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DEMJANJUKĄ NUTEISĖ 
PAKARTI

Izraelio teismas Jeruzalė
je paskelbė John Demjan
juk'ui mirties sprendimą: 
pakarti. Amerikiečių AP 
žinių agentūra praneša, 
kad paskelbus mirties 
sprendimą, teismo salėje 
šimtai pašoko šūkaudami 
"Bravo!" ir "Mirtis! Mirtis!" 
Kiti verkė ir vienas kitą 
apsikabinę glėbesčiavo. 
Dalis jų - buvę Treblinkos 
koncentracijos lagerio 
kaliniai.

IR VĖL ATĖMĖ PASĄ 
STALINO DUKRAI

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad Sovietų Sąjun 
gos valdžia antrąjį kartą 
atėmė pilietybę ir sovieti
nį pasą iš Stalino dukters 
Svetlanos Aleliujevos ir iš 
jos dukros Ogos. įsaką 
pasirašė pats Sovietų Sąjun
gos prezidentas Andrei 
Gromyko. Šiuo metu Aleliu- 
jeva, 61 metų amžiaus, 
gyvena JAV-ėse, kur jinai 
daugiausia ir gyveno nuo 
1986 metų, kai antrą 
kartą pasitraukė iš Sovietų 
Sąjungos. Jos duktė Olga, 
kurios tėvas yra amerikie
tis Wesley Peters, mokosi 
Anglijoje. Aleliujeva su 
vyru yra persiskyrusi. 
Jai pilietybė buvo atimta 
jau vieną kartą 1967 me
tais, kai ji, pasitraukusi į 
Vakarus, išleido knygą, 
pavadintą TWENTY LET
TERS TO A FRIEND, 
kurioje, anot Kremliaus, ji 
apšmeižusi Sovietų Sąjungą.

AMERIKOS BIZNIERIAI 
KALTINA JAPONIJĄ

Už praeitų metų ameri
kiečių biržų katastrofišką 
akcijų kritimą, eanti kalta 
Japonija. Taip pareiškė 
Nicholas Brady, JAV prezi
dento specialios komisijos, 
sudarytos ištirti spalio
mėnesio biržos staigų
smukimą, pirmininko. Anot 
Brady, Japonija ėmusi
pardavinėti milžiniškus 
kiekius JAV iždo lakštų 
(US Treasury bonds) ir 
tokiu būdu pakėlė tų lakš
tų vertę net 10-čia nuo
šimčių, v v

įdomu, kad priežasčių 
ieškoma ir randama visur 
kitur, tiktai ne pačios 
Amerikos sukčių, apsėstų 
neapsakomo gobšumo, 
machinacijose.

VIDURINIŲ RYTŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Baisiu tikslumu įkyriai 
kartojasi Viduriniuose Ry
tuose kasdienės žudynės 
Izraelio okupuotose srityse 
kasdien nušaunant po kelis 
protestuojančius palestinie
čius. Pasaulis, atrodo, dėl 
to nebežino kaip ir ką da
ryti, o Šiaurės Amerikos 
spauda visa tai traktuoja, 
kaip savaime suprantamą 
dalykėlį, dėl kurio neverta 
per daug jaudintis. Ypač 
amerikietiškoji spauda, at

rodo, susijaudina kartu su 
Izraeliu tiktai tada, kai 
kas nors atsitinka izraeli
tams. Taip, pavyzdžiui, 
beveik lakoniškai buvo 
pranešta apie sprogusį mil
žinišką kiekį dinamito, 
sukrautą į automobilį Liba
no mieste, Tripolyje. Spro
gimo pasėkoje žuvo apie 
70 ir sužeista apie 200 
žmonių.

Libano policijos nuomone, 
sprogmenys buvo padėti 
arba Izraelio agentų, arba 
Izraeliui tarnaujančios, 
taip vadinamos "krikščio
niškos milicijos" atstovų.

Ir tolimuosiuose Rytuose 
Iranas Persų įlankoje dar 
vis tebegrąsina Amerikai, 
prisiekdamas ir vėl apšau
dyti JAV karo laivus, o 
taip pat nužudyti kelis 
amerikiečių įkaitus, laiko
mus Beirute ir bendrai te
rorizuoti Ameriką ir ame
rikiečius. Prezidentas Rea 
gan'as, atsakydamas į tai 
įspėjo Iraną, kad bus ima
masi dar griežtesnių ka
ro veiksmų, jei Iranas 
nesiliaus puldinėjps tanklai
vius tarptautiniuoise Persų 
įlankos vandenyse. Prezi
dentas taip pat įsakė dar 
keliolikai karo laivų plauk
ti į Persų įlanką.

2.000-TASIS "EUROPOS 
LIETUVIS"

Š.m. balandžio mėn. 13 
d. vienintelis Europoje lie
tuvių kalba savaitraštis bu
vo paženklintas "Nr. 15(2000).

Tai svarbi ir ryžtą ke
lianti data, kalbanti apie 
patvarumą žmonių, norinčių 
išlaikyti savąjį spausdintą 
žodį nelengvose išeivijos 
sąlygose. Linkėtina, kad 
tas skaičius "Europos Lie
tuvio " antgalvėje padvigu
bėtų.

ATOMINĖS JĖGAINĖS 
VENGRIJOJE

Kanados Atominės Ener
gijos bendrovė (Atomic 
Energy of Canada) pasira
šė sutartį su Vengrija, kad 
iki 2000-tųjų metų pasta
tys 10 branduolinės energi
jos^ jėgainių. Apie tai pra
neša Budapešto spauda. 
Vengrijoje labai stokojama 
elektros energijos.

MIRĖ JEAN GASCON
Prieš kelias dienas, 

sulaukės 67 metų amžiaus. 
Stratford'e, Ontario, festi
valių mieste mirė viena 
iškiliausių Quebec'o ir Ka
nados teatro asmenybių 
Jean Gascon (1920-1988). 
Mirė po baigminės repeti
cijos operetės MY FAIR 
LADY, kurią jisai režisavo 
ir šiais metais ją pama
tysime Stratford'o festi
valyje.

Jean Gascon buvo nepa
mainomas ir Moliere kal
bos, ir Shekespeare kalbos 
aktorius ir režisierius. 
1951 metais Gascon įkūrė 
Montrealyje (kartu su Hoff
man ir Roux) "Le Theatre 

du Nouveau Monde" ir 
kiek vėliau padėjo įsteigti 
"L'Ecole Nationale de 
Theatre". Nuo 1964 iki 
1974 metų Gascon buvo 
Stratford' o festivalio vy
riausias režisierius. 1977 
metais Gascon buvo "Natio
nal Arts Center" teatro re
žisierius Ottawoje. Lygia
grečiai jisai režisavo ir 
vaidino beveik visuose 
didesniuose Kanados mies
tuose, J. Gascon buvo 
apdovanotas gausybe žyme
nų, garbės doktoratų ir 
'JOrder of Canada", pripa
žįstant jo milžinišką įnašą 
į Kanados prancūzų ir 
anglų kalbų teatrų kultūrą.

VĖLIAUSIOJO APKLAUSI
NĖJIMO DAVINIAI

įvairių biurų ir institutų, 
bandančių tirti ir nustatinė
ti gyventojų viešąją nuomo
nę vienu ar kitu klausimu, 
pranešimai yra be galo 
populiarūs, ypač JAV-ėse. 
Neatsilieka toli nuo Ameri
kos ir Kanada, ir Vakarų Eu
ropos kraštai. Tų įstaigų 
apklausinėjimo rezultatai 
kartais griežtai skirtingi, 
todėl nepatartina jais šim
tu nuošimčių pasitikėti.

Štai, pats vėliausias 
Kanados gyventojų apklau
sinėjimas (balandžio 14- 
19), įvykdytas Angus Reid 
Associates biuro, rodo, kad 
už federalinę liberalų 
partiją balsuotų 33%, o už 
konservatorius ir NDP po 
32%. Turint galvoje galimą 
4% paklaidą, atrodo, kad 
visos trys partijos gautų 
maždaug po lygų kiekį 
balsų ir, galimas dalykas, 
po maždaug tokį pat skai
čių parlamento atstovų. 
Pastaroji galimybė nėra 
labai patraukli, nes gali 
reikšti mažumos sudaromą 
vyriausybę, kuri, kaip 
praeitis parodė, paprastai 
labai neilgai teišsilaiko. 
Tokiu atveju labai greitai 
reikėtų skelbti naujus 
federalinius rinkimus.

PRANEŠA ELTA
VYTAUTAS SKUODIS EUROPOJE.
Pirmas kelionės etapas - Prancūzija.

Po tarptautinių pasitarimų Italijoje, Prof. Vytautas 
Skuodis balandžio 10-11 d. lankėsi Paryžiuje, lydimas Pa- 
baltiečių. Tarybos ir VLIKO Europos biuro vedėjo A. 
Klimaičio. Paris-Est stotyje juos sutiko VLIKO įgalioti
nis Prancūzijoje inž. A. Venskus.

VLIKO pakviestas, prof. V. Skuodis lankysis ir Vokieti
joje, Šveicarijoje bei Austrijoje, kur susitiks su lietuviais 
tarptautinės spaudos atstovais ir politikais.

Balandžio 10 d. popietę Prancūzijos Lietuvių Katalikų 
Misijos patalpose vyko V. Skuodžio susitikimas su Pary
žiaus lietuviais. Garbingąjį svečią pasveikino Misijos 
direktorius prel. J. Petrošius, kuris organizavo V. Skuo
džio viešnagę Paryžiuje. Savo pranešime V. Skuodis apibū
dino savo gyvenimo kelią, kalbėjo apie politinių kalinių 
buitį ir išgyvenimus. Po, su dideliu dėmesiu išklausyto 
pranešimo, sekė daug klausimų.

Balandžio 11 d. rytą su V. Skuodžiu kalbėjosi Notre 
Dame radijas. Buvo paliesti religiniai klausimai okupuojo-
je Lietuvoje ir sovietiniuose lageriuose.

Po to, 11 vai. Vyskupijos Namuose Paryžiuje įvyko 
spaudos konferencija, kurioje V. Skuodis kalbėjo tema: 
"Reali politinių ir religinių teisių padėtis Lietuvoje 'pę^ 
.restroikos*__ laikais?. į prancūzų kalbą vertė Prancūzijos
L.B-nės Krašto Valdybos pirmininkas R. Bačkis. į konfe
renciją gausiai atsilankė prancūzų ir kitų tautų spaudos 
atstovai iš La CROIX, Le PELERIN, AED PRESSE IN
FORMATION, ASSOCIATED PRESS, La PAROLE UKRAI- 
NIENNE, ELTOS prancūzų k. ir kt. Prof. V. Skuodžio 
pranešimas sukėlė gausius žurnalistų klausimus.

Tą pačią dieną su Skuodžiu atskirai kalbėjosi didžiau
sia Prancūzijos spaudos agentūra "Agence France Presse"

• JAV LB Kultūros taryba yra susitarusi su New Yorko 
mieste veikiančia "Art Club" teatralų grupe į amerikie
čių sceną pakartotinai įvesti rašytojo Ant. Škėmos dramą 
"Awakening" (Pabudimas). Ši drama sėkmingai pristato 
pokario metais lietuvių tautos išgyventą agoniją. Veikalo 
spektakliai^ vyks šį rudenį Connecticut valstijoje (Storrs), 
Bostone, Čikagoje, Clevelande ir Los Angeles. Pastangas 
anglų kalba pastatyti Lietuvą ir lietuvius liečiantį veika
lą Kultūros taryba derina su Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 70-tąja sukaktimi. Projektui vadovauja JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė, o jai į talką 
jungiasi LB vienetų vadovai, kultūrininkai ir jaunieji New 
Yorke gyvenantys lietuvių kilmės scenos darbuotojai.

LB Montreal io Apylinkės pirm. Arūnas Staskevičius pristato vi ešnią disidentu Dalią T amutytę, , atsilan
kiusią “NL” Spaudos Baliun. Seserys Andreja ir Lina Celtoriutėj prisegė gėles. Tony PhotolStudio

įdomūs daviniai paskelb
ti apie partijų vadus. Net 
38-nių % kanadiečių nuo
monė apie min. pirm. 

'Mulroney bablogėjo, 12- 
kos % pagerėjo, o 47% 
liko ta pati. Tuo tarpu 
apie John Turner, liberalų 
lyderį, 24-rių % nuomonė 
pablogėjo, 9-nių % pagerė
jo, o 60-ties % liko ta 
pati. Apie NDP lyderį 
Broadbent'ą 10-ties % 
nuomonė pablogėjo, 22- 
jų % pagerėjo, o 60-ties % 
liko ta pati.

TRUDEAU SUKAKTIS
Lygiai prieš 20 metų, 

1968 m. balandžio 6 d. 
Pierre Elliot Trudeau buvo 
išrinktas Kanados liberalų 
partijos lyderiu. Tų metų 
balandžio 20 d., jis buvo 
prisaikdintas 15-ju Kana
dos ministeriu pirmininku. 
Ir tie, kurie savo laiku 
P.E. Trudeau kritikavo, 
šiandien turi pripažinti , 
kad jis buvo neabejotinai 
vienas iš iškiliausiųjų Kana
dos ministeriu pirmininkų 
visoje šios šalies istorijoje.

ir Radijas Solidarnošč. Vertimus išsamiuose radijo pokal
biuose atliko R. Bačkis.

Lydimas Klimaičio, balandžio 11 d. vakare, Vytautas 
Skuodis iš Paryžiaus išvyko į Strassbourg' ą, Pasaulio 
Pabaltiečių Tarybos ir VLIKO atstovybės būstinę.

Balandžio 12-14 d.d. prof. Skuodis lankėsi Europos 
Parlamente, kur turėjo progą susitikti su daugeliu parla
mentarų iš Europos Bendruomenės kraštų. Ilgesnius infor
macinius pokalbius turėjo su dr. Otto von Habsburg1 u, 
kuris Skuodį pakvietė liepos 7 d. į Strassbourg' ą liudyti 
Europos Parlamento "Vidurio ir Rytų Europos tarpfakci- 
nės grupės” susirinkime. V. Skuodis taip pat kalbėjosi su 
Krikščionių Demokratų frakcijos nare, olande Elise Boot 
ir Liberalų frakcijos atstovu iš Danijos, Jbrgen Brbnlund 
Nielsen.

Lankydamasis Europos Parlamente, dr. Vytautas Skuo
dis, kaip Lietuvos Helsinkio Grupės ir Lietuvos Tikinčiųjų 
Teisių Gynimo komiteto narys, raštu išreiškė Europos 
Parlamento ir Europos Parlamentinės Asamblėjos nariams 
padėką už tai, kad abu svarbūs Europos tarptautiniai 
politiniai centrai neužmiršta Sovietų Sąjungos aneksuotų 
Pabaltijo kraštų ir savo 1987 m. priimtomis rezoliucijo
mis pasmerkė vis dar tebesitęsiančią sovietų okupaciją.

