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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(tun.)

FRANQOIS MITTERAND 
IŠRINKTAS PREZIDENTU 
DAR 7 METAMS

Prancūzijos prezidenti
nius rinkimus laimėjo da
bartinis Prancūzijos respub
likos prezidentas Franęois 
Mitterand, gavęs virš 16- 
kos su puse milijonų 
(54%) balsų. Jo oponentas 
dabartinis ministeris pirmi
ninkas Jaques Chirac gavo 
virš 14-kos milijonų (46%) 
balsų. Chirac iš ministerio 
pirmininko pareigų atsista
tydino. Jo vieton socialis
tas Mitterand paskyrė Mi
chel Rocard'ų. Reikia 
pastebėti skaitytojams, kad 
socialisto etiketę reikia 
priimti atsargiai. Kadangi 
Maskva socialisto terminą 
piktnaudoja, juo pavadinę 
savo netobulą komunizmą, 
reikia aiškiai skirti dvi 
socializmo sroves: vieną 
marksistinę, visai arba 
dalinai atstovaujančią 
totalitarinį komunistinį 
režimą ir kitą nuosaikią ir 
griežtai demokratinę, kuri 
nepalaiko ir neigia totali
tarinius režimus. Šią pasta
rąją Europoje vadina daž
niausiai socialdemokratijos 
vardu. Prancūzijos respubli
kos prezidentas Mitterand 
yra kaip tiktai tokio nuo
saikaus socializmo išpaži
nėjas, taigi, socialdemokra
tas.

Tiktai Amerikos konti
nente, mėgdžiojant JAV, 
kurios bet kokią socialisti
nę apraišką laiko baisiu 
baubu, visi socialistai 
sumetami į tą pačią stati
nę, patogiai nematant ir 
pamirštant, kad visos socia
linės reformos (nedarbo 
draudimas, senatvės pensi
jos, visuotinas medicinos 
draudimas, primokėjimai 
nepasiturintiems ir 1.1.) 
yra ir buvo paimtos iš 
socialistų - socialdemokra
tų partijų programų.

VIDURINIŲ RYTŲ MIRTIES 
KADRILIS TEBESIAUČIA

Vos baigėsi Izraelio 
karinių dalinių "ekskursija*' į 
Libaną, kur jie sunaikino 
kelioliką kaimų, nužudė 
apie 50 palestiniečių, įta
riamų slėpimu palestiniečių 
užpuldinėjusių šiaurines 
Izraelio sritis, kai naujos 
žudynės prasidėjo Beirute. 
Čia brolžudiškose kovose 
fanatikai milicininkai, pri
klausą dviem besipešančiom 
grupėm, jau nužudė apie 
154 ir sužeidė 367 Beiruto 
miesto gyventojus. Dalis jų 
buvo nekalti civiliai.

Šiuo metu Sirijos kariuo
menės daliniai pjautynes 
sustabdė. Sirija laiko Liba
ne apie 25,000 karių taikai 
ir ramybei užtikrinti. Pjau
tynes esą pradėję Amalų 
milicininkai, kirviais užka
podami kelis priešininkų 
Hezbollah (Dievo partijos) 
milicininkus.

NORI STEIGTI DEMOKRA
TINĘ PARTIJĄ SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

AP agentūros žiniomis, 
š.m. gegužės mėn. 8 d. 
148 asmenys, susirinkę 
Maskvoje, nutarė įsteigti 
naują, nuo komunistų parti
jos nepriklausomą partiją, 
pavadintą DEMOKRATINE 
VIENYBE (Democratic 
Union).

Susirinkimui pirmininka
vo Eugenija Debrianskaja. 
Organizacinio susirinkimo 
iniciatorium nurodytas Igor 
Carkov' as. Sovietų policija 
25 asmenis suėmė. Naujo
sios partijos nuostatai 
pasisako už daugelio parti
jų parlamentinę demokrati
ją, naują konstituciją, kuri 
turės pakeisti ligšiolinę 
bolševikinę, nepriklausomas 
profesines sąjungas, sovie
tų kariuomenės atitrauki
mą iš visų Rytų Europos 
kraštų, Ukrainos ir Balti
jos valstybių, kurios, orga
nizatorių teigimu, esančios 
dabar Sovietų Sąjungos 
okupuotos.

Susirinkime dalyvavusiųjų 
tarpe buvo ir disidentų iš 
Maskvos, Rygos, Lvovo, 
Pskovo, Kuibiševo ir kitų 
miestų. Ta pačia proga 
30-ties periodinių leidinių 
redaktorių įsteigė NEPRI
KLAUSOMĄ LEIDYKLŲ 
KLUBĄ (Independent Publi
cations Club). Organiza
toriai tvirtino, prašysią 
Gorbačiov'o šiai partijai 
leidimo. Anot jų, jeigu jis 
tikrai siekiąs reformų So
vietų Sąjungoje, tai turėtų 
leisti jų partijai veikti.

Dabartinė situacija Len
kijoje ir šios partijos stei
giamasis susirinkimas gali 
sudaryti daug keblumų 
Gorbačiov' ui netrukus
įvyksiančio visuotino ko
munistų partijos suvažiavi
mo metu Maskvoje.

POPIEŽIUS PIETŲ 
AMERIKOJE

Dabartinis Popiežius 
piligrimas ir vėl leidosi 
kelionėn: jis aplankys 4 
Pietų Amerikos valstybes. 
Uragvajaus sostinėje Monte
video Popiežius prisiminė 
ypač neturtinguosius. ir 
ragino pasiturinčiuosius da
lintis gėrybėmis su varg
šais. Popiežius Jonas Pau
lius II taip pat prisiminė 
savo gimtajam krašte 
vykstančius neramumus, 
primindamas, kad darbi
ninkus atstovaujančios 
profesinės sąjungos turė
tų būti laisvos nuo visokių 
nepageidaujamų vyriausy
bės varžtų, iš Uragvajaus 
Popiežius jau atskrido į 
Bolivijos sostinę La Paz. 
Bolivijoje, viename iš pačių 
skurdžiausių Pietų Ameri 
kos kraštų, jo žodžio 
laukia tūkstančiai vargdie
nių. Nenuostabu tad, kad 
La Paz jį pasitiko tūkstan
tinės minios. Tai jau devin

toji Jono Pauliaus II kelio
nė Pietų Amerikon jo de
šimties metų popiežiavimo 
laikotarpyje.

SOLIDARNOŠČ PRIEŠ 
GENEROLĄ JARUZELSKI

Lenkijoje policija ir ka
riuomenės daliniai bando 
sutramdyti streikuotojus, 
reikalaujančius leisti steig
ti laisvą darbininkų profe
sinę sąjungą. Buvęs SOLI
DARNOŠČ pirmininkas 
Lech Walesa ir Gdansk'© 
(Danzig' o) laivų statyklos 
darbininkai nori atgaivinti 
uždarytąją SOLIDARUMO 
uniją, todėl kreipėsi į 
visos Lenkijos darbininkus, 
kviesdami juos streikan. 
Kol kas tasai kvietimas 
nesusilaukė didelės para
mos, labiausia dėl labai 
sustiprintos policijos prie
žiūros. Yra žinių, kad dar
bininkų pasitarimams su 
vyriausybe tarpininkauja 
Lenkijos vyskupai. Kai ku
rių didžiųjų įmonių (UR- 
SUS traktorių gamykla) 
darbininkai jau grįžo dar
ban > . ... *
KANADIEČIŲ KOTLETINĖ 
KULTŪRA IR "BOLŠOJ 
MAK"

Po amerikiečių PEPSI 
COLOS, Sovietų Sąjungos 
sostinėn akeliaus Kanados 
MacDonald'o BIG MAC, 
apreikšdami vakarietiškos 
kultūros pranašumą. Tos 
bendrovės prezidentas 
George Cohon pranešė spau
dai, kad sutartis buvusi pa
daryta su Maskvos miesto 
taryba ir netrukus Maskvo
je bus atidaryta 20 "auksi
nio lanko" parduotuvių. 
Net Sovietų Sąjungos amba
sadorius Kanadai A. Rodio
nov' as pasidžiaugė, girdi, 
tai esąs "nepaprasto svar
bumo įvykis, atskleidžiąs 
naują ekonominių santykių 
lapą tarp Sovietų Sąjungos 
ir Kanados". Verta gerokai 
suabejoti tokia kotletine 
politika. Cohon'as net 12 
metų stengėsi pralaužti 
"rublinę uždangą", tik jau 
ne iš tarptautinės meilės. 
Paskaitę, kad "Bolšoj Mak" 
kainuos Maskvoje apie 2 
rublius, taigi apytikriai 4 
kanadietiškus dolerius, gal 
geriau suprasime, ko šie 
vakariečiai biznieriai taip 
veržiasi į milžiniškąją 
sovietinę rinką. Jau ir 
kitos amerikiečių bei kana
diečių bendrovės pradėjo 
pasitarimus su sovietais. 
Kalbama, kad sekanti 
atrakcija būsianti "Pepsi 
Colos" sesutė PIZZA HUT. 
Tačiau užsienio bendrovės 
gali Sovietų Sąjungoje 
turėti tiktai 49% akcijų. 
Kitaip tariant, pinigais 
reikės dalintis su Kremlium 
Bent tiek...

