Radio Prog
ramme, 1053 Cr. Albanel 
Duvernay, Laval,Que., 
H7G 4K7, Canada.

TAUTINIAI DRABUŽIAI 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
MOKSLEIVIAMS

Montrealiečiai lietuviai 
prisidėjo 637-niais doleriais 
prie tautinių rūbą įsigiji
mo Vasario 16-tosios gimna
zijos tautinių šokių grupei. 
Grupė atvyksta į Vlll-ją 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ. 
Hamiltone, Ont.

Aukojo: $100,- Tėvai 
Jėzuitai, MtL; $50,- K.L.K 
Motery Draugija, Montrea- 
lio Skyrius; $25,- R. ir R. 
Lapinai;

po $20,- I.ir K.Andruš- 
kevičiai, M.ir A.Beniušiai, 
R. ir P.Kūrai, H.ir Z.Lapi- 
nai, A.ir H.Lymantai, I.ir 
P.Lukoševičiai, l.Maziliaus- 
kienė, A.Rudytė;

$ 15,- N.Jakonienė; po 
$10,- J.Adomonienė, J.Bal- 
tuonienė, S.ir A.Baršaus
kai, J.Blauzdžiūnienė, A. 
Čerkesaitė, V.Dikaitienė, 
G.Gedvilienė, M.Jonelienė, 
J.Jurėnas, E. .Kerbelienė, 
I.ir A.Kilčiai, K.Kličiūtė, 
A.Krasowski, M. .Malcienė, 
M.ir V.Murauskai, S.ir J.Na- 
ruševičiai, A. ir R.Ottai, 
E.Paunksnienė, S. ir V.Pie- 
čaičiai, R. ir J.Piečaičiai, 
A.ir V.Pėteraičiai, S.ir A. 
Staškevičiai, D.ir B.Staške- 
vičiai, K.Toliušis, E.Urbo- 
naitė, L.ir R.Urbonai, A.ir 
Z.Urbonai, G. ir j. Zabie - 
liauskai;

Montreal!© Jaunimo Ansamblio GINTARAS vadovė Silvija Akstinaitė-StaŠkevicienė (pažymėta x) ir jos 
gintariežiai ruošiasi dalyvauti VIII —joje LPL T autinių šokių šventėje Hamiltone.

po $ 5,- V.Lapinienė; 
$2,- K.Jasutienė.

Taip pat KLB Montrea- 
lio Apylinkės Valdyba pado
vanojo vienus tautinius rū
bus.

Nuoširdi padėka visiems. 
Smagu, kad dr. Čuplinskie- 
nė iš Toronto ėmėsi inicia
tyvos suorganizuoti repre
zentatyvius tautinius rūbus 
mūšy lietuviškosios gimna
zijos tautinių šokių grupei.

Ir. L.

MARGUČIŲ PIETŪS
Šv.Onos Draugijos narių., 

suruošti margučių pietūs 
balandžio mėn. 10 d. AV 
Parapijos salėje sutraukė 
gana didelį būrį dalyvių. 
Stalai buvo gražiai papuoš
ti kvepiančiomis kedrų ša
kelėmis bei įvairiaspalvė
mis chrizantemomis.

Draugijos pirm. Ona 
Augūnienė pasveikino susi
rinkusius, minutės tyla bu
vo pagerbtos mirusios na
rės. Kleb.Tėv. J.Aranauskui 
palaiminus stalus, prasidėjo 
vaišės. Ant kiekvieno stalo 
buvo padėta dubenėlis su 
velykaičiais. Visi ėmė mė
ginti margučių stiprumą, 
o sudužusius reikėjo suval
gyti.

Vikrios patarnautojos 
tuojau sunešė ant stalų 
virtinukus, salotas, bulves, 
dešras ir daržoves. Viskas 
buvo skaniai pagaminta 
prityrusių šeimininkių: M. 
Vaupšienės ir O.Usienes 
bei pagalbininkių.

Vaišių metu buvo plati
nami loterijos bilietai. Lo
teriją greitai ir sumaniai 
tvarkė E.ir O.Augūnai.

Margučiai buvo premi
juojami: I-oji premija pa
skirta Teresei Keršytei -

Mickienei, II-oji teko Eleo
norai Bernotienei ir III-ioji 
A.Petraitytei.

Po gausių ir linksmų 
pietų visi patenkinti skirs
tėsi namo.

Šv.Onos Draugija prisi
deda prie AV Parapijos iš
laikymo. G.M.

• "NL" Spaudos Balius pa
vyko labai gerai. Plačiau - 
kitame "NL" numeryje.

RUOŠIASI PRIMICIJOMS
Skaitlingame organiza

cijų atstovų ir AV Parapi
jos komiteto narių susirin
kime buvo sudarytas komi
tetas surengti PAULIAUS 
MALIŠKOS primicijų iškil

mėms. Į komitetą sutiko 
įeiti: A.Staškevičius, R.Pie- 
čaitis, Joana Adamonytė, 
Aug.Mylė, J.Baltuonienė, 
Alb.Jonelis, D.Staškevičienė, 
E.Krasowski, L. Staškevičius 
A.Keblys, Sės. Palmira ir 
iš Parapijos komiteto- inž. 
Iz.Mališka ir A.Čepulis.

AV Parapijos bažnyčia 
baigiama išdažyti. Toliau 
vyks kilimų, takų bei bend
ras valymas. Šie darbai 
bus atlikti talkos būdu.

Paulius Mališka bus į- 
šventintas gegužės 29 d. 
Romoje. Baigęs studijas, 
atvyks į Montrealį ir bir
želio mėn. 19 d., sekmadie
nį jis atnašaus primicijų 
iškilmingas mišias.

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'Assomption Blvd.

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

ĖLECTRICIIN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

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

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

MOKA UŽ:

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

CERTIFIKATUS ... 8%% 
TERM. INDĖLIUS: „ „ 

įmetu............. 8 %
180 d.- 364 d......... 7 %
120 d. -179 d. ... 634% 

60d. - 119 d....... 6J4%
30 d. - 59 d..........6’4%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9% % ASMENINĖS nuo 10)6%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE"

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Ro semont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč, 
Ketvirtadieniai s 
Penktadieniai s 
Sekmadieniais

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

10:30 - 12:30

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

10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS "LITAS" bus uždarytas.

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

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

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

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Į< HRtSl F.K|

CJodge

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

Member

F oto 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 Jem Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ............. Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 11.7

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364 -4658

• Gltoux • BiwuiU
• GAtnui au frornngn
• Pam • Cat®
• M»tll«ur» baigne*

(Pooch kt)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai Ir kitokia 

pyragai

>524, Otstario E.. Mtl 524-3348

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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

Dr. Gaetan B&RARD,

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

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

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

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

Tel: 481-0311

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

MONTREAL ENTERPRISES Regd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M.Sc. 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.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai:
844-7303 ir 288-9646

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CUTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

TONY I 
photoI 
studio!

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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