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS
ATSISAKO PRIVERSTINĖS KARINĖS TARNYBOS

(New York, LIC) Lietuvių Informacijos Centras prane
ša, šaukiamas karinėn tarnybon lietuvis jaunuolis, Romas 
Žemaitis, atsisako duoti priesaiką sovietinei armijai. Kai 
Žemaitis buvo iškviestas prieš tris metus į karinį komisa
riatą, kaip šaukiamas privalomai karinei tarnybai, jį tuoj 
pat areštavo ir netrukus nuteisė 2 metams už religinės 
eisenos į kapines organizavimą. Jis buvo paleistas 1986 
m. lapkričio 12 d. iš Orienburgo srities, Caškano lagerio. 
Bausmę atlikęs tarp kriminalinių nusikaltėlių, ypatingai 
sunkiose sąlygose ir labai jauname amžiuje. Perduodame 
dabartinį jo parašytą ir jau išsiųstą pareiškimą.

TSRS Gynybos Ministrui,
Romo Žemaičio, Petro sūnaus, 1966 m. gimimo, gy

venančio Kybartuose, Ostrovskio 9, 
Pareiškimas

"1987 m. gruodžio 6 d. Vilkaviškio rajono karinio komi
sariato raginimo esu kviečiamas atlikti privalomąją tarny
bą tarybinėje armijoje. 1984 m. lapkričio 12 už savo 
religinius įsitikinimus buvau neteisėtai areštuotas ir kartu 
su kun. Jonu Kastyčiu Matulioniu nuteistas dvejiems 
metams laisvės atėmimo. Bet kokį religinės laisvės suvar
žymą laikau neteisėtu, nesuderinamu nei su TSRS Konsti
tucija, nei su Tarptautine Žmogaus Teisių Deklaracija. 
Kadangi mano atvejis nebvo vienintelis, todėl protestuoda
mas prieš kun. Alfonso Svarinsko, kun. Sigito Tarnke- 
vičiaus bei kitų sąžinės belaisvių neteisėtą laikymą tary
biniuose lageriuose, atsisakau priimti karinę priesaiką. 
Dėl tos pačios priežasties, ir pačią karinę tarnybą tary
binėj armijoj laikau neteisėta, man primesta prievarta’.



privalo būti atlikę 1988 m. ŠALFASS-gos metinę narių dualinio pobūdžio šakų sportininkams, jei turėjome jų ad- 
registracijų savo sporto apygardose ar, eventualiai, ŠAL- resus. Informacijų reikalais prašome kreiptis į bet kurį, 
FASS Centro Valdyboje. sporto klubų ar tiesioginiai į žaidynių organizacinio komi

teto sekretorių Algį Tamošiūnų bei atitinkamos sporto 
Visų šių žaidynių smulkios informacijos yra praneš- šakos varžybų vadovų. ŠALFASS-gos CENTRO

tos visiems ŠALFASS-gos vienetams ir kaikuriems indivi- VALDYBA

UI Lietuvoa išlaisvinimą! Uš iŠ tikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJI - REDAKCINĖ KOLEGIJA

TEL E FONAS : (5 14) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid al Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.0.

U8P IC4

Metinė prenumeratos kaina $, 22 -
Rėmėjo — $ 25, -

P.S. Hendradarbiu ar korespondentą spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuolidra, grąžinami lik 
iš anksto susitarus. Už skelbimą turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

5O-METIS NUO I-S1OS TAUTINĖS OLIMPIADOS KAUNE

XXXV1II-S106 ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU SPORTO 
ŽAIDYNĖS CHICAGOJE “
x . , . Kaip jau buvov anksčiau pranešta, XXXVIII-ųsias 
S.A.Lietuvių Sporto Žaidynės ŠALFASS-gos Centro Valdy
bos pavedimu, vykdo Chicagos ASK LITUANICA irChicagos 
LSK NERIS, talkininkaujant Chicagos LLRK GINTARUI, 
1988 m.gegužės 14-15 d.d.,Chicagoje. Šios žaidynės ski
riamos paminėti 50 m. sukakčiai nuo I-osios Tautinės 
Olimpiados, įvykusios 1938 m,Kaune.

Žaidynių organizacinį komitetų sudaro: Romas Puo
džiūnas ir Rimantas Dirvonis - ko-pirmininkai, Algiman
tas Tamošiūnas- sekretorius, Renata Žilionienė- vicepir
mininkė, Valentinas Genčius - iždininkas, Edas Modestas 
-krepšinio vadovas, Zigmas Žiupsnys - tinklinio, Albertas 
Tuskenis - ledo ritulio, Nancy Shotas- kėgliavimo, Rai
mundas Bartašius- raketbolo ir Pranas Šalkauskas -šachma
tų.

Žaidynių programoje: 1988m.Š.A.Lietuvių krepšinio, 
tinklinio, ledo ritulio, šachmatų, kegliavimo(bowling) ir 
raketbolo(raquetball) pirmenybės. Programa nustatyta at
sižvelgiant į preliminarinės registracijos davinius. Anks
čiau planuotos stalo teniso ir plaukimo pirmenybės nebus 
vykdomos dėl nepakankamo susidomėjimo.

KREPŠINIO IR TINKLINIO PIRMENYBIŲ progra
mos parinktos pagal preliminarinę registracijų:

Krepšinis vyks šiose klasėse: Vyrų A, vyrų B, jau
nių A( 198'9 m. gi musių, ir jaunesnių), ir jaunių B (1971 m.gi
musių ir jaunesnių).

Tinklinis tik vyrų ir moterų klasėse.
Krepšinio varžybų vadovas yra Edas Modestas,tel: 

/312/-839-0422. Tinklinio - Zigmas Žiupsnys,tel: /312/- 
425-3379.

Krepšinio ir tinklinio varžybos vyks abi dienas į- 
vairiose salėse. Sekite vėlesnius prųnešimus dėl detalių.

LEDO RITULIO PIRMENYBES bus pravedamos tik 
vienoje vyrų klasėje. Varžybos vyks tik šeštadienį,gegužės 
14 d., Southwest Ice Arena, 5505 West 127-th St., Crest
wood, IL. Pradžia 9:30val.r. Finalas numatomas 4:30 vai. 
p.p. Varžybų vadovas Albertas Tuskenis, tel: /312/-434- 
8744. .

KĖGLIAVIMO PIRMENYBĖS bus individualinės ir 
komandinės.

Individualinės kėgliavimo pirmenybės bus praveda
mos vyrų ir moterų klasėse atskirai be "handicap". Daly
vių skaičius ir amžius neapribotas.

Komandinėse kėgliavimo varžybose - komandų suda
ro 4 mišrios lyties žaidėjai-jos. Komandoje turi būti bent 
vienas vyras ar bent viena moteris. Komandų skaičius 
neribotas.

Kėgliavimo varžybos vyks tik šeštadienį, gegužės 
14 d.,Ford City Bowling Alley, 7601 South Cicero Avė., 
Chicago,IL. Tel:/312/-585-2900. Registracija nuo 10 vai.r. 
Komandinių varžybų pradžia 1 Ival.r., po jų individualinės 
pirmenybės.

Kėgliavimo dalyvių registracija - atliekama iki ge
gužės mėn.7 d., pas kėgliavimo varžybų vadovę Ms.Nancy 
Shotas, 7140 S.California Ave., Chicago,IL 60629,tel.7312/ 
-776-2192.

RAKETBOLO PIRMENYBIŲ programa: vyrų viene
tas (neriboto amžiaus), moterų vienetas (neriboto amžiaus), 
vyrų senjorų (gim.1943 m. ir vyresnių) vienetas, dvejetas 
(vienoje grupėje vyrams ir moterims) ir komandinės var
žybos - komandų sudaro 4 žaidėjai-jos be amžiaus ir ly
ties skirtumo.

Galutinė žaidėjų klasifikacija ir varžybų pravedimo 
sistema bus nustatyta po dalyvių registracijos.

Raketbolo varžybos vyks tik šeštadienį, gegužės 
14 d., Evergreen Bath&Tennis, 2700 West 91-st St., Ever
green Park, IL, tel: /312/-425-7200. Pradžia 9 val.r. vi
siems.

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS vyks Lietuvių Jaunimo 
Centre,5620 S.Claremont Ave., Chicago,IL,tel:/312/778- 
2200.

Šachmatų varžybos bus pravestos 4-rių ratų švei
carų sistema. Laiko riba - 40 ėjimų per 2 vai. Du ratai 
vykdomi pirmų dienų ir 2- antrų.

Pirmo rato pradžia - šeštadienį, gegužės 14 d., 
10 vai.r.Registracija nuo 9 val.r.

Laimėtojui teks. dr.Algirdo NASVYČIO ATMINIMO 
PEREINAMOJI TAURE, įsteigta 1982 m. Taipogi numato
mos piniginės premijos: nemažiau $75,- už I vietų,$50,- 

už Il-rų ir $25,- už IlI-Ių vietų. Premijas skiria privatūs 
aukotojai (ne iš žaidynių kasos).

Šachmatų dalyvių registracija atliekama iki gegu
žės 9 d. pas šachmatų varžybų vadovų: Mr.Pranas Šal
kauskas,6543 S.Campbell Ave., Chicago,IL 60629.,tel:/312/ 
436-5917.
Bendros pastabos:

Visi žaidynių dalyviai, tiek klubai, tiek ir individai
2 psl.

KREMLIAUS ’PERESTROIKOS”
UŽKULISIUOSE Vladimir G o r s k i j 

/Iš "Novoje Russkoje Slovo"/
Michail Gorbačiovo triumfalinis sutikimas Wa- 

shington'e, Vakaruose sudarė įspūdį iškilaus politinio ly
derio. "Times" žurnalas jo nuotraukų atspausdinęs virše
lyje žurnalo, paskelbė jį šių "metų vyru".

Pasirašius sutartį dėl kai kurių rūšių atominių ra
ketų abipusio sunaikinimo, Gorbačiov'as džiūgaudamas 
pasirodė televizijoje, sukeldamas susižavėjimų ne tik ei- 
linų piliečių, bet ir JAV establišmento. Įžiūrėję jo as
menyje "taikos apaštalų", lenktyniaudami skubėjo pa
reikšti dėkingumų. Nebodamas pavojaus Amerikos miestų 
gatvėse, "knibždančių nusikaltėliais", Gorbačiov'as net 
išdrįso išlipti iš savo limuzino ir, žaviai šypsodamasis, 
sveikinosi ir bičiuliavosi su praeiviais. Spaudoje pasirodė 
liaupsinimai jam neužtarnautų diplomatinių laimėjimų. 
Būk tai, tik Gorbačiov'o dėka Reagan'as, kuris Sovietų 
Sųjungų buvo pavadinęs "Blogio Imperija", sėdosi su tos 
imperijos vadovu prie derybų stalo ir net numato pava
sarį lankytis Maskvoje, kad pasirašytų dar vienų sutartį.

Tik nedaugelis Vakaruose supranta, kad pasirašyta 
sutartis sunaikinti vidutinių ir artimų distancijų raketas 
yra didesnis nuopelnas Washington'o negu Maskvos. Juk 
ne Gorbačiov'as, bet Reagan'as prieš porų metų pasiūlė 
"nulinį variantų",t.y., Europoje likviduoti visas šios pa
skirties raketas. Dvejus metus Maskva priešinosi šiam 
pasiūlymui, bet pagaliau sutiko. Nors JAV Prezidentas 
Sovietų Sųjungų ir buvo pavadinęs "Blogio Imperija", bet 
jis niekada neatsisakė derybų ir net jų pageidavo. Prezi
dentas dažnokai pabrėždavo, kad Sovietų Sųjunga nesi
laiko sutarčių, taigi jais pasitikėti negalima. Todėl šioje 
sutartyje yra tiksliai numatyta sutarties vykdymo tikri
nimo metodai ir priemonės. Be to, ši sutartis yra dau
giau naudinga Washington'ui negu Maskvai, nes Sovietų 
Sųjunga turės sunaikinti žymiai daugiau savo raketų ne
gu Amerika.

Nekalbėkime dabar apie išpūstus Gorbačiov'o dip
lomatinius laimėjimus. Pažiūrėkim, kiek Vakarai "tiksliai" 
ir beveik vienbalsiai yra įsitikinę, kad Sovietų Sųjungos 
politikos vadovas yra /kiek ir kaip/ remiamas ir palaiko
mas pas save namuose: partijos, valdžios aparato ir kraš
to gyventojų tarpe.

Paanalizuokime, kaip krašte vyksta "perestroika" 
ir kaip sėkmingai vyksta numatytos reformos. Žinomi 
faktai liudija, kad aukštuosiuose partijos sluoksniuose 
ir valdžios aparato tarpe reformoms nepritariama. Be 
to,patyrinėję nesenos praeities įvykius, turirpe padaryti 
išvadų, kad M.Gorbačiov'o kaip partijos valdžios vadovo 
padėtis yra gana nepastovi ir dažnai jis turi sutikti su 
partijos politikos priešais ir net daryti jiems nuolaidas.

Maskvoje vyksta atkakli kova dėl valdžios, ir nie

JI Ja

H Cartadian Ys^ith. i 
Free pointers for yo^ųiure.

Dvi knygos - the "Hot 100" ir "Job Futures 
Handbook" padės jums dabar padaryti svarbius 
nutarimus*. Jos yra suplanuotos taip, kad būtų 
jums naudingos ir suteiktų informacijas, reikalin
gas jūsų ateičiai.

"Hot 100" detaliai aprašo 100 Kanados vy
riausybės sudarytų programų ir patarnavimų jau
niems žmonėms, įskaitant darbus ir apmokymų, 
lavinimosi galimybes, keliavimo, kultūros, taip 
pat sveikatos ir geros savijautos reikalais.

"Job Futures Handbook" yra įdomi knyga, 
kurioje nurodoma daugiau kaip 200 įvairių profe
sijų galimybės ateityje iki 1995 metų!