SKUNDAI ŠLUBUOJANČIAM 
KANADOS PAŠTUI

Nežiūrint pusiau supriva- 
tinimo ir pakeltų algų, 
Kanados paštas patarnauja 
skandalingai prastai. Yra 
atsitikimų, kad iš penkių 
siuntinių su knygomis tik
tai vienas atėjo nesudras
kytas. Du siuntiniai buvo 
taip aplamdyti, kad pusė 
juose eančių knygų buvo

gautos suplėšytom nugarė
lėm. Tačiau nuostabiausiai 
atsitiko su dviem kitais 
siuntiniais: tiktai tuščias 
įpakavimo kartonas buvo 
dailiai suvyniotas ir taip 
įteiktas adresatui. O vė
luoja pašto siuntiniai ir 
laiškai taip nežmoniškai, 
kad net SPECIAL DELI
VERY siuntos keliauja sa
vaitėm. Nenuostabu todėl, 
kad ir mūsų savaitraštis., 
kartais čia pat Montrealy- 
je, pasiekia kai kuriuos 
skaitytojus tik po kelioli
kos dienų. O į JAV "NL" 
keliauja tarytum pėsčiom.

Dėl šitokio apsileidimo 
reikia būtinai skųs
tis kiekvieną kartą, užpil 
dant pašto įstaigose padė
tą lankstinuką, pavadintą 
MAKE YOUR OPINION 
COUNT - VOTRE AVIS 
NOUS TIENT A COEUR. 
Nors ir labai abejodami, 
kad Kanados apsmurgę paš
to valdininkai mūsų žo
džius "imtų į širdį", vis 
dėlto, rašykime ir skųski- 
mės. Tiktai skųsdamiesi 
galime tikėtis sulaukti ge
resnio ir greitesnio CANA
DA POST CORPORATION 
patarnavimo Galima ir 
reikia taip pat rašyti Kana
dos vyriausybei arba savam 
parlamento atstovui arba 
bet kuriam ministeriui. 
Tokiems laiškams (kaip ir 
minėtiems lankstinukams) 
pašto ženklų lipdyti nerei
kia. Jie siunčiami veltui.

PAULIAUS KLIMO ŽYGIS 
UŽ DISIDENTĄ PETRĄ 
GRAŽULI

Nuo Laisvės paminklo 
Rochester'yje į Washing- 
ton'ę Paulius Klimas gegu
žės mėn. 1 d.pradėjo žygį, 
kad būtų išleistas iš Sovie
tų darbo lagerio kalinys 
Petras Gražulis.

P.Klimas neša peticijas 
ir laiškus, kuriuose protes
tuojama prieš Gražulio ka
linimų.] ie bus įteikti prez. 
Reagan'ui ir Sovietų amba
sadai Washington'e.

KUBOS DISIDENTAS KALBA UŽ PABALTIJO 
RESPUBLIKAS GENEVOS KONFERENCIJJE

Neseniai spausdinome Kubos disidento Armand 
Valladares pasakojimus apie gyvenimų Castro vadomos 
Kubos kalėjimuose. Dabar autorius kalbėjo Genevoje, at
sakydamas į SSSR, Kubos ir Nicaragvos kaltinimus JAV: 
"Ne mes pastatėme Berlyno sienų. Ne mes užpuolėme 
ir okupavome Pabaltijo respublikas. Ne mes užpuolėme 
Lenkijų, ne mūsų tankai įsiveržė į Prahų ar sušaudė ir 
po savo tankais sutriuškino 60.009 vengrus. Kalbėkime 
apie Pabaltijo respublikas: jos papuolė į Maskvos nagus 
ryšium su Stalino-Hitlerio paktu. Dėl to dešimtys tūks
tančių tų respublikų piliečių pradingo Sovietų gulage...Ak
tyvistai, kaip Gunar Astra,Mart Nikius ir Balys Gajaus
kas yra kalinami psichiatrinėse ligoninėse, konclageriuose 
ir kalėjimuose ar nutrėmime".(Kalba sakyta š.m.vasario22d). 
LIETUVIAI MASKVOJE SUSITIKO SU SHULT2/U IR JO 
PAVADUOTOJU

(Washington, balandžio 28, LIC) Lietuvių Informaci 
jos Centras praneša, kad iš Lietuvos gauta žinia, jog 
trys lietuviai dalyvavo pasimatyme su JAV Valstybės 
departamento sekretorium George Shultz, jam neseniai 
besilankant Maskvoje. Š.m. balandžio 21 d. JAV ambasa
dorius Shultz susitiko su Petru Pakėnu, Povilu Pečiulių ir 
dr. Algirdu Statkevičium.

Balandžio 20 d. Valstybės departamento sekretoriaus 
pavaduotojas žmogaus teisių klausimams Richard Schifter 
Jav ambasadoje pravedė pokalbį su įvairiais žmogaus 
teisių gynėjais, kurių tarpe buvo Nijolė Sadūnaitė ir dr. 
Algirdas Statkevičius.

Pasimatyme su Shultzu dalyvavo maždaug 30 žmonių, 
kurie nori apleisti Sovietų Sąjungą. Visi trys lietuviai 
turėjo progos su Shultžu apsikeisti keliais žodžiais. Jis 
prižadėjo dėti pastangas, kad jiems būtų leidžiama emi
gruoti į JAV. Povilas Pečiulaitis Valstybės departamento 
sekretoriui įteikė kopiją jo 1988 m. balandžio 13 d. rašy
to laiško TSRS Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirminin
kui Gromykai, kuriame jis pareiškė protestą dėl sovietų 
valdžios atisakymo jam leisti emigruoti.

Balandžio 20 d. Richard Schifter bei kiti JAV val
džios pareigūnai susitiko su maždaug 10 žmogaus teisių 
gynėjų iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos ir kitur. Kiekvie
nos tautybės atstovai apibūdino padėtį savo krašte. Sadū
naitė buvo apklausinėjama maždaug pusvalandį, o Statke
vičius apie 15 minučių.
PRANEŠA JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖ
• JAV LB Švietimo tarybos pereitą rudenį pravestas 
vajus lituanistiniam švietimui paremti sukaupė virš 17 
tūkstančių dolerių sumą. Panaši suma buvo sutelkta ir 
metais anksčiau. Žinant, kad tuo pačiu metu JAV-ėse 
vyko vajai vietovių ruošiamiems Lietuvos 600 metų krikš
čionybės minėjimams, tenka džiaugtis visuomenės teikia
mu dėmesiu lituanistiniam švietimui. Švietimo taryba
1987 metais knygoms leisti išleido virš 39,u00 dol. Mokyk- 
loms ir platintojams knygų išsiuntė už virš 23,000 dol.
1988 m. sausio 1 d. Švietimo taryba inventoriuje leidinių 
turėjo už 88,600 dol.
• JAV LB Krašto valdyba užmezgė ryšius su Pniladel- 
phijoje veikiančia Slepak Fundacija. Minėta institucija 
siekia paveikti JAV Kongresą, kad sovietinių kalinių 
darbu pagamintos prekės nebūtų improtuojamos į JAV- 
es. JAV Atstovų rūmų narys kongresmenas F. Wolf vado
vauja šiai akcijai JAV Kongrese ir su juo JAV LB Visuo-

l meninių reikalų taryba palaiko glaudžius ryšius.



UI Lietuvos išlaisvinimą! U*i ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyqitf/ on Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Hendradarbiu ar korespondentą spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankralHiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo U Ar a, grąžinami lik 
iš anksto susitarus. Ui skelbimą turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

KAD LIETUVIŠKASAI ŽODIS 
NEBOTŲ PARDUOTAS IR 
IŠDUOTAS

/ tęs i nys iš praeito "NL" numerio /

Kai lietuviškasai žodis ir jo kūrėjas išeivijoje jau 
beveik elgetauja, iš Vilniaus vis dažniau pasigirsta masi
nantys pasiūlymai. Tikriausiai Gorbačiov'o reformų įta
koje, staiga mus dergusiame GIMTAJAME KRAŠTE pasi
girdo beveik nimfų bei undinių balsais ir kerais liūliuo
jantys pažadai, pasiūlymai, paglostymai ir užglostymai. 
Staiga literatūros muziejai prašo išeivijos rašytojų knygų 
manuskriptų, nuotraukų. Staiga mes jau nebe "atmatos, 
nuolaužos, fašistų ir nacių samdiniai, buržuaziniai nacio
nalistai" ir 1.1.,ir 1.1., bet į žmones panašūs žmonės, 
beveik tokie pat lietuviai kaip petroniai, sadovskiai, 
genzeliai, kazakevičiai. Tiesa, yra dar "nepageidaujamų 
ir nereikalingų" (kaip man dar 1967 metų pasaulinės pa
rodos Montrealyje metu vienas Maskvos patikėtinių nu
rodė) kūrinių rašytojai, kurie kalbinami dar tiktai užuo
lankomis ir ne pačių vyriausiųjų. Tačiau daugeliui "pri
imtinųjų" išeivijos autorių jau siūlyta išleisti savo kny
gas; ir geresnėmis sąlygomis, negu č i a. Lengva įsivaiz
duoti, kokiais kriterijais sovietiniai Lietuvos funkcionie
riai skirstė išeivijos autorius į "priimtinuosius" ir "nepri
imtinuosius". Tik Maskva turi sprendžiamą balsą, nes 
ir sutikus išleisdinti savo knygą Vilniuje, sutartis, kurią 
reikią pasirašyti, atsiunčiama iš Maskvos. Ne iš Vilniaus 
lietuvių leidyklos, bet iš Maskvos*.