Aš, Ministeris Jaunimo Reikalams, esu įsitiki
nęs, kad šios knygos bus jums naudingos. Prašau 
man parašyti, kad gautumėte nemokamai šias 
knygas arba atsiųskite čia pridedamų kuponą:

■ a ■ Government of Canada■ t ■ Minister of State for Youth
Jean J. Charest 

Gouvemement du Canada 
Ministre d Ėtat a la Jeunesse
Jean J. Charest

kas negali atspėti kuo ji baigsis. Kad Maskvoje yra "ne 
viskas ramu", ryškiausiai parodo faktas, kaip skandalin
gai buvo pašalintas Maskvos kompartijos pirmasis sekre
torius Boris J e 1 t s i n'as. Pašalinimo priežastys yra 
labai rūpestingai slepiamos. Jeltsin'o kalba, pasakyta par
tijos Centro Komiteto plenumo posėdyje ir sudariusi prie
žastis jį pašalinti. Sovietų Sųjungoje nepaskelbta. Vaka
ruose tuojau pradėjo sklisti gandai, kad Jeltsin'as pašalin
tas dėl Generalinio Partijos Sekretoriaus asmens kulto 
kritikos ir jo žmonos Raisos skverbimosi partijos reika- 
luosna.Neseniai Vakaruose buvo atspausdinta B.Jeltsin'o 
kalba, pasakyta partijos CK plenumo posėdyje. Bet ar 
tai nėra falsifikatas, pakištas NKVD? Kai kurie kritikai 
ir sovietologijos žinovai tuo tiki. Yra tikri faktai, kad 
Jeltsin'as yra karštas Gorbačiov'o politikos rėmėjas ir 
aktyviai palaikė siūlomas reformas. Savo kalboje CK ple
numo posėdyje jis greičiausiai kritikavo Gorbačiov'o prie
šininkus, kurie CK daugumoje tik žodžiais palaiko "pe- 
restroikų", o gyvenime jos vykdymų "tarmozuoja". Gal 
būt kuo nors užkliudė ir Generalinį partijos sekretorių, 
bet svarbiausia kalbos dalis buvo kritika CK sekretoriato^ 
atsakingų partijos pareigūnų už tai, kad pastarieji trukdo 
vykdyti numatytus planus. Tas tai tikriausiai ir nepatiko 
įtakingiems Gorbačiov'o priešininkams. Jie atsiekė, kad 
ištikimiausias partijos Generalinio sekretoriaus politikos 
rėmėjas buvo pašalintas iš "didžiosios politikos" gretų. 
Taip pat privertė Generalinį partijos sekretorių pripažin
ti, kad vykdomų reformų tempai perdaug skubūs. Spalio 
mėnesio CK plenumo posėdyje vietoje tikėto triumfo, 
Gorbačiov'as patyrė pralaimėjimų. Jis nusileido savo prie
šininkams ir buvo priverstas kritikuoti Boris'ų Jeltsin'ų 
ir visus tuos, kurie skuba reformas vykdyti. Tarpe žy
miųjų partiečių, pasireiškusių prieš Gorbačiov'o "peres- 
troikų", iškiliausias yra politbiuro sekretorius Jegor 
L i g a č e v'as. Jis beveik visada savo kalbose pasisa
kė prieš Gorbačiov'o siūlymus. Jeigu Generalinis sekre
torius kritikavo praeities klaidas, tai Ligačev'as sekančiu 
dienų skelbė spaudoje, kad užuot kritikavus kitų klaidas, 
reikia pastebėti jų atliktus darbus, kurių dėka dabar ga
lima kurti ateitį. Nuo socializmo įgyvendinimo niekada 
neatsisakysim,- pabrėždavo Ligačev'as.

Spalio mėnesio CK plenumo posėdyje Ligačev'as 
aiškiai dominavo. Savo pranešime plenumui Gorbačiov'as 
buvo priverstas atsisakyti Stalino veiklos ir masinių re
presijų kritikos ir užgirti kolektyvizacijų bei industriali
zacijų, kurių dėka, būk tai, buvę atsiekta didelių laimė
jimų. To buvo dar permažai. Sovietų spaudoje atsirado 
straipsniai, kur buvo atvirai smerkiama "perestorika" ir 
su tuo surišta demokratizacija. Jurij Bondarev'as parašė 
straipsnį, labai atvirai kritikuojantį Gorbačiov'o siūlomas 
reformas. Jas palygindamas su vokiečių 1941 m. užkaria
vimais Sovietų Sųjungoje ir reikalaudamas jas prašalinti, 
kad išvengus naujo Stalingrado ir visų kitų karo pasėkų.
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AUTENTIŠKAI APIE 
AFGANISTANĄ

/tęsinys/
O*

Anot gen.Safi, 1986 m. sukilėliams buvo labai blo
gi. Jie turėjo skirtingas bazes: gyvenimui, tiekimui, gy
nybai, puolimui. Tais metais geriausiu atveju jie tūnojo 
gynybos bazėse arba gyvenimo bazėse, tuo tarpu Sovie
tai galėjo visur skraidyti. Jie mušdavo mujahedinus ra
ketomis, iš karo laivų ir artilerija, piasiekiančia tolimas 
distancijas.

1987 m. pradžioje sukilėliai prisilaikė puolimo ba
zėse. Jie buvo priekinėse linijose, puldami didžiuosius 
konvojus. Jie naikino degalų atsargas, tiekimo sandėlius 
ir elektros sistemas. Dabar lėktuvai priversti skristi 
nepaprastame aukštyje ir jų bombardavimas nėra toks 
efektingas. Sukilėliai daugiau jų taip nebebijo. Jie gali 
auginti pasėlius. Jų tiekimo sunkvežimiai dirba. Jie vai
ruoja džypus Afganistano teritorijoje, nes Sovietai prara
do pranašumų puolimuose iš oro, dėka "Stingers" ginklų.

Tokiu būdu 1987-tieji metai sukilėliams buvo la
bai geri. Vienas pavyzdys, kaip veikė "Stinger": po NIFA 
operacijos Kunar'e, kur grupė sukilėlių sunaikino du vi
dutinio dydžio režimo bazes, joks kovos lėktuvas nebepa
sirodė per 3 dienas. Patirta, kad afganai ir Sovietai gin
čijosi tos operacijos metu, vieni kitus varydami skristi 
į Kunar ir pakeisti ten esančius. Afganai Sovietams at
kirtę: "Jūs valdot mūsų kraštų, tai jūs ir skriskit".

Šalia to, 8 metai kariavimo išaugino kovose iš
bandytų, patyrusių sukilėlių karo vadų ir nepaprastai pa
gerėjusių taktikos vadovybę. Yra daugelis ir jaunų, bet 
labai išradingų mujahedinų - apie 1.000 - kurie yra ypa
tingai išsimiklinę. Jų Sovietų oponentai yra gerai ištre
niruoti ir apginkluoti, bet dažnai mažiau patyrę, negu 
mujahedinų generolai, kurių vienintelė mintis per eilę 
metų buvo: sukoncentruoti visas pastangas Afganistano 
išlaisvinimui.

*** Viena Sovietų invazijos tragedijų - išnaudojimas vai
kų, dažniausiai žvalgybai, bet taip pat ir jų ištreniravi- 
mas žudymui.

Didelis skaičius karo našlaičių davė progų Sovie
tams ir Kabul'o vyriausybei kontroliuoti daugybę mažų 
vaikų ir atrodo, kad nebuvo jokio sąžinės graužimo juos 
treniruojant dažnai savižudiškiems uždaviniams atlikti.

Dalis vaikų tiems tikslams buvo parinkti iš tų, 
kurie buvo išgabenti į Sovietų Sųjungų indoktrinacijai- 
-perauklėjimui. Štai tipingas atvejis:

Noor, 11 metų amžiaus afganas berniukas (juodi 
plaukai, rudos akys, liesas ir apdriskęs) pagautas šnipi
nėjant Sovietams. Jis priklausė afganų vaikų tinklui, ku
rį tvarkė 2 vyresni, maždaug 16 metų amžiaus afganai 
berniokai. Juodu buvo vieninteliai, kuriems buvo leidžia
ma palaikyti dažnų kontaktų su savo Sovietų kontrolie
riais, veikiančiais iš Herat politinio vyriausiojo štabo. 
Kiekvienas berniokas gaudavo algos apie 15 amerikoniškų 
dolerių kas mėnesį.

Noor - sūnus komunistų partijos darbuotojo Kan
dahar'e-buvo parinktas 1982 m. specialioms studijoms 
SSSR, - Su kitais 10-čia vaikų, išrinktų atsižvelgiant į jų 
gabumą ir šeimų .lojalumą partijai, buvo paimtas iš apy
linkės mokyklos, kurią jis lankė ir išsiųstas į specialią 
100 vaikų klasę.

„KLASS„arba Kaip Gyvena 
Rusai Tikrumoje
2. /tęsinys/
Kultūrininkai Kaipo 
Socialinė Klasė

Kūrėjai, dirbu kultūrinėje srityje, gauna stambius 
atlyginimus. Tai viena jų klasės privilegijų. Kino studijos, 
baleto grupės, teatrai, leidyklos moka mėnesines algas, 
prie kurių prisideda priemokos už spektaklį, straipsnį 
ar knygų. Pavyzdžiui, sukant filmų, Maskvos aktoriai 
gauna karjeros pradžioje 100 rublių į mėnesį, priedo 5 
rublius į dieną, kaskart, kai jiems tenka prasitrainioti 
filmavimo aikštelėj priverstinėse prastovose. Prityręs 
aktorius gali užsidirbti 300 rublių, prie kurių prisideda 
75 rubliai už kiekvienų dienų, praleistų filmuojant.

Panašiai kaip aktorių algas, rašytojų honorarų nu
lemia ne skaitytojų paklausa, bet Valstybė. Vienų vaka
rų vienas leidyklos darbuotojas paaiškino man, kaip ap
mokami kai kurie autoriai:

- Rašytojas gauna,- sakė jis man, - 1.500 rublių 
už 100 puslapių, kai išspausdinami pirmų kartų 100.000 
jo knygos egzempliorių. Labai nedaug knygų susilaukia 
tokio tiražo ir valstybė užsitikrina sau, kad honorarai 
tolydžio mažės. Autorius gauna vėliakos 1.500 rublių to
mis pačiomis sųlygomis už antrų leidimų; bet kai priei
nama prie trečio leidimo, jis tegauna 60% tos sumos. 
Populiarūs rašytojai arba tie, kurie "ideologiniai sveika
tingi" gali labai praturtėti.

Teatro kritikai ne tokie laimingi, bet jų pajamos 
gali pasiekti vertų pagarbos lygmenį. Jiems moka tarp 
60 ir 100 rublių už dešimtį analizės puslapių. Dešimties 
rublių tarifas už puslapį yra įprastas tarifas periodinėje 
spaudoje ir "Novosti" agentūroje. Juo ilgesnis straipsnis, 
tuo daugiau už jį mokama. Vienas mano pažįstamas žur
nalistas gaudavo 200 rublių algos į mėnesį. Jis jų padvi
gubindavo, parašydamas penkis keturių puslapėlių straips
nius mėnesio bėgyje.

Rašytojas Vladimir Voinivič'ius sakydavo, kad 
daugumas rašytojų unijos narių tėra vien partijos "neg
rai", kurie niekad nėra paskelbę literatūriniai kų nors 
vertingo. Savo knygoje, pavadintoje "Ivankiada", jisai sap
nuoja, kad žmonės išrinko į rašytojų unijos narius baltų 
keptuvę aiškindamiesi sau, kad nors jinai niekada nėra 
parašiusi nieko doro, jinai nėra taip pat parašiusi ir nie
ko "politiniai pavojingo".

Kiekvienų kopijavimo mašinų kontroliuoja KGB, 
ir eiliniam piliečiui yra uždrausta bet kų fotokopijuoti, 
nebent didelėse bibliotekose ir tai vien gavus specialų 
leidimų.

Tokia pat kontrolė palaikoma, kai tenka paskirti 
menininkams darbo reikmenis. Dailininkai mieliau vartoja 
užsieninės gamybos aliejinius ir akvarelinius dažus. Akto
riams reikia grimo, o muzikantams - instrumentų. Ka
dangi nėra laisvos rinkos, kuri reguliuotų pasiūlų ir pa
klausų, menininkai, norėdami apsirūpinti darbo medžia
ga, priklauso nuo Valstybės, nuo draugų užsienyje malo-

Afganų vaikai pabėgėliu stovykloje laukia maisto davinio.

Po vieno mėnesio orientacijos kurso Kandahar'e, 
tas 100 vaikų buvo nugabenti į Kabul'ą, paskui į Taš- 
kent'ų ir vėliau į Samarkand'ų Sovietų Uzbekistane. Ten 
jie buvo apgyvendinti partijos narių šeimose. Jų švie
timas susidėjo pagrindinai iš karinio apmokymo (fizinis 
treningas, ginklų identifikacija ir jų vartojimas, aplinkos 
panaudojimas, maskavimo technika, naudojimas ženklų, 
asistuojant oro puolimams ir komunistinė indoktrinacija).

Po 6 mėnesių tokio apmokymo, vaikų grupė buvo 
perskirta. Dalis palikta SSSR teritorijoje papildomam 
apmokymui, kiti sugrųžinti į Afganistanu. Berniukas 
Noor buvo pasiųstas į Herat'ų, toli į šiaurės vakarus nuo 
jo namų Kandahar'e. Jam buvo įsakyta eiti į turgavietes 
ir nuduoti esančiu benamiu, pasimetusiu pabėgėliu. Jis 
turėjo kalbėti prieš komunistinį režimų ir prieš Sovie
tus, kol jį priimtų globoti mujahedinai. Jis privalėjo pa
sidaryti jiems naudingu ir pasisiūlyti dirbti prie reikme
nų pakrovimo ir iškrovimo, atlikti įvairius kitus patarna
vimus ir pasiūlius, eiti su sukilėliais į laukus.

Vienas iš Noor'o retų kontaktų su Sovietais - jis 
apibūdino juos esant civiliais (tikriausiai KGB) ir priklau
sančiais Sovietų karo aviacijai- privedė prie jo suėmimo. 
Kitas turgavietėse besimaišantis vaikas, pro-mujahedinas, 
pradėjo Noor'ų įtarti ir sekė jį iki pastebėjo susitinkantį 
su Sovietų kontrolierium.

Noor, dirbdamas komunistų šnipu, buvo liudininku, 
kaip yra apklausinėjami mujahedinai. Anot jo, jie būdavo 
kankinami ir po to dažniausiai nužudomi.

Daugelyje pabėgėlių stovyklų yra eilė tokių vaikų, 
kurie buvo pagauti šnipinėjant ar bandant nužudyti mu
jahedinų vadus. Pasikalbėjimuose su stovyklų organizato
riais paaiškėjo, kad dedamos nuolatinės pastangos atgau
ti "nuprogramuojant" tuos vaikus, kurių dalis yra vos 
8 ar 9 metų amžiaus ir daugelis jų yra praradę abu tė
vus besitęsiančio karo metu.

*** "Aš norėčiau, kad 1988 m. būtų paskutinieji Sovietų, ■ 
kariuomenei Afganistane"- Eduard Shevardnadze, Sovietu 
Užsienio Reikalų ministeris, sausio mėn., 1988 m.

Estijos

nės arba nuo juodosios rinkos, nors čia reikia turėti pa
kankamai pinigų, kad įsigytum vienų kitų daiktelį.

Cenzoriai naudojasi neįkainuojama privilegija 
niekas jų nekontroliuoja. Jie skaito, kas jiems patinka, 
o tas knygas gauna iš Sovietų pasiuntinybių užsienyje. 
Jie mato užsieninius filmus integraliame pavidale (neiš
karpytus).

Užsiminęs apie tuos užsienietiškus filmus,. David 
K.Willis papasakoja itin įdomias maklerystes.

Amerikiečių filmų pramonės profesionalai sakė 
man, kad jiems nepatinka atsigabenti su savim brangius 
filmų originalus:

- Vos mums atvažiavus, tarybiniai muitininkai kon
fiskuodavo dienai ar dviem mūsų filmus, - aiškino man 
vienas Los Angeles filmų gamintojų- ir mes žinodavom, 
kad jie išnaudoja tų laikų nelegaliam filmų persirašymui. 
Tada jie demonstruoja tas kopijas privačiuose seansuose, 
o mums neatsilygina. Mes esame girdėję tiek ir tiek pil
nai patikimų pranešimų, jog aukšti pareigūnai yra matę 
mūsų filmų juoda-balta kopijas.

Diplomatų ir dirbančių užsienio prekybos agentū
ros tarpe yra įprastu dalyku prisipirkti New Yorke ar 
Holywoode filmų vaizdajuosčių ir paskui demonstruoti 
jas Maskvoje pagalba importuoto video aparato, kurių 
šiaip krašte nerandama. Vakariečiai biznieriai duoda tas 
kasetes dovanų aukštiems pareigonims, siekdami jų ma
lonių.

Pinigo Vertė Reliatyvi
Aš užklausiau savo draugo Volodios, kas jam la

biau patiktų: ar turėti daugiau pinigo, ar papildomų 
luominių privilegijų. Jis pratrūko juokais:

- Privilegijų, privilegijų, savaime aišku)
Jei taip būtų galima, Volodia pasirinktų savo drau

gu stambios rūbų krautuvės direktorių. Po to, kų nors 
tvirtai įsitaisiusį viešbutyje. Pakaktų net durininko, kad 
tik jis parūpintų, reikalui esant, lovų.

- Jūs nežinot, kaip sunku sovietiniam piliečiui gau
ti kambarį viešbutyje,- aiškino jis man. - Visi geriausi 
kambariai rezervuojami turistams užsieniečiams. Partijos 
pareigonys turi savus viešbučius, o mes, ruseliai, kai ke
liaujam, esam įpratinti miegoti viešbučių priemenėse 
/"holuose"/. Sovietinė spauda reguliariai skelbia apybrai
žas apie viešbučių vedėjus, išnuomojančius kambarius 
paprastiems piliečiams už kyšius šampano, šokolado, vy
no ar vodkos pavidale.

Iš tiesų, kai pasiekiamos visuomenės viršūnės, pi
nigas nieko nebereiškia...Bet, kai turimas rangas ir pa
dėtis yra žemesnio lygio, pinigas atgauna savo svarbų. 
Daugumas darbininkų, tarnautojėlių, pensininkų, žmonų, 
pašauktųjų dviejų metų karo prievolėn kareivėlių bei ne
pilnamečių, žino ko vertas rublis kaipo kyšis, kad gautu
mei geresnį mėsgalį iš mėsininko, geresnę vietų eilutėje 
prie krautuvių, kad nusipirktumei šį tų kolchoziniame 
turgelyje, kurie valdžios leidžiami didesniuose miestuose. 
Jie žino, kų reiškia turėti rublį kišenėje ar piniginėje, 
kai pasitaiko proga įsigyti importuotų lietsargį, ritinį 
tualetinio popieriaus, tiulio užuolaidėles arba lūpų pieš
tukų, kai nelauktai tuos daiktus "išmeta" krautuvėse.

Taip dirbama žemė Afganistane, tebevykstant mūšiams AQ photo

*** "Mano paskutinieji žodžiai tau, mano sūnau ir pa
veldėtojau: 'Niekad nepasitikėk rusais" - Abdur Rahman 
Khan, afganų karalius, 1901 m. /bus daugiau/

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGA PASISAKO UŽ 
LIETUVIŲ KALBĄ

(Vilnius-New Yorkas, LIC.) Lietuvos Rašytojų Sąjunga 
balandžio 5 dienos susirinkime svarstė lietuvių kalbos 
vaidmenį tėvynėje ir išreiškė rimtą susirūpinimą jos atei
timi, praneša Lietuvių Informacijos Centras.

Iš Lietuvos buvo pranešta, kad prieš Velykas po dauge
lį Vilniaus įstaigų vaikščiojo žmonės ir rinko parašus po 
kreipimosi į Lietuvos rašytojų sąjungą. Ši sąjunga buvo 
prašoma eiliniame savo susirinkime apsvarstyti opias 
tautinio klausimo problemas. Susirinkimas įvyko balandžio 
5 d. Tokių aistringų viešų diskusijų sovietų Lietuva dar 
negirdėjo. Rezoliucijoje buvo pareikalauta :

1. Pripažinti valstybine Lietuvos TSR kalba lietuvių 
kalbą;

2. Uždrausti rusų kalbą darželių lietuviškose grupėse; 
vidurinėse mokyklose dėstyti rusų kalbą tik nuo IV klasės.

Prieš tariamas nacionalistines nuotaikas griežtai kalbė
jo TIESOS redaktorius Laurinčiukas ir vienas iš jo draugų. 
Tačiau ir šie buvo priversti balsuoti už aną rezoliuciją. 
Labai išcenzūruota rašytojo Jono Mikelinsko kalba spaus
dinama 1988 m. balandžio mėn. 14 d. KOMJAUNIMO 
TIESOJE .
PRANEŠA ELTA:
Dr. Vytautas Skuodis, Lietuvos Helsinkio Grupės ir 
Lietuvos Tikinčiųjų Teisių Gynimo Komiteto narys
Didžiai gerbiamiems Europos Parlamento nariams, 
Didžiai gerbiamiems Europos Tarybos Parlamentarinės 
Asamblėjos nariams,

Šių metų balandžio mėn. 12-24 d.d. lankiausi Europos 
Pąrįamente, susipažinau su jo darbu. Svečią,ų4ęjgėmis 
stebėjau parlamęto posėdžius,, asmeniškai bendąayau su 
kai kuriais parlamento nariais. - -ų <.-

Man buvo ypatingai malonu ir svarbu patirti, jog 
Sovietų pavergtų Pabaltijo kraštų - Lietuvos, Latvijos ir 

klausimai nėra pamiršti Europos parlamento ir
Europos Tarybos darbuose.

Šiuo laišku aš, kaip Lietuvos Helsinkio Grupės ir 
Lietuvos Tikinčiųjų Teisių Gynimo komiteto narys, savo 
pavergtosios lietuvių tautos vardu noriu pareikšti padėką 
Europos Tarybai už jos 1987 metų sausio mėn. 28 d. re
zoliuciją ir Europos Parlamentui už 1987 m. spalio 12 d. 
rezoliuciją, kurios betarpiškai liečia iki šiol sovietų anek
suotus kraštus.

Vadinamieji Lietuvos, Latvijos ir Estijos disidentai, 
tai sovietų pavergtųjų tautų parlamentarai, kurių veiklą 
įkvepia jų tautų idealai ir kurie neboja sovietinių kalėji
mų ir lagerių. Todėl jų balsas - pavergtų Pabaltijo kraš
tų balsas.

1987 - 1988 metų politiniai ir tautiniai įvykiai Pabal
tijo kraštuose visam pasauliui rodo, jog lietuviai, latviai 
ir estai niekada nesutiks su tuo, kad jų pavergtieji kraš
tai pasiliktų prijungti prie Sovietų Sąjungos.
Strassbourg, 1988, balandžio 15 d. Vytautas Skuodis,

’V ▼▼ W ’’Tl 
Kai rusai .šneka apie pinigus, jie, žinoma, negalvoja apie 
kredito korteles ar čekių knygeles...

Kadangi maistas yra brangus, sovietinės šeimos 
išleidžia mitybai kur kas daugiau, negu šeimos Vakaruo
se. Sovietinė statistika nurodo, kad tik trečdalis šeimos 
pajamų sugarma išlaidoms maistui, bet aš nesutikau nė 
vieno žmogaus, kuris būtų man tai patvirtinęs. Man re
gis, kad minimumu būtų penki rubliai į dieną trijų as
menų šeimai. Kitaip sakant - 150 rublių į mėnesį. O 
tai tik dešimčia rublių mažiau, negu vidutinė alga. Jei 
vyras su žmona abudu dirba - kaip kad paprastai būna
- tai visas žmonos uždarbis nueina maistui. Išlaidos 
maistui sudaro 50% visų šeimos pajamų, jei ne daugiau. 
Žiemą , speiguotuose Šiaurės ar Vakarų miestuose tos 
sumos gali pašokti iki 80%, su sąlyga, kad būtų pakan
kamai tų gerų maisto produktų. Žinoma, rūbai ir avaly
nė suryja gerą biudžeto dalį.

Sibire gerokai pakelia uždarbį gerai pritaikintų 
priemokų sistema, bet dar įspūdingesnės yra privilegijos, 
gaunamos kartu su darbu. Man teko sutikti tuzinus dar
bininkų, kurie, savaime aišku, kentėjo sunkiai plukdamie- 
si speiguotoje Šiaurėje, bet turėjo, antra vertus, teisę 
pasilaikyti sau butą gimtajame mieste krašto vakaruose 
ir galėjo įsigyti automobilį,neišlaukę ilgiausiai eilėje. Jie 
turėjo galimybę arba pasiimti 42 dienas metinių atos
togų, arba dirbti iš eilės 32 mėnesius ir po to gauti še
šis mėnesius apmokamų atostogų. Kelionė ten ir atgal 
jiems būdavo apmokėta. Be to, tie piliečiai galėjo turė
ti banke taupymo sąskaitą ir nesibijoti, kad tuo pa
trauks į save KGB dėmesį.

įstatymai prieš spekuliaciją ir investacijas yra la
bai griežti. Šeima gali turėti savo nuosavybėje "dačią"
- vasarnamį ir butą. Elito nariai negali perleisti savo 
butų kaipo nuosavybės savo vaikams, nebent jei tieji yra 
užregistruoti kaipo buto gyventojai tėvų pasimirimo 
metu. Kiekvienas asmuo, perėmęs butą paveldėjimo keliu, 
privalo apleisti bet kokį gyvenamąjį plotą, kuriuo jis nau
dojasi, iškyrus "dačią". Yra leidžiama nuomoti kambarius 
namuose prie jūros, bet mokesčiai gali siekti 80%. įsta
tymas draudžia turėti lėktuvą; juo galima pabėgti, /b.d./

1988. IV. 28 3 psl.



LIETUVIŲ AUDINIAI LAIKO TĖKMĖJE
Anastazija Tamo § a i t i enė

Lietuvių namus puošdavo ir dekoratyviniais audiniais 
papuošta lova. Stambių raštų užtiesalas, iš po jo, žemyn 
nutysęs baltos lininės paklodės kraštas su žičkų rinkiniais 
ir pynikais, viena ant kitos sudėtos baltų drobių pagalvės, 
kurių galai stambių žičkinių raštų rinkiniais išrinkta. 
Laukiant svečių, stalas būdavo užtiesiamas baltutėle 
linine servetiniu būdu raštuota staltiese, o prie lovos 
kabodavo spalvotas, raštuotas kilimėlis - rinktine techni
ka austas, kartais dar su pakaišymais, kaišytinis arba 
siuvinėtas. Užuolaidas ausdavo kiauraraščiu iš plonų suktų 
lininių gijų, jų galuose raštus išrinkdavo rinktine technika, 
o vėlesniais laikais jas ausdavo iš medvilninių siūlų su 
žičkų rinkiniais. Gryčių bei seklyčių grindis tiesdavo 
skuduriniais skersdryžiais arba šiaudiniais austais takais.

Tautinis išeiginis moterų drabužis būdavo pats, spal
vingiausias, puošniai raštuotas liaudies meno kūrinys. Jis 
susidėdavo iš kelių skirtingų audimo būdų, vis kitokių 
raštų ir spalvų - vienoks audeklo gabalas sijonui, kitoks 
ir puošniausias - prijuostei, o lierr.enėlei-kiklikui vėl skir- 
tingesnis - smulkesniais rašteliais austas; galvos danga 
mergaitėms ir moterims visada būdavo skirtinga ir iš 
įvairių audeklo gabalų parengta.

Kiekvienoje Lietuvos apylinkėje, kurių priskaitome net 
septynias - Aukštaitiją, Vilniją, Dzūkiją, Kapsus, Zanavy- 
kiją, Mažąją Lietuvą ir Žemaitiją - tautiniai drabužiai 
pasižymėdavo vis kitokiu audimo būdu, savitais raštais 
bei skirtingais spalvų deriniais. Be to, tų tautinių drabu
žių audinių, jų raštų, spalvų ir pasiuvimo stilius vis keitė
si laiko tėkmėje. Kiekviena liaudies menininkė, nors 
prislaikydama bendro stiliaus, bet sykiu suteikdavo savo 
audiniui savito estetinio grožio paįvairindama jo raštą ir 
spalvingumą.

XX a. pradžioje lietuvių audinių dailė nors dar egzis
tavo, bet užplūdę iš kitų kraštų fabrikiniai pakaitalai 
išstūmė lietuvių tautinius drabužius. Tuo laiku senoviški, 
namie austi spalvingi ir raštuoti XIX a. moterų išeiginiai 
šventiniai drabužiai trūnijo kraičių skryniose, o juos pa
keitė pirktinės medžiagos - aksominės, šilkinės ir kiti 
blizgantys audeklai.

193U metais Žemės ūkio rūmai pakvietė dail. Antaną 
Tamošaitį Namų pramonės skyriuje organizuoti liaudies 
meno atgaivinimą. Pirmiausia suorganizuoti audimo kur
sai, kuriuose pradėta atgaivinti tautinių drabužių audimas 
pagal senoviškus išeiginius drabužius. A. Tamošaitis, ilga
metis senojo liaudies meno rinkėjas, parengė platų planą, 
Kaip moderninti senąją sodiečių dailę pritaikant naujoms 
gyvenimo sąlygoms. Sodžiuose dar buvo nemažai senovi
nių kraičių audėjų, puodžių, medžio drožėjų ir kitų sričių 
liaudies menininkų, kurie jau nebeturėjo rinkos savo dirbi 
niams, kaip sodiečiai sakydavo "išėjo iš mados". Tiems 
meistrams reikėjo tobulesnių įrankių, geresnių žaliavų, o 
ypač^tfftuljų liaudies meno formų bei raštų, prisilaikant

Da i navos Sūnus

LIETUVA MANO ATSIMINIMU MIGLOSE
/ tęsinys /

Miestui ir vienuolynui laimingai išvengus . didesnių 
Pirmojo didžiojo karo žaizdų, po 1918 metų paskelbto
sios Lietuvos valstybės atstatymo, vienuolyno veikla iš
siplėtė į lietuvių švietimų. Jau 1920 m.atidaryta Marijo
nų klasikinė berniukų gimnazija. Šio vienuolyno atnaujin
tojas kun. J.Matulaitis 1918 m. grįžta iš Lenkijos į Lie
tuvą, į Marijampolę. Tais pačiais metais Kaune konsek
ruojamas vyskupu ir Šv.Tėvo paskirtas Vilniaus vyskupu, 
1918 m.gruodžio 8 d.išvyksta į Vilnių.

Tuo tarpu Marijampolėje 1923 metais pastatomi 
puikūs keturių aukštų naujosios Marijonų gimnazijos rū- 
mai su bendrabučiu. 1925 metais gimnazija gauna viduri
niosios mokyklos teises su direktorium kun. Jonu To~ 
t o r a i č i u. Taigi, tame pirmajame Lietuvos nepri
klausomybės dešimtmetyje Marijampolė pasipuošė naujai
siais Marijonų gimnazijos rūmais, dviem naujais moder
niais gelžbetoniniais tiltais per Šešupę (1924 m.), labai 
puikiais Mergaičių gimnazijos ir Mokytojų seminarijos 
rūmais (1926 m.), ultra moderniška Petro Armino mo
kykla ir kt.