Štai ir susiduriame akis į akį su painia bendravi
mo ir bendradarbiavimo su okupantu problema. Ji, be 
jokios abejonės, iškils ir Kultūros kongreso svarstybose 
Toronte, Kanadoje. Komplikuoja ją jau minėtasai išeivi
jos rašytojų suskirstymas į “kenksminguosius ir nekenks
minguosius*! Padarytas jis, žinoma, ne atsitiktinai ir ne 
be blogos valios. Ir kokia ironija: sovietų juodajame są
raše įrašytasai gali tikėtis Maskvos cenzorių malonės 
tiktai tada, jei tą savo "nepageidaujamą" kūrybą arba 
pats apipjaustys, arba leis Maskvos literatūriniams mėsi
ninkams šią operaciją atlikti. Ir kyla klausimas tuojau 
pat: tai k o mes iš Lietuvos pasitraukėme 1944 metais? 
Argi ne todėl, kad galėtume tokius "nepageidaujamus" 
kūrinius rašyti? Argi ne todėl pasitraukėme, kad galėtu
me laisvėje laisvi kalbėti?

Pagarsėjusiame Vilniaus pokalbyje, pokalbininkams 
iš čia buvo nurodyta nekelti Lietuvos nepriklausomybės 
klausimo ir "neužgaudinėti" dabartinio (okupacinio) reži
mo bei Maskvos. Priėmęs tokį "pageidavimą", argi nepar- 
duodi ir neišduodi laisvo lietuviškojo žodžio ir pačios 
Lietuvos? Ką reiškia "neužgaudinėti"? Ar galimas čia 
kompromisas ir k o k s? Ir k i e n o sąskaiton? Ir 
k o d ė 1 jo reikia? Kur atsidurs visi rankraščiai, ar
chyvai ir humaniškasai bendravimo tonas, jeigu ir kai 
Gorbačiov'o "perestroika" ir "glasnost" subliūkš?

Netvirtiname, kad visa tai šioje pusėje daroma 
tiktai dėl pinigo. Gal labiau dėl, taip vadinamoszšlovės? 
Bet argi išlikimą kūrybiniam mūsų žodžiui garantuos 
koks nors Kremliaus patikėtinis? Argi taip bijome, kad 
mūsų žodis nepasieks Lietuvos skaitytojų ir todėl sutin
kame pasirašyti sutartį net su Maskva? O jau seniai a- 
teina žinios iš okupuotojo krašto, kad išeivijos autorių 
kūryba tenai perrašinėjama, eina iš rankų į rankas, kad 
ji slaptais keliais pasiekė ir pasiekia Lietuvą. Sunku pa
tikėti, kad kuris nors lietuvis rašytojas, palikęs Lietuvą 
ir kuriąs išeivijoje, netiki, kad ateis diena, 
kai ir čia, ir tenai sukurtoji liter_atūra 
b u s viena ir nedaloma LI ETUVIŲ L ITERATLJRA. Ir 
ji bus viena, nežiūrint kiek ir kokių Maskvos ir Krem
liaus ponų bei pavaldinių bandys tai sutrukdyti.

Keista, kad "priimtieji" tyli čia ir leidžia Mask
vos statytiniams savo rašto seseris ir brolius dalinti į 
"gerus ir blogus", leidžia klastoti jų biografijas, leidžia 
nutylėti jų kūrinius, leidžia išbraukti juos iš lietuvių li
teratūros istorijos. Sunku patikėti, kad tiktai vienas Ka
zys Bradūnas viešai atsakė kremlininkams Vilniuje. Kur 
gi dingo visi "žiaurūs ir teisingi" kritikai, peikėjai, mo
kytojai ir pamokytojai, taip negailestingai vanoję savuo
sius išeivijos kolegas ir koleges ir išeivijos rašto ydas? 
Argi vienas tenykščių rikiuotojų paglostymas galėjo taip 
nepaprastai sujaukti ir duotąją priesaiką savam kraštui, 
ir atsakomybės jausmą,ir pačią sąžinę?

Į tai turės atsakyti Kultūros kongresas, jeigu no
rės ir turės drąsos kelti pačius svarbiausius ir skaudžiau
sius išeivijos lietuviškojo žodžio klausimus. O kelti būti
na, jeigu nenorime, kad lietuviškasai žodis būtų parduo
tas ir išduotas. Henrikas Na g y s
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DR. ALGIRDO STATKEVIČIAUS PAREIŠKIMAI DĖL 
NETEISĖTO JO SULAIKYMO IR PRIMUŠIMO____________

(New York, balandžio 29, LIC) Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad Lietuvos Helsinkio grupės nario ir 
buvusio sąžinės kalinio, besiruošiančio emigruoti į JAV- 
es, pareiškimai pasiekė Vakarus. Neišaiškintos vietos 
pažymėtos kryžiukais; neaiškūs žodžiai - klaustukais. 
Pateikiame pilnus tekstus.

Vilniaus miesto tarybų rajono liaudies teismui, 
Nuorašas ŠLUOTOS redakcijai
Statkevičiaus, Algirdo, sūnaus Jono (Juozo?) gyvenančio 
Vilniuje, Čarno gatvė 18-tas, butas 21-mas

Pareiškimas
Pagal profesiją, aš esu gydytojas psichiatras. Man 64 

metai. Todėl ir pensininkas. Esu TSRS ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių pilietis. Kiekvieną sekmadienį lankau Šv. 
Mikalojaus bažnyčią. Visados po mišių aš išeinu ant šali
gatvio prie šventovės ir laukiu išeinant kitų mano pažįs
tamų. Ten niekados niekas netrukdė.

Vakar, tai yra, vasario 21 d., aš stovėjau ant šaligat
vio su mano pažįstamais Protusevičium Jonu ir Tučkum 
Andrium. Priėjo kažkoks milicijos kapitonas ir pasakė: 
"Eikit iš čia". Aš pasakiau, kad tuoj nueisim, kai tik iš 
šventovės išeis man pažįstama moteris. Daugiau nieko jis 
nesakė. Maždaug po kokios minutės, jis staiga griebė 
man už nugaros ir pradėjo vilkti atbulą į kitą gatvės 
pusę. Aš nustebęs paklausiau: "Ką jūs darot su manimi? 
Ko iš manęs reikia? " Jis nieko neatsakė, ir pradėjo 
man laužti rankas, ir stumti toliau. Aš, negalėdamas 
ištverti skausmo, stengiausi rankas išlaisvinti. įstūmė į 
automašiną ir nuvežė iki Tarybų rajono milicijos skyriaus, 
Išlipus iš mašinos, jis vėl laužė mano vieną ranką, stum
dė, daužė nugarą, šonus, trankė mane į namų sieną.

Ten milicijos darbuotojai, įvairiais žodžiais pradėjo ty
čiotis iš manęs ir užgaulioti. Vienas jų visa gerkle šaukė, 
kad tokius kaip aš, ir kitus, reikia sušaudyti. Bedarant 
asmens kratą, pas mane rado anglišką laikraštį Morning 
Times (Star?). Kai milicininkai pradėjo jį vartyti, atrado 
Izraelio valstybės herbo atvaizdą. Vienas iš milicininkų 
atsikėlęs nuo gretimo stalo pradėjo šaukti man: "Kas 
čia^i kas čia.?" . Aš atsakiau: "Pažiūrėkit ir sužinosit". 
Tadą; jisai šaukė, kad žinąs, juk tai esanti mano vėliava, 
kurią aš garbinau. Tuo tarpu tarne pačiame milicijos 
kambaryje virš galvų, prie sienos, buvo iškabintas didžiu
lis, stambiomis raidėmis išrašytas skelbimas su Felikso 
Dzeržinskio pavarde po juo. Skelbime rašoma, kad kiek
vienas tarybų valdžios pareigūnas privalo neužmiršti, kad 
jo kiekvienas riksmas, kiekvienas nekuklumas, nekorektiš
kumas ar nesantūrumas uždeda dėmę visai tarybinei 
santvarkai.