Per tą 20 savo gyvavimo metų Marijonų gimnazi
ja išleido virš 10 brandžiu abiturientų laidų. Iš tų 10- 
ties laidų išaugo daug svarbių mokslo vyrų, dvasiškių, 
daktarų, filosofų, poetų ir rašytojų. į Marijonų gimnaziją 
dėl jos aukšto standarto kas metai suvažiuodavo daug 
naujų moksleivių iš visos Lietuvos. Daugelis ištisų Suval-
kijos ūkininkų šeimų jaunimo čia mokėsi vienas po kito: 
Simanavičių apie 3 broliai, Bražukų 2 broliai (keli jų 
dabar dar gyvena Toronte), 2 broliai Norkai, Andziulių 
2 broliai ir daugelis kitų, man nežinomų šeimų. Čia mo
kytojavo rašytojas lituanistas Vincas Ramonas, P.Kripai- 
tis - matematikas, V.Kavaliūnas- vokiečių ir anglų kalbų 
žinovas, broliai - V.Bazilevičius, Įeit., karo paruošimui 
- lotynistas, J.Bazilevičius - graikų k. ir filosofijos mo
kytojas, seiniškis V.Stoškeliūnas - lit. mokytojas ir pa
garsėjęs Lietuvos sporto meisteris - J.Puskunigis- kūno 
kultūros mokytojas. Neseniai Romoje mirė kitas buvęs 
Marijampolės Marijonų vienuolyno provincijolas kun.dr.J. 
Vaišnora, Anglijoje darbuojasi garbingojo amžiaus sulau
kęs, buvęs Marijonų gimnazijos prefektas kun. Sakavičius.

Tai į tokią rinktinę pedagogų ir moksleivių grupę 
teko ir man garbė įsijungti 1938 metų rudenį.

MARIJAMPOLĖS PARAPIJOS ŠVENTOVĖ
Dabartinės Marijampolės parapijos barokinės šven

tovės istorija yra ilga ir garbinga. Jai vieta buvo parink
ta labai vaizdingame plote, ant aukšto Šešupės kranto. 
Jos statyba buvo pradėta 1818 m.rugsėjo mėn.5 d. ir 
konsekruota Seinų pag.vysk. Aug.Maciejevskio, didelio 
lietuvių globėjo 1824 metais. Taigi, jos statyba buvo pra
dėta 66 metai po Marijonų vienuolyno įkūrimo ir lygiai 
100 metų prieš Lietuvos valstybės atstatymą. Šventovės 
globėju laikomas Šv.Mykolas.

Šventovės dabartinė forma atsiekta tik po dviejų 
sekančių statybos tarpsnių. Dabartiniai aukšti barokiniai 
bokštai buvo pastatyti tik 1882 metais, o dabartinės 

senojo liaudies meno stiliaus. Žemės ūkio rūmai pasirū
pino pagerinti liaudies menininkų darbo įrankius, geriau 
paruošti žaliavą ir surengti pasitobulinimo kursus. Buvo 
išleistos Sodžiaus Meno .knygos tikrųjų senoviškų liaudies 
dirbinių ir Sodžiaus Pramonės leidiniai pritaikyti naujos 
tautodailės gamybai. Buvo rengiamos naujos tautodailės 
parodos, per "Marginių" bendrovę miestiečiai galėjo įsigy
ti naujus tautinius drabužius, lietuviško stiliaus baldus, 
medžio drožinius ir kt. Per mokyklas buvo skiepijama 
liaudies meno-dailės pažinimas ir jų vartojimas. Seno
viški liaudies meno dirbiniai grįžo į gyvenimą naujais 
pavidalais.

Beveik kasmet buvo rengiamos naujosios tautodailės 
parodos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienuose. Lietuvių 
tautiniai drabužiai pasirodė itin paopuliarūs dėl jo savito 
stiliaus, raštų įvairumo, subtilių spalvų, rankomis pasiu
vimo. Berlyno tautinėje dekoratyvinio meno parodoje 
1937 metais sūduvių drabužis laimėjo pirmą vietą Europo 
je ir visą parodos laiką buvo išstatytas garbės salėje. 
Lietuv ių kilimai įvairiose parodose buvo apdovanojami 
aukso medaliais.

Užėjus Antrojo pasaulinio karo audrai, daugelis vado
vaujančių tautodailės menininkų pasitraukė - išemigravo 
iš Lietuvos, o po karo atvyko į šiuos kraštus -Kanadą ir 
JAV. Čia įkurtiems tautinių šokių ansambliams ypatin
gai buvo reikalingi tautiniai drabužiai, kuriuos audė audė
jos Montrealyje ir audžia Kingstone, Toronte ir Čikagoje.

1977 m. įsteigtas Lietuvių Tautodailės Institutas, 
siekiant plačiau išvystyti lietuvių tautodailės dirbinių 
meninę kokybę. įsisteigę L.T.I. skyriai moko ir plečia 
tautodailės ugdymą ir rengia savo dirbinių parodas . Šios 
parodos kataloge išvardinti eksponuoti audiniai pagal jų 
žaliavą, audimo būdą, paskirtį, vietovę ir jų pagaminimo 

kryžminės koplyčios tebuvo pastatytos tik 1910 metais, 
bemaž 100 metų vėliau. Vienoje šių koplyčių, Jėzaus 
Širdies vardo, šiaurės pusėje sienos kriptoje 1934 metais 
palaidotas iš Kauno pervežtas 1927 m.miręs arkivysku
pas Jurgis MATULAITIS. Tą rusvo marmuro sieninį skulp
toriaus Zikaro darbo arkivyskupo bareljefą teko daugelį 
kartų aplankyti man besimokant Marijampolėje šešetą 
metų. Visokiausių iškilmių progomis teko man šioje šven
tovėje pabuvoti. Atmintiniausios progos -1938-1940 ne
priklausomybės ir taikos metai, neužmirštamos ir ypatin
gai iškilmingos būdavo mokslo metų pradžios moksleivių 
pamaldos, kai iš visų gimnazijų sužygiuodavo šauniu 
moksleivių gretos. Kaip gražiai giedodavo tūkstantinė 
moksleivių minia! Arba vėl, reguliarios moksleivių mišios 
kas sekmadienį 11 vai. Kiekvieną tų sekmadienių giedo
davo pasimainydami gimnazijų chorai.

Po nepaprastai iškilmingo arkivyskupo Jurgio Matu
laičio palaikų perkėlimo į savosios Marijampolės parapi
jos šventovę, kurioje 1871 metais jis buvo pakrikštytas, 
šventovė ėmė garsėti nuostabiais įvykiais. Daug įvairių 
išgijimų (net ir mano paties apie penketą mirtinų susi
dūrimų buvo išvengta, kreipiantis į šio naujai palaiminto 
arkivyskupo apsaugos globą). Kitas nepaprastas atvejis- 
-pačios šventovės nuostabus fizinis nepaliečiamumas, kai 
vokiečių Luftwaffes bombos sproginėjo po visą Marijam
polės miestą ir apie pačią šventovę 1941 m.birželio mėn. 
22 d. rytą, tačiau jos visiškai nepajudino. Ji stovėjo 
aukštai virš degančio miesto dūmų savo baltus bokštus 
iškėlusi, ugnies nepaliesta, nors aplinkui siautėjo baisūs 
gaisrai...

Džiaugsmingiausi ir neužmirštamiausi metai būtų 
1987-ji, kai liepos pradžioje man teko nepaprasta laimė 
ir garbė ją aplankyti. Tai buvo pora savaičių prieš gal
būt, pačias didžiausias ir džiaugsmingiausias iškilmes, 
kurios iš vis šioje šventovėje buvę - tai Lietuvos nau
jausio Palaimintojo tautai pristatymas ir iškilmingas jo 
palaikų perkėlimas iš kriptos į tos pačios koplyčios Šv. 
Jėzaus Širdies altorių. Kaip matėsi iš spaudos ir priva
čių pranešimų, iškilmės buvo tikrai nepaprastos. Žmonių 
minios buvo apgulusios visą šventorių ir gatves aplinkui. 
Net ir ateistinės valdžios organai buvo labai paslaugūs 
(milicija) ir maloniai kooperavo su iškilmių rengėjais 
bei gausia minia tikinčiųjų. Pati šventovė iš vidaus bei 
išorės žėrėjo nauju baltų ir auksu spindinčių dažų sluogs- 
niu. Visa tai buvo atlikta dėka rūpestingo šventovės 
klebono dekano Lesčinsko, kaip ir daugelio savo darbą
ir talentą paaukojusių tėvynainių.

PIRMIEJI MOKSLO METAI MARIJONŲ GIMNAZIJOJE
Po sunkiai pelnytų 1938 m.vasaros atostogų tėviš

kės kaime, nė nepajutau, kad jau laikas rengtis atgal 
naujam mokslo metui. Rūpestingai ruošiausi savo mantą, 
net ir knygų lentynėlę pats pasidariau. Po vasaros dar
bų suskirdusiomis rankomis, bet sveikai saulutės ir vėjtų 
nugairintu veidu, nuveža mane tėveliai į mokslo miestą- 
Marijampolę.

Pirmas įspūdis šioje ypatingoje mokios įstaigoje 
buvo pristulbinantis. Nepaprastas moksleivių įvairumas 
tiek amžiumi, tiek ir jiį kilme.Mes, pirmųjų klasių vai
kinai žvelgėme į vyresniųjų klasių vyrukus, ypač septin-

Anastazija Tamošaitienė. SAULĖTEKIS. Tapyba.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
LIETUVIŲ DIENOS. Mėnesinis žurnalas (išskyrus liepos 
ir rugpjūčio mėnesius), leidžiamas Los Angeles, USA.

LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo kovo mėn. lietuviškaja
me skyriuje randama:"Kas laisvės nevertas, kas negina 
jos...". Mūsų jaunimo literatūros numylėtinis - pasikalbė
jimas su rašytoju Vytautu TAMULAICIU. Vytauto Tamu- 
laičio - "Sugrįžimas". Jurgio Gliaudos - "Didžiuoju poe
zijos keliu". Adomui Jakštui atminti. Adomo Jakšto- 
Dambrausko eilėraščiai. V.Šv.- Saulėtoje Kalifornijoje. 
ELTA - Rašytojų sukilimas prieš savo savaitraštį.

Anglų kalbos skyriuje:
Vytautas Tamulaitis. Aldona Ryan- "Kumelė". Mo

teris ir čekistai. Daniel Yenkevich - Lietuva yra gyva. 
Teisingų išsireiškimų svarbumas /didelis skirtumas tarp 
"Rusija" ir "Sovietų Sąjunga"/. Ne 20 milijonų, ne rusų 
ir ne kare žuvusių.

Viršelyje - jaunimo rašytojas Vytautas Tamulaitis. 
Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis, išleista gera
me popieriuje. Prenumerata $20,-metams, Kanadoje - 
$30,-(kanadietiška valiuta)."Lietuvių Dienos", 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, CA 90029. Leidžia Antanas Skirius. tl.11,8881 ūli i J ,,.c trrc 
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tokus (abiturientus) su didžia pagarba ir nuostaba. O ir 
pačioje mūsų klasėje buvo tikra mišrainė. Vaikinai netik 
iš Suvalkijos, bet ir keletas iš Vilnijos, Aukštaitijos, Kau
no, net iš Žemaitijos. Buvo net vienas jaunuolis iš Ang
lijos, menkai lietuviškai kalbantis. Pirmąjį mėnesi, Kol 
orai buvo malonūs, teko gyventi pas savo gimines didžiu
liame Mokolų kaime. Teko apie trejetą kilometrų žings
niuoti Vilkaviškio plentu. Vėliau, jau prasidėjus rudens 
darganoms, buvau apgyvendintas mieste Bažnyčios gat
vėje, viename sename name, stovinčiame kieme atokiai 
nuo gatvės, prie pat sraunaus Javonio upelio, kuris pa
vasarį smarkiai ištvindavo.

Prisiglaudžiau ten prie savo kaimynų Andziulių 
dviejų vaikinų ir dar poros kitų,berods, nuo Vilkaviškio. 
Gyvenome susispietę keturiese poroje mažų kambarėlių 
namo palėpėje. Man, kaip mažiausiam, tekdavo gerokai 
pasigrumti dėl vietelės prie stalo, ruošiant pamokas. Po
ra langelių tiekė mažai šviesos bei šviežio oro, kurio 
ypač žiemą, menkai tegaunama. Namas stovėjo netoliese 
nuo puikiosios parapijos bažnyčios, kurios viename iš jos 
aukštų bokštų tikseno didžiulis laikrodis. Jis labai regu
liariai rodė laiką ir mušė valandas bei jų ketvirčius. To
kiu būdu jau mums nebuvo jokio rūpesčio, kad pavėluo
sime. Marijonų gimnazija tebuvo tik už keletos gerų pa
sivaikščiojimo minučių. Taigi, dėl nuotolio, butas buvo 
labai patogus. /bus daugiau /

4 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



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

Dr. Gv. Valančius

IS PADANGES MIELOS
(if SPAUDOS OKUPUOTOJI LlfTI/VOJf IR llflYMOJfI

: Į

Kai kas iš šio laiško 
rašytojo patarimų tiktų ir 
Kanados paštui. Tik čia 
daugiausiai užkliūva vieti-

IŠ PRAEITIES RUKU....
ARTUR RUBINSTEIN'O

nis paštas dėl nesųžiningų 
išnečiotojų, kuriems kaip 
tik žygūno darbas atrodo 
perdaug varginantis.

KONCERTAS KAUNE

• KAUNE rūpestingai pri
žiūrimuose Perkūno Na
muose vyko trečioji indivi
duali medžio drožėjo V.Sa- 
bataičio darbų paroda. Joje 
jis sutelkė apie šimtų bui
tinių daiktų : rankšluosti
nių, druskinių, svogūninių, 
įvairių indelių prieskoniams. 
Jie yra išdrožinėti senovi
niais ornamentais. Taip pra
tęsiama lietuvių senoji dro
žybos tradicija savo stiliu
mi žavinti ne tik meno 
žinovus, kitataučius, 
ir miela visiems, kurie 
silanko į parodų.

bet
at-

• KLAIPĖDOS rajone, 
žvelsio kaime, kuriame 
mė poetas Butkų Juzė(1893 
-1947) išliko tik meliorato
rių malone kaštono medis. 
Pagerbiant poeto atminimą, 
medis yra aptvertas tvore
le, padėta po stogeliu pa
minklinė lenta, pranešanti, 
kad tai buvusi Butkų Juzės 
gimtinė.

Šiuo kukliu paminklu 
rūpinosi paminklinių vietų 
saugotojai ir kraštotyrinin
kai. Ta proga literatūros 
mokytoja Regina Butkutė- 
Kuneikienė kalbėjo apie 
Butkų Juzės kūrybų ir gy
venimų, moksleiviai 
jo eilėraščius, 
Vincas ir 
pasidalino

Pa- 
gi-

skaitė 
o pusbrolis 

buvęs kaimynas 
prisiminimais.

"Inkaro" fabrikas• KAUNE 
patiekė naujausių savo ga
minį- moteriškas basutes. 
Tai gražus žodis vietoje

KReM
VE/DROOž/M E

darbuotojus, koncertantus, kino 
- begalės. Vienos tų monogra

fijų parašytos raštingų žmonių. Kitos - autobiografijos, 
prisiminimai. Kartais lengvai skaitomos, kartais nuobo
džios. Bet visos jos nukelia - jau vien todėl, kad neįma
noma nepaminėti vaikystės 
prieš-holokostinius 
Užtat nepaprastai būna džiugu jose aptikti pažįstamą 
pavardę (kokią Nemčinovą, Obuchovą ar Zverjevą), ar 
užuomina, apie Lietuvą. Tokie atvejai būna nepaprastai 
reti, nežiūrint, kad dažnai rašantieji būna išmaišę visą 
planetą, kaip sakysim Arthur Rubinštein'as, išnaršęs 
visus žemynus, koncertavęs ir ponams ir mužikams ir 
taip patikęs Ispanijos karalienei, kad ji skolindavo jo re
čitaliams savo asmeninį rojalį. Atrodytų, kad nieko nuo
stabaus, jog kokio nors impresarijaus dėka, jam teko 
apsilankyti ir Lietuvoje, kaip kad buvo apsilankęs, nete
kęs balso, F. Šaliapinas. Ne visai taip Rubinšteiną, kuris 
niekad neslėpė savo patriotizmo Lenkijai, pakvietė Kau
nan pats Tautos Vadas. Užtat ir jo viešnagės Lietuvoje 
aprašymas gana įdomiai atkuria tų laikų atmosferą.

..."Aš susilaukiau visai netikėto pasiūlymo iš Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos koncertuoti Kaune, jos sosti
nėj, nepaisant fakto, kad pasibaigus Pasauliniam karui, 
Lietuva ir Lenkija buvo nuėjusios savais keliais. Vilnius 
atiteko Lenkijai ir tai privedė prie sienų tarp abiejų 
kraštų uždarymo, o po to sekė visiškas diplomatinių 
santykių nutraukimas. Gauti lenkui, viso to pasėkoj, tokį 
pakvietimą koncertuoti buvo išskirtina garbė. Pirmasis 
mano koncertas Kaune suteikė man progą pažinti Nelos 
gimtinę, į kurią aš buvau taip dažnai kviestas. Bet jinai 
pati negalėjo manęs palydėti. Jos visą laisvą laiką buvo 
pasiglemžę naujų namų rūpesčiai.

Aš atvykau į Kauną pro Varšuvą, kurioje turėjau 
koncertą ir kur man buvo įteikta lietuviška viza ant 
specialaus dokumento. Mano koncertas praėjo su įprasti
niu pasisekimu. Vienok mane įsiutino trys recenzijos, 
kuriose užuot kalbėję apie mano skambinimą, recenzen
tai buvo prirašę antisemitinių užuominų. Ponia Mlynarska^ 
Nelos motina, atvyko Kaunan išklausyti mano koncerto ir 
apsistojo pas žavingą savo vaikaitį Joną Gromadskį. Kon
certas buvo tikra šventė. Vos įžengęs scenon, aš pajutau 
publikos, patenkintos, kad prezidentas pagerbia mane 
savo atsilankymu, prielankumą. Aš buvau rūpestingai 
parinkęs programą, neskirdamas pirmenybės Šopenui, nes 
jo kūrinius buvo galima palaikyti provokacija. Skambintas 
paskutiniajam bisui Manuel de Falla "Ugnies šokis" 
padarė įprastą efektą. Ponas Smetona pasakė mano adre- 

"brandintas" dar 11 .'su porą lipšnių dalykų, o aš išreiškiau/iš savo pusės) 
komplimentus lietuviams už jų meilę muzikai.

Po koncerto mano uošvė ir jos vaikaitis išėjo su ma
nim linksmai pavakarieniauti. Sekančios dienos rytą ponia 
Mlynarska mane nugabeno į šeimos sodybą Ilguvoj, apie 
kurią man buvo pripasakojęs nuostabių dalykų Pavel Ko- 
chanski. Jis buvo ten užaugęs. Jis buvo ten, kai gimė 
Nela. O jinai pati dievino tą kampelį ir nuolatos man 
apie jį kalbėdavo.

Namai stovėjo ant nedidelės kalvos virš Nemuno, per 
kurį reikėjo persiirti valtimi. Tai buvo kuklus pastatas, 
senoviško stiliaus, bet šiltas, jaukus. Mane sužavėjo di
džiulė muzikos salė. Ilgą laiką aš kiuksojau tame tuščia
me kambaryje, įsiklausydamas, kaip iš sienų man atskam
ba muzikos, kurią jos buvo girdėjusios, aidai. Valgomasis 
man priminė Timaszowską, Szymanowskiu dvarą, kuriame 
irgi kabojo ant sienų to paties pobūdžio šeimos protretai 
niūrūs ir senoviniai. Bet už vis didesnį įspūdį padarė man 
milžiniška virtuvė, Kurioje viešpatavo garsioji virėja Bar
bora tarp išrikiuotų varinių puodų: kokios dvidešimties, 
sakyčiau, nuo pat stambiausio iki pat mažiausio. Toje 
nuostabioje virtuvėje, lygiai kaip kad pilnam vaisių rūsy, 
mane apėmė gyvas įspūdis, tarytumei šalia manęs būtų 
Nela.

Dabar ūkį tvarkė Nelos pusbrolis Henrikas Hrincevi- 
čius, kuris gyveno jame su žmona ir vaikais. Man aprodė 
viską - gyvulius, svirnus, kluonus. Aš įsimylėjau senus 
kaštonmedžius.

Po dviejų dienų, kurių metu mane globojo, tarytumei 
karalių, tiek uošvė, tiek Barbora, aš grįžau Varšuvon. Po 
to, už dienos ar dviejų - Paryžiun".

* * *

Atremontuoti „Perkūno" namai Kaune

"sandalių". Paskelbta, kad 
basutės gaminamos iš odos 
atliekų ir šiais metais paga
mins 5.000 porų basučių.

ŠIURPI STATISTIKA
Praėjusiais metais, kaip 

skelbiama vietinėje spaudo
je, buvo sulaikyti 23.658 
neblaivūs keliavimo taisyk
lių pažeidėjai. Atimta teisė 
vairuoti transportų 9.673 
asmenims. Iš jų 1728 trak
torininkai ir 5.853 privačių 
automobily vairuotojai.

STEBIMASI PAŠTU
Vietinėje 

nusiskundžiama pašto 
tarnavimu, jei laiškai atei
na iš užsienio. "Iš Helsin
kio išsiųstas laiškas pasiekė 
Vilnių per 10 dienų, bet 
į namus 
tik po 8 
siųstas 
Vilniaus 
2 savaites. Laiškas iš Olan
dijos buvo išsiųstas 1988.ĮI. 
5., Vilnių pasiekė 1988.11.13 
ir čia 
parų, t.y.iki vasario 24 
nos.

Kur ir kam šitiek 
koma korespondencija 
užsienio?" - klausia Konser
vatorijos docentas. Jis sako 
toliau, kad pagerėtų pašto 
darbas, reikėtų atsisakyti 
lėktuvų, traukinių, automo
bilių ir kinkytis arklius. 
"O gal netgi siųsti pėsčius 
žygūnus...Nes tarptautinė 
korespondencija šiandien, 
deja, eina jų žingsnio tem
pu".

spaudoje 
pa-

buvo pristatytas 
parų. Iš užsienio 

spausdinys buvo 
pašte sulaikytas

die-

lai- 
iš

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

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pu- 
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 pajaunį 
mokesčių.

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

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

u lietuvybei išeivijoje!"

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

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

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

1988. IV.28

t
MŪSŲ!

ARBA SKAMBINK MUMS:

Anonymous) 
kiekvieną

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

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

8 vai. vakare.

Knygų apie scenos 
žvaigždes, kompozitorius

į tolimus, prieškarinius, 
laikus. Rūkuose skendinčią praeitį.

• - Girdėjau, kad turi bėdos su savo mašina, - sako
kaimynas.

- Taigi,- patvirtina automobilio savininkas. - Daviau 
pataisyti, nupirkau naują karburatorių, kuris sutaupo 30% 
gazolino, naują transmisiją, kuri sutaupo 50% gazolino ir 
įdėjau naujas žvakes, kas sutaupo 40% .

— Tai kas atsitiko?
— Pavažiavus 40 kilometrų, benzino tankas pradėjo 

bėgti per viršų, - atsakė kaimynas.

• Jaunas vyras kurį laikų draugavo su mergina ir viena 
vakarų jiems susitikus, numatęs, kad momentas tinkamas, 
išsiėmė iš kišenės mažų dėžutę. Atidaręs, parodė jai su
žieduotuvių žiedų su įgraviruotu jos vardu:

- Ar sutinki už manęs tekėti? - paklausė.
- Nežinau, kaip tau tai pasakyti, bet aš manau, 

tikrai myliu kitų...
- Pasakyk man

- Ne, ar kad jį
ne. - sušuko ji.

- Aš tik noriu
atsakė vyras.

kad

du

jo vardų. - sušuko vyras, 
sumuštum ar nušautum? Jokiu bū

jam šitų žiedų parduoti,- greitai

vyrui
eiti pas draugus į pobūvį.

- Ar būtinai reikia eiti? Ten bus Marijos Jonienės
skilvio žaizdos, Onos Paulienės

savo• Žmona skambina 
kad tų vakarų yra susitarę

tulžis, Jono Petrausko 
fibroidai...

M E
Adolf

gydytojui, primindama,

TŲ PASAULYJE:
Hitler'is įsakė savo kariuomenei

PRIEŠ 50
• Kovo mėnesį 
užimti Austrijų.
• Prancūzijos ir
su Hitler'iu pasirašyti nelemtų Muencheno Paktų 
džiantį hitlerininkams užimti dalį Čekoslovakijos.
• Pasaulinis sunkaus svorio bokso čempionas Joe Louis 
nugalėjo vokietį čempionų Max Schmeling'ų. A.Hitler'is 
buvo tuo labai pasipiktinęs, nes jis skelbė visų laikų, 
kad vokiečiai yra pranašiausia rasė pasaulyje.
• Didžiausia naujiena - kilusi visuotina panika dėka ra
dijo vaidinimo "Pasaulių Karai". Užgavėnių išvakarėse 
žinomas aktorius Orson Welles ir jo kolegos taip realis
tiškai perdavė neva "marsiečiy invaziją. į Žemės plane
tų", kad šimtai tūkstančių amerikiečių patikėjo, kad a- 
teina pasaulio pabaiga.

Daugelis išbėgo iš savo namų, kad paspruktų nuo 
bjaurių sutvėrimų ir jų leidžiamų mirties spindulių. Tik 
vėliau susiprato, kad jie tapo didžiausio šposo istorijoje 
aukomis.
e
of Dimes"

Britanijos vyriausybių atstovaj/iąųsitiko
lei-

Prezidentas Roosevelt'as pirmų kartų įvedęs "March 
vajų kovai su polio ligos epidemija, padėkojo 

radijo bangomis visiems, kurie prisidėjo prie šio vajaus. 
Jis pats buvo nuo jos nukentėjęs.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS. 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
JUSU AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ IR JĄ SKATINA.

Pora paaiškinimų:
Arturas Rubinštein'as buvo vedęs Emilio Mlynarskio, 

lenkų kompozitoriaus ir dirigento dukterį. Apie jo santy
kius su lietuviais Liet. Enciklopedijoje rašoma taip: "Mly- 
narskis palaikė ryšius su lietuviais, ypač su St. Šimkum. 
1906 metais, besiklausydamas Seredžiuje jo diriguojamo 
choro, Mlynarskis patarė Šimkui mokytis muzikos ir kurį 
laiką jį mokė Varšuvos konservatorijoje savo lėšomis".

A. Rubinštein'o atsiminimai sudaro trijų stambių 
tomų komplektą. Niekur Rubinštein'as nepamini blogu 
žodžiu lietuvių. Priešingai, jis vienoje vietoje primena 
kaip nuostabų valgį lietuviškus koldūnus. Jo nepasitenki
nimą muzikos kritikais tektų paaiškinti beveik nesveikai 
jautria jo pagava antisemitinio nusistatymo. Jisai, sakysim 
piktinasi antisemitizmu Paryžiuje, Italijoje. Tarp kitko, 
Rubinštein'as buvo gavęs iš Mussolini'o ordiną, bet vė
liau, pasipiktinęs jo laikysena žydų atžvilgiu, jį grąžino.

Vertė V.A.J.

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

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

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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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.

RADIO 1410 MONTREAL

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

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

L6K 3G1
Ave.,P7G 1H1 
2P0

P6A 3T7

1M2
2P0

5 p si.



toronto

JUOZAS KARASIEJUS

SUKAKTUVININKAS
JUOZAS KARASIEJUS

Šm. balandžio mėn. 23 
d. Juozo ir Ritos Karasiejų 
namuose buvo surengta 
staigmena Juozui Karasie- 
jui, minint jo amžiaus 50- 
metį.

Mokyt.Giedros Paulionie- 
nės iniciatyva buvo susirin
kę apie 90 žmoniŲ, kurią 
vardu ji pasveikino sukaktu
vininkę. Įteikta bendra do
vana- dail.Telesforo Va
liaus paveikslas. Svečią tar
pe buvo 3 iš Lietuvos, ku
rie atvežė jam sveikinimo 
juostą. Tėvą sveikino Au
relija, Gintaras ir trys jo 
krikšto dukros.

Juozo Karasiejaus moti
na Marija Karasiejienė ir 
jo dėdė Juozas sudainavo 
kelis duetus. Vaikai įteikė 
savo dovaną, o svečiai iš 
Lietuvos apdovanojo ranką 
darbo sveikinimo puošniais 
medaliais.

Pasveikinti žymę visuo
menininką ARO choro dai
nininkę ir ilgametį Toronto 
GINTARO Ansamblio dar
buotoją atvyko svečią ir 
iš Montrealio bei Hamilto
no.

Nuoširdžiausi ir šilti 
sveikinimai nusipelnusiam 
lietuvią kultūrai išeivijoje 
bei mielam bičiuliui, tiki
me, tikrai išsipildys. R.

• Juozas Karasiejus su žmo
na Rita vadovauja pagar
sėjusiam GINTARO Tauti
nių šokių ansambliui, kuris 
veikia 33 metus.

Jo ir Ritos Karasiejie- 
nės dėka šis ansamblis yra 
išaugęs į didelį, reprezen
tacinį vienetą ir 1980 m. 
"Canadian Folk Art Coun
cil" pakviestas, atstovavo 
Kanadai Pracūzijoje, Tarp
tautinių Šokių Festivalyje.

ffffr>jTr> abu a LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

7%% ui 90 dienų term, indėlius 
7%% ui 6 mėn. term, indėlius 
Tfflo ui 1 metų term, indėlius 
7%% už 2 metų term, indėlius
8 % už 3 metų term, indėlius
9 % už GIC 1 m. garonf. inv. paž

už GIC 2 m. garant. inv. pož.
9’/2% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plano (var. rate)

a IMA:
§ už asmenines
§ paskolas nuo .........101/2%
K3 už nekilnojamo turto
S paskolas (mortgages): 
h su nekeičiamu nuošimčiu 
g 1 metų ..................... 1072%
g 2 metų ....................11 %
g 3 metų ....................111/4%
§ (fixed rate)
K3 -------------------------------- --------

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

(variable rate)

9 % už 1 m. term, pensijų planą 
9'4% už 2 metų term, pensijų planą 
9'4% už 3 m. term, pensijų planą 
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kasd. palūk. s-tq
7%% už virš $10,000 kasd. pal. s—tą 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

A K T Y VAI _ V IR Š_ 65 MIL1 JONU DOLERI Ų _

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgi/iu.s iki 75”; įkai 
nolo turto. Vi.su nariu gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 15,000. Nemokamas fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini- 
ginAs perlaidos, kelionės čekiai (American Express. Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortgiciai

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

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

TELEFONAS: 53 2- 1149

6 psl.