Uždarė mane į kamerą, vėliau pakvietė prie stalo pa
sirašyti po protokolu. Liepė susipažinti su apkaltinimo 
aktu. Jame parašyta, kad aš, kartu su kitais dviem pa
žįstamais, būk taŲ keikiausi, stumdžiausi, kabinaus! už 
drabužių. Man neaišku, kam reikalingas visas tas šmeiž -• 
tas iš milicijos darbuotojų ir milicijos darbuotojų nesąži
ningumas. Kam reikalingas žvėriškas elgesys su žmogų - 
mi? Kodėl milicijos darbuotojai, neturėdami tam mažiau
sio pagrindo,~ įvairiapusiškai be jokio apkaltinimo bei 
perspėjimo, žiauriausiu būdu prievartavo mane? Kam 
reikalingas žeminimas, užgauliojimas? Kam manęs reika
lingas nesilaikymas nei Dzeržinskio pastatytų elgesio 
taisyklių, nei humaniškų tarybinių įstatymų? Juk TSRS 
Komunsitų partijos 27-tarne suvažiavime, priėmusiame 
visų gyvenimo sričių pertvarkymo užsimojimą, buvo reika
laujama^ nedelsiant ant visados baigti tarybinių įstaty
mų laužymą.

Dar kartą primenu, kad mes tryse ramiai stovėjome 
ant šaligatvio prie šventoriaus mažųjų vartų. Pati gatvė 
buvo beveik tuščia, šnekėjomės apie tai, koks gražus 
oras, kad saulėta vasario mėnesio diena. O jeigu jau 
milicijos kapitonas ir būtų radęs iš tikrųjų reikalą kuo 
mus apkaltinti, tai geriau pasielgti taip, kaip pridera - 
-žmogiškai, pagal tarybinius įstatymus. Pasakyti kuo mes 
nusikaltome, pranešti mums, kad mes suimami ir pareikš
ti, kad jei mes neisime geruoju su juo, bus panaudota 
prievarta. Aš visuomet tam būčiau paklusęs. Manau, kad 
taip būtų pasielgę ir tie du mano pažįstamieji. Na, žino
ma, kad net beveik visi gyvūnai priešinasi, kai pajunta, 
kad su^jais elgiamasi neteisingai. Mano apkaltinimo akte 
yra pažymėta, kad aš būk tai įvykdžiau veiksmus, kvali
fikuojančius chuliganizmą. Per televizorių dažnai rodoma, 
kad palestiniečiai, koriečiai ir kiti keletai dienų sulaiko
mi kaip chuliganai už akmenų, padegamųjų užtaisų mėty
mą^ milicininkų ar kareivių pusėn, už langų daužymą, 
mašinų padeginėjimą ar išvartymą, už prasisokimus vyk
dant demonstracijas ir panašiai.

Tačiau, nuošalioje vietoje stovintys, tarp savęs ramiai 
basikalbantys žmonės staiga būtų pradėti prievartauti ir 
būtų apšaukti chuliganais, negirdėti, neteko matyti. Nuve- 
žant mane iš tarybų rajono milicijos skyriaus į KPZ 
(kamera XXX zaklučenija) laikinam įkalinimui priežiūra, 
mane lydėjusi ir greta manęs sėdėjusi milicijos papulkinin- 
kė sakė man, kad reikia tiktai kreiptis į KPZ darbuoto
jus, kurie telefonu praneš mano žmonai, kur aš randuos.

Esu labai nepatenkintas tuo, kad KPZ visi budintie 
ji atsisakė paskambinti telefonu mano žmonai, pasakyti 
kur aš randuos ir kas su manimi atsitiko. Paprašiau kele 
tą kartų. Prašau Tarybų rajono liudies teismui už taryoi- 
nių įstatymų pažeidimą patraukti teisman xxx xxx, kurie 
nežmoniškai vakar pasielgė su manimi ir mano pažįsta
mais. „ i

Dr. Algirdas Statekvicius. Vilnius, KPZ, 1988 
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Kadaise... Kempteno skautai. P r. Urbucio nuotrauka.

JAUNIAUSIŲJŲ PASTOVYKLĖ TAUTINĖJE STOVYKLOJE

Aguonėlės, Liepsnelės, Bangelės - o taip pat ir bro
liai Giliukai, Ąžuoliukai kviečiami į Vll-tąją Tautinę 
Stovyklą kartu su tėveliais. Atkreipkite dėmesį į tai, kad 
jie turės savo pastovyklę, su "tikra" programa, kur skau
tiška programa bus taikoma prie jų! Tai yra naujiena 
Tautinėje Stovykloje, todėl reikalinga didesnio dėmesio.

Kviečiame ir raginame atvykti visus truputį atitolu
sius ar dėl jaunos šeimos sunkiau galinčius dalyvauti. Šiuo 
būdu, bendra talka, jauniausieji išgyvens pirmąją didžio
sios stovyklos^ magiką, o prie spragsinčio laužo ir tėve
liams užsimirš dienos rūpesčiai., .kąL, jjBiOWncqs.,, jaųtjysįfšfc 
atminimai atsispindės kiekvieno >stoVyMsfuJhne&Į> agyfcfeW 
šypsenoje.

Bendras darbas ir tėveliij talka būtų didelis įnašas ir 
į pačios Stovyklos "lobių skrynią", nes savo tarpe turė
tume pajėgių asmenų, kurie kitomis sąlygomis gal nebūtų 
galėję^ stovykloje dalyvauti. Kviečiame visus, kuriuos 
skautiškas saitas kada nors yra palietęs, kad rinktųsi visa 
Skautiška šeima.

Pastovyklei bus skirtas atskiras rajonas, kuriame tė
vai su vaikais miegos kartu savo palapinėse. Stovykloje 
bus ribotas palapinių skaičius išnuomavimui, pirmenybę 
duodant iš toli atvažiuojantiems. Kaina 3 doleriai dienai 
už palapinę su grindimis ir dviem lovutėm. Palapines 
labai skubiai reikia užsisakyti pas G. Taora, 17310 Har
land Ave., Cleveland, OH 44119.

Pastovyklės viršininkė sesė Vida Juškienė, 7691 Ellens 
Way, Ann Arbor, MI 48105. tel.: (313)-482-836u, turi 
patirties jaunų šeimų stovyklų organizavime ir iš visko 
atrodo, kad šita jos vadovaujama pastovyklė bus labai 
smagi. Dalį programos ji bazuos tėvų talka, pakaitomis. 
Programa numatyta labai lanskti, pritaikinta mažųjų 
amžiui, panaši į vaiktj darželių užsiėmimus. Tikimasi taip 
pat, kad vyr. sesių pastovyklės talka įneš įvairumo. Vir
šininkei pritariant, bus skatinama tarpusavio draugystė - 
didelė sesė, mažoji sesė. Laisvi tėvai kviečiami įsijungti 
į savo bendraamžių užsiėmimus.

Kaina tėvams - pilna, vaikams - registracijos mokes
tis, kūdikiams iki 2 metų - nemokama.

Taigi, jaunosios šeimos, ar nesusigundysite pastovyklau- 
ti?! Kviečiame registruostis pas Oną Šilėnienę, 24301 
Oakhill Dr. Euclid, OH 44117, tel.: (2161-531-8207.

VII-toji Tautinė skautų stovykla šiemet vyks RUGPJŪ
ČIO mėn. 14-24 d.d., netoli Cleveland'o.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

as

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, Švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

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

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

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

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

lietuvybei išeivijoje’"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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AUTENTIŠKAI APIE 
AFGANISTANĄ
POLITINIAI VYSTYMAISI AFGANISTANE 

/tęsinys/
Demokratinė Afganistano Liaudies Partija: 
Politinio Galinėjimosi Sprendimas Ginklu

1986 m.gegužės mėnesį Najibullah tapo Generali
niu Sekretorium “Demokratinės Afganistano Liaudies Par
tijos". Maskva tikėjosi, kad jis užgniauš nuolatines grum
tynes tarp Liaudies (Khalaq) ir Vėliavos (Flag, afganų 
tautos) partijoje pakraipų ir greitai susitars kaip išrišti 
konfliktų dėl "afganizavimo".

Tačiau ; buvęs Afganistano slaptosios policijos vir
šininkas Khad ragino Najibullah konsoliduoti savo pozici
jų karo veiksmų plėtimu daugelyje frontų ir išjungti 
Karmal'io pasekėjus iš svarbiausių postų partijoje ir 
valstybėje.

Nuo 1987 m.pradžios, Najibullah bandė laimėti 
prieš kaikurias rezistentų grupes ir neutralizuoti kitas, 
siūlant "tautinį susitaikymų". Tokiu bandymu suskaldyti 
rezistencijų jis planavo praplėsti siaurų savo partijos so
cialinę bazę ir priduoti jai šiokį tokį teisėtumų. Norint 
dar pastiprinti "geros valios" įspūdį, pasiūlė iš savo pu
sės šešių mėnesių "paliaubas" ir po to numatomas pa
liaubas iki 1987 m. Ironiška, kad tuo pačiu metu buvo 
pradėtos plačios apimties karinės operacijos prieš muja- 
hedinus- laisvės kovotojus-krašto rytinėse ir pietinėse 
srityse. Kadangi Afganistano rezistentai veda išlaisvini
mo kovas, ši "tautinio susitaikymo" politika nedavė jokių 
rezultatų.