ŽUVUSI EMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ Paminklo^statymo Šv. Jono kapinėse 
pirminiai pasitarimai 1987 m. vasarą G.1 EDRAICIO stovyklavietėje. Is 
kairės: L.S.S.T. C.valdybos pirm. .M. ABARIUS, Paminklo statymo komi
sijos pirm. S. JOKŪBAITIS, paminklų dirbtuvės "Smith Monument Co. 
Ltd.” reikalų vedėjas^Douglas K. KING ir Sv. Jono kapinių administra
cijos narys Pr. ALIŠAUSKAS aptaria paminklo projektą.

Kanados Lietuvių Katalikų Centro pirmininkas Vytautas TASECKAS įteikia čekį vysk. P. BALTAKIUI

Nuotrauka St. DabkausPAMINKLO, ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
ŠVENTINIMAS

Vilniaus Šaulių Rinktinės Kanadoje statomo paminklo 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę darbai šv. Jono Lietuvių 
kapinėse Mississaugoje, Ont., dėka aukotojų> artėja prie 
pabaigos.

iškilmingas paminklo šventinimas įvyks š.m. gegužės 
29 d. 14 vai. Po šventinimo iškilmių Lietuvos Kankinių 
parapijos salėje bus paminklo statymui aukojusiems padė
kos lapų įteikimas, svečių sveikinimai ir bendri dalyvių 
pietūs.

Visos organizacijos maloniai kviečiamos paminklo 
šventinimo iškilmėse dalyvauti su vėliavomis ir gėlėmis 
pagerbti i žuvusius mūsų tautos didvyrius. Tuo reikalu pra
šome organizacijas susisiekti su Paminklo Statymo komi
sijos pirmininku S.__Jokūbaičiu,...tek: 1-(416)-537-2869.

Paminklo šventinimo išvakarėse, gegužės 28 d., 6:30 
v.v. Toronto Lietuvių Namų salėje ruošiamas Vilniaus 
Šaulių Rinktinės 20-čio paminėjimas. Programoje numaty
ta oficialioji ir meninė dalys ir gera vakarienė. įėjimas 
18 dol.

Visi lietuviai svečiai ir šauliai iš toli ir arti maloniai 
kviečiami Paminklo šventinimo ir Rinktinės 20-čio iškil
mėse gausiai dalyvauti.

Be anksčiau spaudoje skelbtų aukotojų Paminklo staty
mo fondui aukojo: V.Š. R-nės Moterų sekcija, pagerbda - 
ma šaulių sąjungai nusipelniusias seses šaules: Emiliją 
Gruzdytę-Putvinskienę L.Š.S. Moterų garbės pirmininkę, 
nukankintą Sibire; buvusią Lietuvos Šaulių S-gos Moterų 
vadę, S-gos garbės narę Sofiją Pūtvytę-Mantautienę ir 
Sąjungos garbės nares: profesorę Emiliją Pūtvytę ir Euge 
niją Klupsienę jų atminimui paminklo statymui papildo
mai paaukojo $2,153.65 (iki $3,000,- kaip Paminklo gar
bės fundatorės).
Paminklo fundatoriai:
po $500.- Kanados Lietuvių Fondas; Toronto Lietuvių 
Kredito kooperatyvas PARAMA; P.Z. Jonikai;
$200.- J. A. Šulcai;
po $100.- p.p. Agurkiai, Br.ir J. Čirvinskai, J.ir E. Karo
sai, B.J. Stankai, P. Žulys ir j. Liutkuvienė;
$60.- F. Rimkus;
po $5Ų.~ M. Manomaitis, R. Rožanskas, Wellando Lietu
vių Medžiotojų-Meškeriotojų klubas;
po i25.- A. Bajoras, J. Piragius, K. Toliušis, L.K.V.S. 
RAMOVĖ, Hardfordo skyrius;
po $20.- K. Daunys, Br. Staškevičius, ir A. Piragius 
papildomai $20.- iki $40.-;
po A. Deksnienė, P. Enskaitis, H.S. Tamošauskai, 
J. Vaičjurgis, S. Žvirblys ir Z. Puliąnauskas papildomai.

Visiems aukotojams nuoširdus AČIŪ.
Vilniaus šaulių Rinktinės Informacija.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

1 Parapijos kredito kooperatyvas 
----- 7  999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8
yY Telefonai: (416) 532-3400 i r 532-3414 
K '

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........... 774%
1 metų term, indėlius....... 772%
2 metų term, indėlius....... 73/4%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9 %
2 metų GlC-met. palūk...... 974%
3 metų GlC-met. palūk...... 972%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 872% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9 % 
RRSP-2 metų term. ind. ... 974% 
RRSP-3 metų term. ind.. 972%
Specialią taup. s-tą .......... 772%
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 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Lietuvių Namų 
Žinios

• LIETUVIŲ SLAUGOS NA
MAMS aukojo:

po $200,- V.Kecorius 
ir Ana Pakalnis; $2.000,- 
Anelė ir Juozas Dragašiai.

Viso fonde dabar yra 
$18,237.66.

Aukos priimamos PARA
MOJE sak.nr.8711 ir PRI
SIKĖLIMO PARAPIJOS 
BANKE sęsk. nr. 155332.17.

• LIETUVIŲ NAMŲ nau-
jai išrinkta valdyba pasi- -------------

skirstė pareigomis: Viso ................................................................... <■..........$37,724.27
pirmininkas - J.V.Šimkus, iškeltus į amerikoniškus dolerius, susidarė $30,420.27.
vicepirmininkas- W.Dauginis; Čekis įteiktas per Jo Eks. vysk. P. Baltakį balandžio 

mėn. 15 d. Kanados Lietuvių Katalikų Centras.iždininkas- dr.J.Slivinskas; 
sekretorius-E. Pamataitis; 
posėdžių pirmininkas- J.
Norkus;
Visuomeninės veiklos komi
tetas: W.Dauginis,dr.G.Gin- 
čiauskaitė ir K.Raudys;
Statybos ir remonto komi
tetas: p-kas- O.Delkus, J. 
Norkus ir J.Slivinskas;
"labdaros" Švietimo Fondo 
komisija: W.Dauginis, O. 
Delkus, V.Kulnys, J.Slivins
kas ir S.Vaštokas;
Socialinių Reikalų komisija:
V.Kulnys;
Slaugos Namų planavimo 
komiteto atstovai: O.Del
kus, V.Kulnys, J.V.Šimkus,
J.Slivinskas ir R.Strimaitis; 
Revizijos komisija: A.Jucys, 
A.Sukauskas ir H.Sukauskas.

• Nauji LN nariai, sumo
kėję po $ 100: P.Bekeris, 
S.Gineitis, M.Gray-Griga- 
liūnas, D.Rotkienė. T.S.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 1074%
2 metų ................ l03/4%
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 Šerų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

AUKOS LIETUVOS RELIGINEI ŠALPAI 
(Tikinčiosios Lietuvos Dienos proga Kanadoje)
Prisikėlimo parapija, Toronto....................................... $ 17796.00
Lietuvos Kankinių parapija, Mississauga ............. 9798.00
Vilniaus Aušros Vartų parapija, Hamilton ...............3628.00
Šiluvos Marijos parapija, London ........................... 2190.00
Angelų Karalienės parapija, St. Catharines ............. 1280.00
Šv. Kazimiero parapija, Montreal ............................... 500.00
Lietuvių R. Katalikų Misija, Sudbury....................... 423.00
Šv. Kazimiero parapija, Windsor ....................................250.00
Aušros Vartų parapija, Montreal ..................................... 100.00

Anksčiau gautos aukos
Žmogaus Teisių Lietuvių komitetas, Toronto.... $ 1000.00
N.N..................................................................................................... 350.00
Lietuvių Namai, Toronto ...............................  100.00
įvairios smulkesnės aukos .............................................309.99

DĖKOJA BALTŲ 
VETERANŲ LYGAI 
KANADOJE

Maj.gen. B. J. Legge, 
Honorary Colonel, 25 To
ronto Service Battalion, 
atsiuntė Baltų Veteranų 
Lygos Kanadoje pirminin
kui St. J o k u b a i 
č i u i padėkos laišką, ku
riame sakoma:

"Kaip visuomet, aš bu
vau patenkintas atvykęs 
į metinį Baltų Veteranų 
suvažiavimą ir šiemet man 
buvo ypatingai malonu da

floridą
FLORIDOS LIETUVIAI
PAVASARĖJANT

Š.m. vasario 28 d. Lie
tuvių Klube buvo suruošti
pietūs VASARIO 16 GIM
NAZIJAI paremti. Pietą 
metu vyko ir trumpa prog
rama. R.Durickaitė-Moore 
supažindino dalyvius su Va
sario 16 Gimnazijos veikla, 
apie kurią ji gerai žinojo, 
nes jos sūnus ten mokėsi. 
T.Sekonienė primindama 
lietuviškojo žodžio kelią, 
padeklamavo "Anykščią Ši
lelio" ištrauką.

Buvo renkamos ir gim
nazijai aukos.

Iš viso tą dieną buvo 
surinkta $1.060.

Šiam renginiui talkinin
kavo nuoširdžiai visa eilė 
lietuvią: Klubo p-kas A. 
Karnius leido naudotis Klu
bo virtuve, dail. V.Vaitiekū- 
nas paruošė plakatą, E.Pur- 
tulienė talkininkavo auką 
rinkime, P.Vasiliauskas pa
dėjo kepti pyragus, o p.p. 
Krivienė, Lukaševičienė 
ir Acienė dalino maistą.

9 Kovo mėn.11,12 ir 13 
d.d. vyko Tarptautinis Fes
tivalis- Folk Fair. Tradici
niai jame dalyvavo ir Lie- 

g

I

lyvauti, nes Jūs mane pa
gerbėte "Baltic Veterans' 
Medal of Merit", minint 
savo 10-metį.

Buvo malonu matyti tiek 
daug atvykusių politikos 
atstovų, kariškių ir civilių 
lyderių ir aš Jus, pirmi
ninke, sveikinu, kad palai
kote vilties liepsną Baltų 
bendruomenėje Kanadoje".

Baltų Vetranų Lygos 
suvažiavimo rezoliucija 
buvo pasiųsta 5-kiems Ka
nados ministeriams su ata
tinkamu laišku.

tuvių Klubas su programa 
scenoje(choras, tautiniai 
šokiai), su tautodailės pa
viljonu ir lietuviškų valgių 
virtuve. Taip lietuviai gra
žiai save reprezentavo tar
pe 44-rių tautų.

Klubo valdyba nuošir-
džiai dėkoja visiems bet 
kuo prisidėjusiems prie Fes
tivalio ruošos.

Sekančiais mokslo me
tais 2 jaunuoliai vyks mo
kytis į Vasario 16 Gimna
ziją.

9 Balandžio mėnesį numaty 
ta Velyką pietūs, Pavasario 
Balius, Maironio minėjimas 
per dvi dienas, Padėkos 
Vakarienė visiems Tarptau
tinio Festivalio darbuoto
jams ir balandžio pabaigoje 
- Atsisveikinimas su Šiau
riečiais, t.y. tais svečiais 
atvykusiais pasišildyti, pabė
gus nuo žiemos pūgą ir 
žvarbią vėją. Nemaža tokių, 
buvo atvykusią iš Kanados.

"SAULĖS" MOKYKLOS 
DEŠIMTMETIS

Balandžio mėn. 23 d. 
Lietuvią Klubo salėje SAU
LĖS MOKYKLA surengė 
savo tradicinį metinį pobū
vį, kuriuo šiemet buvo pa
minėta mokyklos 10-ties 
metą veikla.

/iff ^wuwviiiwim

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

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

SKAMBINKITE Tel.; 487-5531

Vi.su


Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosavuose namuose — Hamilton

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais.

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 
dydi iki $2.000. 
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

antradieniais ir ketvirtadieniais-

SENJORAI VIS SUSIRENKA
Vietos lietuvią senjorą 

klubas prieš metus yra nu
taręs susirinkimus daryti 
pirmą kiekvieno mėnesio 
savaitę. Šį kartą klubo ve
lykinis susirinkimas įvyko 
balandžio mėn. 7 d. ketvir
tadienį, lietuvią parapijos 
salėje.

Pirmininkui K.Mikšiui 
perskaičius susirinkimo die
notvarkę, ji buvo priimta 
be pataisą. Sekretoriui A. 
Mingėlai perskaičius praei
to susirinkimo protokolą, 
jis taip pat buvo priimtas 
be pataisą. Klubas šį kartą 
ypatingų, reikalą neturėjo. 
Buvo kiek pakalbėta apie 
klubo rengiamą Jaunystės 
Balią, kuris įvyks gegužės 
mėn. 1 d., Jaunimo Centro 
salėje, 4 val.p.p.(bilietus 
galima įsigyti jau dabar).

Kiek pakalbėjus apie 
būsimas išvykas, nutarta 
dar kartą nuvykti į vyną 
dirbtuvę Vinonos miestelyje, 
kur pirmą kartą senjorai 
buvo gražiai pavaišinti

ir už tai padainavo gražią 
lietuvišką dainą. Vyninės 
tarnautojams dainos labai 
patiko, o iš lankytoją pu
sės tai buvo padaryta vy
ninėje tik pirmą kartą.

Nutarta, kad birželio 
pradžioje įvykęs senjorą 
susirinkimas bus paskutinis 
iki rudens ir ta proga klu
bo nariai galės atostogauti 
ir lankytis kur kam patinka.

Po to visi rinkosi prie 
kavutės ir pyragaičią stalo , 
o pakviestieji apžiūrinėjo 
atneštus velykinius margu
čius ir pagal ją grožį ver
tino: p.p.Pusdešrienė, Prans- 
kūnienė, Aleksienė, Ikasala, 
Blauzdys, Šopienė gavo už 
gražiuosius margučius do
vaną po knygą. Tuo susi
rinkimas ir buvo baigtas. 
Norintieji dar vaišinosi ir 
toliau.

GIMINĖS IŠ LIETUVOS
Turbūt prieš porą metų 

ar daugiau, į Hamiltoną 
(gal ir kitur), pradėjo at
vykti daugiau tautiečių iš

Lietuvos, aplankyti savo 
giminaičių. Šią eilučių au
toriui teko proga su keliais 
ją susipažinti ir pasikalbėti. 
Tai buvo pusbroliai ar pus
seserės. Apie artimesnio 
laipsnio giminaičius nebuvo 
girdėti. Tačiau praeitais 
metais atvyko ir artimes
nio laipsnio giminaičių. A. 
Muliuolis buvo sulaukęs sa
vo vyriausiojo sūnaus, kurį 
Lietuvoje buvo matęs jam 
esant maždaug poros metą 
amžiaus. Dabar tas sūnus 
Juozas jau yra truputį virš 
40 metą amžiaus. Šiais 
metais buvo atvykęs jo ir 
antrasis, jaunesnis sūnus 
Romas, kuris buvo gimęs 
tik ką jo tėveliui išvykus 
iš Lietuvos. Savo dukrą 
ir sūnų taip pat buvo susi
laukęs ir A.Žulys.