Išvadoje verta dar paminėti, kad Khad (slaptosios 
policijos) agentų veikla Pakistane ir atakos iš oro Pakis
tano teritorijoje sustiprėjo nuo Najibullah įsigalėjimo. 
Buvę Khad agentai pranešė, kad Kabul'o režimas moka 
apie 2.000 amerikietiškų dolerių už kiekvienų bombų, 
išsprogusių Pakistane. Jeigu dėl to žūna žmonių- užmo
kestis pakeliamas iki 10.000 am.dolerių. Lavonpinigiai 
padaugėja keturgubai, jeigu žuvusių tarpe pakliūna gerai 
žinomi afganų rezistencijos vadai.

Pakistano užpuolimai iš oro vykdomi todėl, kad 
nukreiptų dėmesį nuo afganų kovų su Sovietų įsibrovė
liais į pasienio zonas tarp Pakistano ir Afganistano. To
kiu būdu Kabul'o režimas gali lengviau vaizduoti, kad 
karas vykstųs besigrumiant šioms dviems valstybėms.
...... Iš daugelio faktų matosi, kad naujasis "Afganistano 
Demokratinės Liaudies Partijos" viršininkas (Najibullah) 
nepateisino į jį Kremliaus sudėtų vilčių. Kaip ir jo pir- 
matakai - Karmai, Amin ir Taraki,- Najibullah neišven
giamai pralaimės, nes pagrindinė rezistentų kovos prie
žastis - apie 150.000 Sovietų karių dalyvavimas Afganis- 
tane/įskaitant tuos, kurie pakaitomis vežiojami į Afganis
tanu iš už Sovietų rubežiaus) ir kurie dar vis neatitraukti 
Afganų Rezistencija yra Kariniai Stipri, Nežiūrint 
Politinių Skirtumų

Politiniu ir organizaciniu atžvilgiu afganų rezisten
cija prieš jų krašto sovietinimų yra nevieninga. Skirtu-

„KLASS„ arba Kaip Gyvena 
Rusai Tikrumoje
3. /tęsinys/
Privilegijų Perykla Medicininės Priežiūros 
Srityje

Kai koks nors pilietis, vardu Borisas, suserga, jis 
nusikrapšto į vietinę poliklinikų, kur jam tenka išlaukti 
valandų valandas, kol jį apžiūrės nuleipę gydytojai, taip 
perkrauti darbu, kad jiems telieka patikrinti pacientui 
vos kelios minutės. Jei jo liga rimta, tai jį pasiųs į li
goninę, kur labai dažnai lovos išrikiuotos koridoriuose 
ir kur higienos stoka gali būti jam fatališka. Daugumoje 
ligoninių palatose yra tarp 20 ir 40 lovų, be jokių per
tvarų, be jokio privatumo. Valstybės biudžete pramatyta 
suma ligoniui į dienų yra 50 kapeikų, įskaitant visus pa
tarnavimus ir maistų; taip mityba yra suprastinta iki 
minimumo.

Nomenklatūros atveju dalykai skirtingi. Vienu pri
valumu turėti aukštesnį rangų yra tai, kad toks asmuo 
yra gerai valgydinamas ligoninėje. Mokslų Akademijos 
ligoninėje paskirtoji asmeniui suma į dienų yra penkis 
kart aukštesnė už tųjų, kuri duodama paprastiems žmo
nėms, paprastose ligoninėse.

Sovietinė sistema yra taip pramanyta, kad kuo 
didesnis skaičius ligonių būtų aptarnaujamas su maksi- 
maliniu popierizmo kiekiu. Ligonį tenai siunčia kur kas 
skubiau ligoninėn, negu Vakaruose. Ir tai dėl daugelio 
priežasčių. Butai maži, perkimšti,ir dažnai yra sunku 
perleisti visų kambarį visai dienai lovoj gulinčiam šei
mos nariui. Be to, gydymas ligoninėje nemokamas, o ir 
pačios ligoninės pageidauja, kad visos lovos butų užim
tos. Sumos, kurias teikia Valstybė ligoninėms nėra nu
statomos pagal teikiamos medicininės pagalbos kokybę, 
bet atsižvelgiant į pacientų skaičių. Ta prasme ligoninės 
panašios į tuos fabrikus, kurie gamina avalynę, kurios 
niekas nenori: juo spartesnė gamyba, tuo įspūdingesnės 
darbo premijos.

Kita sistemos yda yra tai, kad retai kada ligonys 
būna apžiūrimi to paties daktaro. Poliklinikoje juos pa
tikrina budintis gydytojas, o juos dažnai kilnoja iš vie
nos klinikos į kitų.

Pagal oficialius duomenis, žmonių gydymo sųmata 
Sovietų Sųjungoje yra 18 milijardų rublių per metus. Atė
mus iš tos sumos lėšas, skiriamas estetinei chirurgijai, 
sanatorijoms ir statyboms, paties gydymo reikalams lieka 
10 milijardų, atsieit mažiau 40 rublių asmeniui. Tuo tar
pu JAV skiriama $957,- asmeniui. Realiais skaičiais skai
čiuojant (t.y., įskaitant infliacijų), amerikiečių išlaidos 
sveikatos reikalams paaugo 233% tarp 1960 ir 1980 me
tų. Sovietų Sųjungoje vos 50%.

Sovietinis polinkis korupcijon pasireiškia visu siau
tėjimu ir ligoninėse. Lovos baltiniai, pav.,kai kada pakei
čiami tik tais atvejais, jei slaugių pagalbininkės, papras
tai vyresnio amžiaus moterys, gali apeiti aplink lovų 
ir jei joms primokama. Daugelis mano draugų man pasa
kojo vis tų pačių istorijų. Slaugėms ir jų pagalbininkėms 
privaloma duoti tarp vieno ir trijų rublių, jei norima, kad 
būtų pakeisti lovos baltiniai ar nuplauta pacientui nuga
ra. Kartais prireikia ir dešimtinės, kad gavus skausmų 
raminančių vaistų ar aspirino.

Netgi "Izvestiją ", valdiškų spaudos organų, priglu- 
šino istorija žmogelio, kuris nuvažiavo Odessos ligoninėn 
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mai kyla pirmiausiai dėl istorinių išsivystymų, kurie Hin
du Kush žemėje privedė prie tautos susidarymo iš dauge
lio skirtingų žmonių grupių. Ekonominis ir visuomeninis 
nevienalytiškumas neišvengiamai išaugina įvairias politi
nes organizacijas, kurių veikla pirmiųusiai pasireiškia 
vietinėse apylinkėse. Tokia tendencija susidaro todėl, 
kad kai kurios globalines ir regionalinės pajėgos neatliko 
visko, kas buvo galima (reikalinga), kad paskatintų afga
nų vieningumų.

Nežiūrint to, afganai tokios karčios realybės ne- 
pabunga. Jie aktyviai sujudę suvienyti savo veiklų, kad 
padidintų rezistencijos pajėgumų ir paskirtų teisėtus at
stovus bendro rezistencinio sųjūdžio.

Yra politiniai besireiškiančios bent trys didesnės 
politine's ir karinės reikšmės "sųjungos". Pirmiausiai - 
yra 7-nios afganų organizacijos Peshavar’e, kurios susi
jungė prieš 3 metus, pasivadino "Afganų Mujahedinų Is
lamiškoji Sųjunga".

1987 m. vasarų Irane susiformavo kita sųjunga, 
žinoma vardu "Jungtinis Frontas Islamiškosios Revoliuci
jos Afganistane".

Abi sųjungos įvyko be išimties islamo šiitų sparne 
Afganistane, Hazarajat'e, šiaurinėje krašto srityje; taip 
pat randamos tarpe šiitų dideliuose Afganistano mies
tuose. Per paskutinius 8-nerius metus jie išvystė stiprių 
politinę sųmonę ir tai duoda pagrindo manyti, kad šios 
sųjungos bus tokios pajėgios, kad ir ateityje su jomis 
reikės skaitytis.

Galop,tenka paminėti ir "Jungtinį Nacionalinį Af
ganistano Frontų", kuris beveik 8-nerius metus vedė iš
plitusias grumtynes prieš Afganistano sovietizacijų.

Priedo prie tų politiniai motyvuotų partijų ir 
formacijų, veikia tradicinės Afganistano ginkluotos or
ganizacijos, priklausančios įvairioms gentims ir todėl vie
tinio pobūdžio.

Virš tų politinių ir genčių organizacijų, stipriai 
konsolidavosi patyrusi grupė fronto vadų. Jie veikia ne
priklausomai , nors ir palaiko ryšius su afganų grupėmis, 
turinčioms vyriausius savo štabus Peshavar’e ar Mashha- 
d'e. Kadangi jie tiesioginiai surišti su mūšio veiksmais, 
jie labai gerai žino apie karo problemas, trukdymus ir 
trūkumus. Jų tautiškasis ir islamiškasis lojalumas yra 
visiems gerai žinomas. Tokiems priklauso Massoud, vei
kiantis Panjir slėnyje, Jogran-Ghasni srityje ir Ismail, 
Khan Herat'e. Nors Afganistano rezistencija dar neiškėlė 
visuotinai pripažinto vieno vado,yra nuorodų, kad kai 
kurie pasižymėję vadai jungiasi, norėdami sudaryti stip
rių grupę.

1987 m. liepos mėnesį 2.000 mujahedinų, įskaitant 
jų vadus iš 20-ties Afganistano provincijų, susitiko Ghor 
provincijoje glaudesniam bendradarbiavimui. Buvo sutarta 
20-ties punktų programa ir numatytas susitikimas po 6 
mėnesių sudaryti "Pagrindinę Revoliucinę Tarybų", kuri 
šalia kitų reikalų, turėtų rūpintis pagerinti veiklos koor
dinacijų krašto viduje ir skatinti susivienyti užsienyje 
esančias afganų grupes. / bus daugiau /

apendicito operacijai su pilna tarba vieno rublio bankno
tų. Kol jis* turėjo kų dalinti slaugėms ir jų pagalbinin
kėms, viskas klojosi gerai. Jį skubiai nugabeno į opera
cinį blokų ir jis galėjo ramiai ilsėtis palatoje. Jam keis
davo lovos baltinius, plaudavo nugarų, jis gaudavo vais
tų skausmui nuraminti. Bet kai jo rublių atsargos išsibai
gė, šųlygos pakito. Nebebuvo vaistų, "antelės", termo
metrai ir tie dingo. Viskas tačiau grįžo į normalių pa
dėtį, kai žmona atvilko naujų rublių atsargų.

Ne kų geresnės paslaugos ir poliklinikoj. Jų visi 
nekenčia. Jos pagarsėjusios savo nesibaigiančiomis eilu
tėmis. "Matot,kas yra",- sakė man mūsų agentūros ver
tėjas Anatoli Tulainov'as,- "ten negalima eiti pirmadie
niais, nes yra perdaug prisirinkę žmonių po savaitgalio, 
kurio metu visos klinikos būna uždarytos. Jei absoliučiai 
būtinas reikalas, ligonys gali kreiptis į budinčių klinikų 
rajone. Dažnai jie nesiryžta leistis kelionėn , nusprendę 
išlaukti iki pirmadienio. Antradienis irgi nekokia diena: 
dar klinikoje pilna žmonių nuo savaitgalio. Apie trečia
dienį nėra nė kalbos: žmonės ima eiti pasitikrinti, lauk
dami savaitgalio. Ketvirtadieniais dar vis taip pat prisi
grūdę žmonių. Kai dėl penktadienio,- tai toji diena be
viltiška; savaitgalio ar šventės išvakarėse klinika sausa
kimša.
Alkohol i zmas

Yra tokia rusiška mįslė: "Kas yra alkoholizmas? 
Atsakymas: tai tarptautinis laikotarpis tarp socializmo 
ir komunizmo."

Vienas Vakarų žinovas buvo apskaičiavęs, kad vi
dutiniai Sovietijos pilietis išgeria daugiau svaigalų, negu 
bet kurio pasaulio krašto žmogus.

Vien intelektualai ir suvakarėję mokslininkai iš
moko gerti nuosaikiau, gardžiuodamiesi, iš lėto, užuot 
vertę į gerklę vienu ypu , atlošdami galvų.

Rusai geria beveik viskų: formalinų, naudojamų 
konservuoti lavonus, odekolonų, valerijonų, lakų, klijus,, 
vadinamus B-F, denatūrų ir metilinį alkoholį. Ištisos so
vietų kartos svaiginosi prastai distiliuota "Sivucha" ir 
geriau pravalyta vodka "CAČA". Be to, rusai, ypatingai 
kaimuose, maukia naminę, vadinamų Samagonu arba Ke- 
rosinka...
Klasių Nelygybės Šaknys - Tautybių Problema

Aš gana greitai įsitikinau, kad rusai retai kada 
pagiria kitas tautas, net jeigu jos yra ir slavų kilmės. 
Štai jų komentarai:

- Ukrainiečiai tai slavai. Geri darbininkai ir visu
moje, palyginus, patikimi žmonės. Bet jie nešvarūs ir 
nekažinkaip šviesūs,- kalbėjo man vienas maskvietis inte- 
tektualas. Lingvistas.

- Pažvelkime į problemų galios požvilgiu,- įsiter
pė pokalbio kitas Maskvos intelektualas. Daugelis Polit- 
biuro narių yra ukrainiečiai /įskaitant Ukrainos kompar
tijos vadų Vladimirų Ščerbickį ir ministerį-pirmininkų 
Nikolaj Tichonov'ų/. Rusai dominuoja, bet Ukraina per
daug svarbi, kad būtų ignoruojama. Pažiūrėkit tik į jos 
žemės turtus, į anglių kasyklas. Matot,- tęsė toliau mano 
draugas intelektualas,- aptarus Ukrainų ir Gudijų, jau 
if apėjom ratu visas tautybes, turinčias kokių nors rea
lių galių. Jei esat lietuvis, latvis ar estas, užmirškit vi
sus lūkesčius prasimušti į viršūnes.

- O kaip su kitomis mažumomis?
- Jos neturi nei reikšmės, nei galios. Rusai jų 

nemėgsta ir jomis nepasitiki.
Aš išsirankiojau iš draugų ir pažįstamų čia mini

mas pastabas: Ukrainiečiai patikimi žmonės. Gudai nepa
prastai artimi rusams. Pabaltijo žmonės lieka mums sve
timšaliais. Jie nenori, kad rusai būtų pas juos. Jie mūsų 
nemyli, ir mes atsilyginame jiems tuo pačiu. /b.d./

LATVIŲ DISIDENTO LIKIMAS 
/Praneša "Joint Baltic American 
National Committee" Laidoje anglų kalbai

GUNARS ASTRA BURIED PEACEFULLY IN RIGA AS 
AT LEAST 5,000 ATTEND
(StockholmJ-Latvian dissident and former political prisoner 
Gunars Astra was buried peacefully on a sunny spring 
afternoon in Riga with at least 5000 mourners attending 
the ceremony, an eyewitness in Latvia told Gunars Rode 
of Stockholm Tuesday night.

Mr. Rode said the crowd was unusually large for the 
funeral of a person offcially anti-Soviet, who was only 
released from prison on February 1.

Mr. Rode, himself a former political prisoner, said he 
was told Mr. Astra's casket was draped with the red- 
white-red flag of independent Latvia before being lowe
red into the grave.

According to Mr. Rode, the eyewitness said thou
sands filed past Mr. Astra's last resting place in Riga's 
Meza Kapi (Forest Cemetary), apparently tossing ; hand
fuls of soil to fill the grave. "The grave was filled by 
hand, not with shovels",-Mr. Rode said, citting a trans
cript of his call to Riga.

Mr. Rode said his source told him there had been nc 
incidents at the funeral, and that some 200 invited gu
ests gathered at the Restaurant Astoria in Riga for a tradi
tional funeral meal. Burial services were led by Rev. 
Modris Plate, Rev. Juris Rubenis and a third Luteran 
minister. According to Mr. Rode, the eyewitness was 
unable to summarize any of the eulogies.

Mr. Astra, who served more than 19 years in Soviet 
prisons, died April 6, in Leningrad, age’d 56. He was last 
sentenced in 1983 to seven years imprisonment and five 
years exile for, among other things, possessing a copy 
of George Orwell's "1984". Mr. Astra worked largely 
behind the scenes in the Baltic human rights movement. 
Using his language skills and contacts gained among 
dissidents across the Soviet Union during his first 15 
year imprisonment.

Lately, however, copies of his final statement to the 
court at his 1983 trial circulated unoffcially in Latvia 
and his popularity grew. Mr. Astra's statement was an 
impassioned plea for the rights of the Latvian people 
and Latvian language against Russification and was seen 
as an exernple of unbending resistance to tyranny.

He was one of the last of the better known Latvian 
political prisoners to be released - more than a year 
after the first prisoner releases. A Committee to work 
for his release had been formed in Latvia with the sup
port of some writers and intelectuals.

Mr. Astra's last illness was sudden, and, in the wiew 
of his relatives , mysterious. Mr. Astra himself reoues- 
ted that his body be examined by non-Soviet specialists 
should he die, but his last wish was left unfulfilled when 
Soviet authorities refused to let two Danish pathologists 
examine Mr. Astra's remains. Soviet specialists after a 
first autopsy said Mr. Astra died of a pulmonary embo
lism, or blood clot in the lung. The results of a second 
autopsy have not been released.

SOVIETS SAY LATVIAN DISSIDENT ASTRA DIED OF 
PULMONARY EMBOLISMS

(Stockholm, April 7) Soviet doctors in Leningrad who 
performed an autopsy on Latvian dissident and former 
political prisoner Gunars Astra, 56. Wednesday told his 
wife that he died of pulmonary embolisms, or blood 
clots in his lungs.