Minėtą asmenų žmo
nos kviečiamos Kanadon 
to negalėjo padaryti dėl 
sunkesnių susirgimą.

Kiek teko girdėti,čia 
buvę giminaičiai liko labai 
patenkinti viešnage Kana

Paminklini s kryžius Hamiltono 
lietuviu parapijos bažnyčioje, pa
gamintas J. Miltenio, J. Januške— 
vici aus ir St. Žvirbl io.

Nuotr. J. Miltenio

doje ir gautomis dovanomis 
grįžtant į namus. Zp.

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

montreal
katu-

buvo 
vyku-

YPATINGAS BALANDŽIO 
MĖNUO

Šį mėnesį visi vykę ren
giniai Montrealyje buvo 
rūpestingai paruošti ir visi 
praėjo tinkamoje aukštu
moje ir geroje nuotaikoje 
AV Parapijos salėje.

Antroje balandžio mėn. 
pusėje pažymėtini keli svar
būs įvykiai: savaitraščio 
"Nepriklausoma Lietuva" 
metinis, tradicinis Spaudos 
Balius, susipažinimas su 
Dalia TAMULYTE (pirmo
ji moteris disidente, su ku
ria montrealiečiams teko 
susipažinti) ir metinis LITO 
susirinkimas.

"NL" 
buvo i 
labai 
kauta, stengiantis 
ryti kaip galima įdomesniu 
ir nuotaikingesniu.

Į šią metą vakarą, supa
žindinimo su montrealie- 
čiais išvakarėse,buvo atsi
lankiusi ir Dalia Tamutytė, 
atvykusi neseniai iš Lietu
vos . Buvo dar 3 asmenys 
iš toliau- 1 iš Kauno, A.Ru- 
binas iš Quebec'o miesto 
ir buvusi montrealietė 
Leipienė iš Chicagos.

Pažymėtina, kad 
vakaro metu per 1 
Staškevičią, Kanados 
tuvią Fondo atstovą Mont
realyje, buvo įteikta KLF

$3.000,-dovana paremti sa
vaitraščio "Nepriklausoma 
Lietuva" leidimą.

įvairią ir nuotaikingą 
programą patiekė torontiš
kis sol.Vaclovas POVILONIS 
Jis dviem atėjimais scenoje 
savo gražiu, plataus diapa
zono balsu padainavo naujų 
dainą, palydėdamas jas gi
tara, pianinu ir akordeonu. 
Vėliau labai nuoširdžiai ir 
smagiai atėjo į salę su a- 
kordeonu ir išjudino sau-

stus dalyvius prisijungti 
prie dainą. Publika mielai 
ir entuziastingai jo paklau
sė ir atsilygino jam 
temis.

Taip pat maloniai 
sutikta jau iš pernai
šio renginio pažįstama pran 
cūzą šokėją pora: Chantal 
CLEMENT ir Mario DU
HAMEL, kurie puikiuose, 
puošniuose rūbuose atliko 
vaizdingus saloninius šokius 
ir taip pat buvo šiltai su
tikti. Jiems patiko būti 
mūsą tarpe ir jie pasiliko 
vakarienei ir šokiams.

Nuotaikingą ir įvairią 
muziką dosniai parinko Jo
nas ŠULMISTRAS, jam taj- 
kininkavo Valerija BILIŪ
NIENĖ. , /bus daugiau/

Per £ių metų, SPAUDOS BALIU Br. Staškevičius įteikia Kanados Lietuvių Fondo čekį $30000,— Juozui 
Biaučiuliui, “NL” Valdybos pirmininkui , mūsu savaitraščio paramai. Nuotr. Tony Photo Studio.

Spaudos 
rūpestingai 
nuoširdžiai

vakarui 
ruoštasi, 
talkinin- 
jį pada-

L.

šio 
Bronią 

> Lie

Muz. sol. VACLOVAS POVILONIS šių metų “NL” Spaudos Baliaus metu.

Nuotr. Tony Photo Studio

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS * 

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

specialybės i
• BATU TAISYMAS
9 DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
9 ADYMAS AUDIMU
9 MARŠKINIU SKALBIMAS
I UŽUOLAIDŲ VALYMAS
I SAUGOJIMAS (STORAGE;
9 zomSas
495-90e AVENUE, USalte

1988 METU

EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

2. Gegužės 18—1 5. Liepos 13 — 27
3. Birželio 15-29 6. Rugpjūčio 17-31
4. Liepos '6 — 20 7. Rugsėjo 7-21

EKSKURSIJŲ KAINOS: 2.-ji- $2016.00; 3.-ji ir 
7—ji— $2284.00; 4—ji ir 5—ji - $2384.00, įskaitant 

vizą ir draudą (cancelation, accident ir medical/ 
hospital). Visos grupės 11 dienų Vilniuje ir 1 
dieną Maskvoje. Po Vilniaus galima važiuoti į 
kitus miestus ilgesniam laiškui pagal Jūsų pageida
vimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant, 
įmokant $20u.0(J depositą. Likusi suma reikalin
ga sumokėti 30 dienų prieš išvažiuojant. Ekskursi
jas 2-rą, 5-tą ir 7-tą lydėsiu aš pats. Montrealie- 
čiai išskrenda iš ir grįžta į Montrealį. Smulkesnių 
žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adre
su:

GUY a 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
oUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka saliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui 'ar tai symui skambinkite: 364-1470

7661 A CENTRALE, UaSalle

2955 ALLARD, Vide Emard
766-2667

E Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

iki 11 vai. r. ir po 6 val.p.p. Tel: (416)-245- 9990.

t

3^ FUNERAL HOME

Br J.F. Wilson & Sons Ine.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Que.,
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

1988. IV. 28



montreal
• A.a. SLĖNIO VYTAUTO 
17 mėty mirties sukakties 
atminimui, jo motina Mari
ja Gudienė paaukojo "Ne
priklausomai Lietuvai" $100 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

PATIKSLINAMA:
Vasario 16-tosios Gim

nazijos aukotojų surašė bu
vo praleists J.Skučo, auko
jusio $50,- pavardė. Atsi
prašome. A.Jonelis

• "NL" VALDYBOS posė
dis šaukiamas gegužės mėn.
6 d., 6 vai.v. Redakcijos 
patalpose. Nariai prašomi 
dalyvauti. Valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MĄ rengia Montrealio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga ge
gužės mėn.8 d., po 11 vai. 
pamaldų, A V Parapijos sa
lėje. Kviečia dalyvauti vi
sus.

SUTUOKTUVĖS AV 
PARAPIJOJE

Š.m.balandžio 23 d. AV 
Parapijos bažnyčioje susi
tuokė ALDONA URBONA
VIČIENĖ- V1RBICKAITĖ 
ir EDVARDAS VAIČEKAUS
KAS. Santuokos apeigas 
atliko kun. J.Kubilius, SJ. 
Gražiai pagiedojo sol. An
tanas Keblys.

Iškilmingos ir puošnios 
vaišės, paruoštos G.Balai- 
šienes, vyko giminių ir ar
timų draugų būryje AV Pa
rapijos salėje. Naujave^ 
džiai buvo apdovanoti gra
žiomis dovanomis, pasvei
kinti ir gerai muzikai gro
jant, vyko šokiai.

Povestuvinėn kelionėn 
A. ir E. Vaičekauskai išvyko 
nauju automobiliu pasivaži
nėti po Ameriką ir Kana
dą. Viso geriausio jiems.

» Izidorius MALIŠKA šven
tė savo gimtadienį ir var
dadienį per Atvelykį gimi
nių ir artimųjų draugų tar
pe. Dvigubos Šventės poky
lis vyko 2 dienas.

IŠVYKA t TORONTĄ
L. K.MINDAUGO šaulių

kuopa organizuoja kelionę 
autobusu į VILNIAUS Šau
lių Rinktinės 20-mečio mi
nėjimą Toronte, LIETUVIU 
NAMUOSE gegužės mėn.28 
d. ir ŽUVUSIEMS UŠ LIE
TUVOS LAISVĘ PAMINK
LO šventinimą ANAPILIO 
KAPINĖSE, Mississauga, 
gegužės 29 d.

Iš Montrealio išvažiuoja 
gegužės 28 d., 8 vai.r. nuo 
Aušros Vartų Parapijos. 
Grįžtant, išvažiuoja iš 
Mississaugos gegužės 29 
d., 6 vai.vakaro.

Reikalingiems nakvynė 
bus parūpinta motelyje ar
ba privačiai. Kelionė į abi

Dr. JONAS MALISKA
Tek: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tek: 866-9297

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

PROGRAMOJE:
e Viešnios i? Čikagos V. KELERTIENĖS pranešim as, 
e Skaidrės iš mokyklos gyvenimo;
e Lituanistinės mokyklos mokinių darbų paroda;
• Montrealio Vyrų Okteto koncertas;
• Kompozitoriaus A. STANKEVIČIAUS kūryba;

Vertinga meno darbų loterija.

KVIEČIAME VISUS, BUVUSIUS MOKYTOJUS IR MOKINIUS Į

MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 40-mecio JUBILIEJUI SKIRTĄ IŠKILMINGĄ

BALIŲ ir VAKARIENĘ

Dėl bilietų skambinti A. Staškevičiūtei- 
Drešerienei Tel: 363—9983
V. Adomonytei —Ramsay: Tel: 694-5079

1988 m. GEGUŽĖS mėn. 14 d. 6 vai. v.

Aušros Vartų parapijos salėje
BILIETAI : S 12:50; 
prie durų — $ 15.00

puses $40,- asmeniui. Pra
nešti A. Mylei ,tel:365-0353 
arba į "NL" redakciją tel: 
366-6220. A.M.

• TONY'S PHOTO STUDIO 
savo klijentams duoda nau
ją patarnavimą: jis paruo
šia kanadiškąjį pasą su pa
daryta specialia nuotrauka 
jo studijoje ir jums nerei
kia stovėti eilėje įstaigoje. 
Daugiau informacijų gausi
te tel: 481-6608.

• LIETUVIŲ ŽVEJŲ-ME- 
DŽIOTOJŲ KLUBO "NIDA" 
susirinkimą, įvykusį 1988 
m.balandžio mėn.24 d. Auš
ros Vartų Parapijos salėje 
pravedė Klubo p-kas A.Jo- 
nelis ir sekretoriavo A.My- 
lė.

Savo trumpame praneši
me pirmininkas pažymėjo, 
kad Klubas šalia surengtų 
metinių pietų vienų metų 
kadencijoje didesnės veik
los neišvystė. Žvejyboje 
aktyviau pasireiškė St.Ri- 
meikis, A.Mylė, A.Urbonas. 
Suruošta viena didesnė žie
mos žvejybos išvyka.

Apie iždo stovį praneši
mą patiekė iždininkas A.Ra- 
činskas, iš revizijos komi
sijos akto perskaitė K.To
liušis. Diskusijose plačiau 
pasisakė J.Šiaučiulis, A. 
Mylė, kun. J.Kubilius,SJ, 
A.Žiūkas, K.Toliušis.

Po susirinkimo buvo pa
sivaišinta A.Jonelio su tal
kininkais- A.Žiuko, Ą.Ra- 
činsko, P.Ražano ir M.Šiau- 
čiulienės paruoštais pietu
mis. Ir pietų metu buvo 
plačiau pasidalinta žvejy
bos ir klubo veiklos reika
lais.

Pirmoji vasaros sezono 
žvejybos išvyka šiaurėn nu
matoma per Victoria sa
vaitgalį, gegužės mėn. pa
baigoje. A.M.

KLB MONTREALIO APYLINKĖS ŠALPOS REIKALAMS 
PASKUTINIU METU AUKOJO:

$300,- LITAS; $50,- - X.Y.; po $ 40,- J.E.Paunksniai, 
X.Y.; $ 26,85,- M.N.P.Seselės; po $25,- N.N., R.Pocauskie- 
nė; po $20,- M.Šaltanienė, V.Kličienė, A.Gustainienė; $15, 
-S.A.Baršauskai; $10,- J.Lukoševičius.

Visiems aukotojams už pinigus ir rūbus nuoširdžiai 
dėkoju. Viso pasiųsta į Suvalkų Trikampį 286 siuntiniai.

K.Toliušis , 
KLB-nės Montrealio A-kės Šalpos Reikalams

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
. $ 20,- P.Galdikas.

RĖMĖJO PRENUMERATĄ:
A.Zabukas, V.Plukas, V.Morkūnas, V.Keturakis, A. 

Balčiūnas, K.Balčiūnas, J.Šarūnas, J.Mališauskas, J.Aneliū- 
nienė, O.Sitkauskienė /2 m./, G.Gedvilienė, V.Priščepion- 
ka /2 m./, Mrs.O.Lawryk, T.Strombris, H.Adomonis,J.Ba
ron, A.Matusevičius, P.Katelė, J.Blažys, J.Janušas;
PRENUMERATĄ IR AUKĄ:

po $20,- J.Šeidys, P.Povilaitis /4 m./; $ 15,- A. 
Žitkienė; po $5,- R.Pališaitis, J.Vyšniauskas; $2,- J.Bud- 
revičius;
AUKOS:

$3.000,- KANADOS LIETUVIŲ FONDAS;
$ 100,M.Gudienė; $50,- J.M.; $30,- A.Brilvicas; 

$25,- kun.St.Šileika,SDB; $20,- A.Rubinas. AČIŪ.' "NL"

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. HIT 2N4 . Tel: 259-5627.

entrepreneur electrical
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK ~ ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

VISI BANKINIAI' PATARNAVIMAI
AKTYVAI vlr* $ 23,000,000 REZERVAS virs $ 750,001

MOKA UŽ:

i TAUPYMO - specialios 5'% %
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 %

1 TAŪPYMO-.kasdieninės.. 4%%
EINAMOS.................k....
RRSP ir RfflF term..........

1 RRSP ir RRIF taup....... 

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

CERTIFIKATUS ... 83/4%
TERM. INDĖLIUS:

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

8 % 
7 % 
m 
6/2% 

,6% %

4/2%.
9% %.
6’4%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Šv. Kazimiero

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

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

RESTORANAS KOSUHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ -

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

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4.
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Cemions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tt' ^:
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 Central#, kampas 45—th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

• Glt»»ux • Bncuits
• G*t«iux <u
• P»in • C*N
• Mttlltur* beignes

(Ponchki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

e tvalrva pyragaičiai
• Spurgo*
• Sausainiai
• Aguonlnlai Ir kitokį 

pyragai

2524, Oaterie E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

Fš FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:

Dr. Gahan BERARD, D.M.B.

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

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

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

Tel: 481-0311

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel..-| 931-4024

Notarai

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

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

8 psi.

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

MONTREAL ENTERPRISES R8gd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

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

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
MontreaŲep?Q? H3A 2G6 844-73U3 ir 288-9646

/
TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &CŪTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

Iran’s Quebec sidings ltt
AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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