Livija Astra, whose husband died Wednesday morning, 
read parts of the autopsy report by telephone to Gunars 
Rode, a former Latvian political prisoner now living in 
Stockholm. Mrs.Astra also said, she is still insisting that 
Mr. Astra's remains be examined by Western physicians 
or pathologists. Mrs. Astra has said that there were 
suspicious circumstances surrounding her husband's sud
den, severe illness in early March while traveling from 
Riga to Leningrad.

Latvian organizations in the West are putting pressu
re on the U.S. and other governments to insist on exa
mination of Mr. Astra's body, tissue and fluid samples 
by non-Soviet experts.

According to Mr. Rode, the Official autopsy report
text, in Russian, also listed Mr. Astra's illness as phle
bitis, or a widening of the veins in his calves, and infec
tious endocartis of the aortal valve. The aorta is the 
main blood vessel carrying blood from the heart.

Mr. Astra recently underwent open-heart surgery, 
apparently to repair this valve. He had been seriously 
ill with an infection of unknown origin since early 
March. The illness was, at one point, diagnosed as endo
carditis, because it was affecting Mr. Astra's heart. 
Soviet physicians in Leningrad also said they suspected 
blood poisoning.

Mr. Astra's relatives complained several times to 
contacts in the West that the former political prisoner 
appeared to be receiving poor medical and nursing care 
in Leningrad. Efforts were made from Sweden and other 
Western countries to provide antibiotics to Mr. Astra, 
and Soviet physicians recently began administering the 
drugs, but then decided to operate to repair Mr. Astra's 
heart valves.
Unconfirmed reports of a conforntation with the KGB

According to Mr. Rode in Stockholm, there are uncon
firmed but very credible reports from Latvia that Mr. 
Astra was questioned by the KGB in "a very unpleasant 
manner" hours before his departure for Leningrad. Du
ring the confrontation, Mr. Astra reportedly drank mine
ral water provided by his interrogators. He started fee 
ling ill a few hours later on the train to Leningrad and 
was immediately taken to a hospital when he arrived.

Mr. Rode said that the KGB had among other things, 
unsuccessfully tried to get Mr. Astra to agree to emi
grate as part of his early release from a Soviet prison 
in late January this year. He said that Mr. Astra who 
could speak and write several foreign languages, inclu
ding English, had been an "eminence grise" behind the 
Baltic human rights movements, providing them with 
information on Russification and helping to translate 
appeals and documents into foreign languages.

Mr. Astra was sentenced in December, 1983, for 
anti-Soviet activities which, according to the charges 
filed, included possession of George Orwell's "1984". He 
had previously served 15 years in a strict regime prison 
camp from 1961 to 1976 on charges of anti-state and 
anti-Soviet activity.
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LITHUANIAN FOLK ART INSTITUTEINSTItUt KART POPULAIRE LITHUANIANLIETUVIU TAUTODAILĖS INSTITUTAS
1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada

LITHUANIAN SASHES -
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO išleista (jau trečioji) knyga baigta spaus

dinti. Šiai knygai, kaip ir LITHUANIAN NATIONAL COSTUME, 1979 m., LITHUANIAN 
EASTER EGGS, 1982 m., tekstus, nuotraukas, piešinius paruošė ir atliko mūšy iškilieji 
tautodailės tyrinėtojai ir žinovai, dailininkai ANASTAZIJA ir ANTANAS TAMOŠAIČIAI. 
Šios knygos manuskripto paruošimui buvo gauta parama iš "Multiculturalism Canada" 
įstaigos. Gerą litografijos darbų atliko "Danaitis Associates Ine.".

"LITHUANIAN SASHES" - gausiai iliustruota spalvotomis ir juo
da-balta juosty nuotraukomis bei pavyzdžiais, yra didelio formato, 316 puslapių knyga. 
Tekstas - kaip ir minėty pirmųjų dviejų leidinių, yra išverstas į anglų kalbų, tad priei
namas ir kitakalbiams, arba sunkiau skaitantiems lietuviškai, bus prieinamas ir jau vi
sai neskaitantiems lietuviškai mūsų įpėdiniams.

Knygos vertė glūdi tame, kad ji ne tik meniškai estetiškai labai gerai paruošta, 
bet ir dėl atlikto kruopštaus tyrinėjimo, nurodant mūsų juostų charakterį, simbolikų, 
o taip pat ir šaltinius, kur ir kada rasti, kieno austi ar nufotografuoti eksponatai. Ap

/Šie juostų pavyzdžiai buvo atspausdinti LSS JAV Atlan
to Rajono Skaučių 15 mėty veiklos sukakčiai paminėti 
išleistame leidinelyje "TAUTINIAI RUBAI IR JUOSTŲ 
RAŠTAI". 1968 m. Iliustracijos dail. Antano Tamošaičio/.

tariama juostų stilizacija, audimo technikos, spalvų harmonizavimas. Pridėtas ir labai 
įdomus žodynėlis angliškai-lietuviškas, audimo technikos, įrankių, raštų, kitų atributų, 
įdomus ir bibliografijos sųrašas, iš kurio matome, kaip vertinamas mūsų kultūrinis pali
kimas - juostos kitataučių tautodailės tyrinėtojų.

Tekstų į anglų kalbų I-osios knygos dalies vertė Nijolė Beleškaitė-Gražulienė, 
Il-osios - Vida Stanevičienė.

Peržiūrėjo korektūras, atliko paskutinįjį redagavimų ir prižiūrėjo spaudos darbų 
Vitalius Matulaitis. (Jam tenka ir toliau rūpintis šios knygos ekspedijavimu).

Ypatingai (kaip padėkos žodyje pažymėta) savo žiniomis ir pagalba prisidėjo: Dr. 
Vincas Maciūnas, Leopoldas Balsys ir Irena Šernaitė-Meiklejohn atliekant formalumus 
gauti finansinei paramai, dr.Romas Vaštokas, dr.Joana Vaštokienė, dr.Jūratė Kamins
kaitė, rašytojas Lynn Rees-Lambert ir Leopoldas Balsys atidžiai peržiūrėję manuskriptą, 
Aldona Veselkiene, rev.R.Krasauskas, Česlovas Senkevičius, Jonas Gustainis, Vaclovas 
Grinius, už įvairius patarnavimus, ir Mrs.Gail Collett, kuri perrašė manuskriptų^ 
ĮŽANGOS ŽODYJE AUTORIAI PASISAKO:

Sashes of various nations closely resemble one another in form, manner of pro
duction, in their patterns, and even colours. Sashes were crafted by peoples of many 
didderent nations for both utilitarian and decorative purposes such as belting or ador-

In Part One the emphasis is on the signigficance, the artistic merit, the sym
bolism of sashes, and on the associated traditions.... Lithuanian sashes are so varied 
because of their multiple-meaning symbols, the myriad variations of their motifs and 
overall patterns, the wealth of forms and compositions, and the unique colour combi
nations. Skilled and creative weavers kept designing new and different, ever more in
tricate and beautiful patterns over time, with the result that now there is a true 
cultural treasury of Lithuanian traditional sashes.
....... Long ago sashes were made from linen, tow, hemp, and homespun woolen threads. 
In later times, that is, towards the end of nineteenth century and the beginning of 
the twentieth, cotton and imported wool were used. There were many practical uses 
of sashes, and we can number almost twenty different types of Lithuanian sashes ba
sed on their production techniques.Some of the techniques produced stictly utilitarian 
sashes; others resulted in sashes of exceptional beauty.

Part Two of LITHUANIAN SASHES includes much theoretical information toge
ther with a sizeable collection of pattern drafts, an analysis of the distinctive colour 
combinations, and explanations of the various sash-making techniques by means of 
descriptions, illustrations and photographs.
....... LITHUANIAN SASHES is for serious students of sashes and sash making, for coi

ning wearing apparel, tools and other objects, end even riding horses. Sashes had si
milar practical uses in Lithuania and in other countries, but each one developed its 
own unique trditions that revolved around the sash. The art of sash making and the 
various production techniques could have spred from country to country, similarly as 
did folk tales, sayings, or riddles; nevertheless, Lithuanian village weavers originated 
and developed, to a high degree of competency and beauty, certain aspects of the 
art of sash making, such as unique patterns, distinctive stylizations, and original co
lour combinations.
....... LITHUANIAN SASHES characterizes the most distinctive qualities of traditional 
Lithuanian sashes and their customary uses in the 18 Th and 19th century Lithuanian 
countryside.

lectors, weavers, artists, those who are interested in sashes, and for everyone who 
is interested in Lithuanian culture.

Ši puiki knyga yra ne tik tinkama dovana įvairioms progoms saviesie- 
siems, bet ir labai vertinga kitataučių ar gyvenamojo krašto bibliotekoms, ypatingų 
švenčių proga įteikimui, žymių svečių pagerbimui.

Šio leidind spausdinimas buvo brangus, nes jo 164 psulapiai yra spalvoti, įrišta 
kietais viršeliai^. Knygos kaina $50,- kanadiškais. Už persiuntimų pridedama $5,- kan. 

Minėtų kitų dviejų knygų laidos jau baigiamos išparduoti. Reikia palinkėti to pa
ties ir šiai knygai,ir pasveikinti knygos autorius - Anastazijų ir /Antanų Tamošaičius 
bei visus talkininkus už tokį mielų ir vertingų leidinį. b.n.

Dainavos Sūnus

L1ETUVA MANO ATSIMINIMU MIGLOSE
7. / tęsinys /

Tai būdavo mūsų visų geriausia pasimatymo ir 
pasižmonėjimo vieta. Čia būdavo geriausia proga išvysti 
mūsų gražuoles iš mergaičių gimnazijos bei mokytojų 
seminarijos. Na, ir vykdavo tikras mūsų paradavimas. 
Merginos labai akyliai stebėdavo mus, o mes...jas. Nors 
nusiduodavome, kad nesame perdaug jomis susidomėję. 
"Blatnesni" vyrukai, būdavo- bits- ir apsisuka vikriai į 
priešingai judančių masę, užnugariu kurių nors jau jų nu
žiūrėtų gražuolių. Taip vykdavo mūsų vadinamas "pri- 
kombinavimas". Vis dėlto, saugodavomės, kad nebūtume 
per daug kieno nors stebimi, nes toje masėje moksleivių, 
labai dažnai maišydavosi ir mūsų klasių auklėtojai. O 
tuomet, tai taip ir žinok,- jau būsi pažymėtas...

Vakarais atžygiuodavo iš kareivinių 9-tojo pulko 
leitenantukai su savo šauniomis uniformomis - aukštomis, 
auksu žėrinčiomis kepurėmis, blizgančiais auliniais ba
tais ir dar šmaikščiomis, odinėmis vytelėmis rankose. 
Ateidavo jie po keletu vyrų "paparaduoti" mūsų vyres
niųjų klasių mergelėms. O šių širdelės tiesiog lenkdavosi 
prieš juos. Tačiau, jos būdavo ir labai atsargios, nes kla
sių auklėtojai-jos savo akylumų tuomet ypač padidin
davo. O buvo keletu tų auklėtojų gana griežtų...

**********

Mūsų mokslas ir karo frontai tarp vokiečių ir 
lenkų vyko paraleliai. Mes mokėmės ir drauge labai į- 
dėmiai sekėme karo veiksmų arenų. Mūsų daugumos lai
kysena abiejų kariaujančių pusių atžvilgiu buvo neutrali. 
Tiek vienas, tiek ir kitas iš jų musų Lietuvai buvo pa
daręs aštrių nuoskaudų - lenkai anksčiau, vokiečiai vė
liau. Tokiu būdu net ir jautėsi tam tikro pasitenkinimo 
jausmas, regint išdidžiuosius lenkus vokiečių riečiamus 
į "ožio ragų". Vokiečiai lenkus ėmė riesti labai veikiai. 
Na, ir nenuostabu. Vokiečiai metė į kovų pačių vėliausia 
technikų su modernia, galinga aviacija - "stukomis", nau

Marijampolėje-

jausiais "Heinkel", "Junker" tipo bombonešiais, greitų 
naikintuvų spiečiais ore. Ant žemės smogė tūkstančiai 
greitųjų tankų, remiamų daugybės motorizuotos artileri
jos, infanterijos , taipgi daugumoje motorizuotos. Vokie
čiai buvo išdirbę labai puikių puolimo taktikų bei planus. 
Jie smogė lenkams net iš trijų pusių: iš Rytprūsių, iš 
centro ir iš pietų per Čekoslovakijų. Lenkai tuo tarpu, 
jau buvo suspėję sumobilizuoti apie trijų milijonų armi
jų, kuri buvo taipgi išdėstyta. Lenkų pasipriešinimas bu
vo labai dramatiškas, ir vietomis net herojiškas. Vienok, 
vokiečių tikras laimėjimas buvo tik laiko klausimas. 
Lenkai buvo metę į Vakarų fronto vidurį Poznanėje a- 
pie trečdalį savo ginkluotų pajėgų. Kiti stovėję, rezerve 
apie Lodzę. Kitas trečdalis buvo palikti saugoti labai 
ilgų sienų su Sovietų Sąjunga. Vokiečių pusėje buvo aiš
ki persvara modernios technikos ir gerai išplanuotos stra
tegijos bei trijų pusių puolio avantažo dėka. Lenkai metė 
į frontų didžiulę kavalerijų, šiek tiek remiamų šarvuočių 
divizijos ir menkos aviacijos. Čia ir buvo didžiausia len
kų klaida. Jie vis dar galvojo kažkokiu mišiniu Žalgirio 
(1410 m.) ir Varšuvos (1920) mūšių pasekmėmis, kurios 
tuomet buvo nulemtos gerai vedamos kavalerijos. Tačiau 
žirgo ir kario herojiškas junginys prieš vokiečių Luft
waffe ir tankų divizijas tapo tik vargana mėsa, kuri bu
vo veikiai sumalta...

Vokiečiai smogė iš Rytprūsių su Georg von Kuech 
ler'io 3-ja armija, iš Pomeranijos - per koridorių Gen. 
von Kluge 4-ja armija; gen. Gerd von Ruhstedt'as puo
lė iš Silezijos ir Moravijos su 8-ja armija, centre gen. 
W.von Reichenau 10-ja armija, kuri turėjo tikslų suduoti 
mirtinų smūgį prieš Varšuvų.

Lenkai priešinosi didvyriškai, vedini karšto patrio
tizmo ir baisios neapykantos vokiečiams. Nežiūrint to, 
vokiečių aviacija ir tankai lenkų kavalerijai buvo neįkan
damas akmuo. Jau rugsėjo mėn.8 d. vokiečių Guderiano 
tankų smaigaliai buvo prie Varšuvos. Per radijų pagau
davome tiesiog beviltiškus lenkų radijo šauksmus: "Uwa- 
ga, uwaga, prychodzi". Tai buvo priešlėktuvinių antpuo
lių perspėjimai miestų gyventojams, kurie beveik 
narni ( be tinkamos zenitinės bei gerų naikintuvų/ 

negi- 
buvo

tik vargingi taikiniai vokiečių bombonešiams.
Rugsėjo mėn.9 d. gen.List'o armija buvo jau prie 

Sano upės prieš Przemysla. Rugsėjo 10 d. Lenkijos vy
riausias armijos vadas maršalas Ed.Srnigly-Rydz įsakė 
savo armijoms bendrai atsitraukti į pietryčius. Vokiečiai 
tuo tarpu baigė suvirškinti arba apsupti katiluose visų 
lenkų vakarinę armijų Poznanėje ir aplink VarŠuvų. Gu- 
derian'o tankai jau buvo pasiekę Lietuvos Brastų. Lenkų, 
karinė padėtis šiek tiek stabilizavosi maždaug prie Bu- 
go upės. Matyt, vokiečiai patys toliau nebespaudė.

perėjo ir Lietu- 
čia buvo masi- 
buvusiems labai 
ginkluotoms pa-

Rugsėjo 17 dienų - pajudėjo iš Rytų Raudonoji 
armija. Lenkijos padėtis buvo nuspręsta. Jų armijų liku
čiai - apie 200.000vyrų perėjo Rumunijos sienų ir iš ten 
pasiekė Britų kontroliuojamas teritorijas Artimuose Ry
tuose- Palestinoje. Didelės jų brigados 
vos-Lenkijos demarkacinę linijų, kur jie 
niai nuginkluoti bei internuoti. Iki šiol 
išdidiems lenkams pasidavimas Lietuvos 
jėgoms buvo labai pažeminantis ir neskanus. Vienok, jie 
labai džiaugėsi, suradę Lietuvoje gerų prieglobstį ir už
laikymų. Jiems Lietuvos vyriausybė buvo užleidusi mo
kyklų patalpas, vasarnamius Birštone ir kitur. Žodžiu 
- lietuviai su lenkais elgesį labai korektiškai. Visi šie 
jų daliniai eventualiai per Švedijų pasiekė Angliju, kur 
vėliau iš jų buvo suorganizuota Anderso armijos daliniai, 
spėję gerai pasižymėti Italijos fronte 1942-43 metais.

Lenkijai galutinai žlugus, rugsėjo mėn.29 dienų 
tarp hitlerinės Vokietijos ir Sovietų Sųjungos buvo pasi
rašytas kitas paktas, pagal kurį Sovietų orbiton pakliuvo 
iki šiol vokiečių įtakoje buvusi Lietuva. Ribos tarp šių 
dviejų "alijantų" sekė maždaug pagal sienų tarp Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštijos ir Lenkų karalijos prieš 
Liublino Unijų. Vokiečių žinioje liko visas Suvalkų Tri
kampis. Sovietų pusėje liko visa Baltstogės sritis. Toliau 
siena ėjo į pietus pagal Bugo upę, pro Lietuvos Brastų 
Bugo aukštupiu, kur ji vėl pasuka į vakarus ir nuvin
giuoja link Slovakijos smaigalio. Ši siena su mažais pa
taisymais pasiliko ir dabartine siena tarpe Lenkijos liau
dies respublikos ir Tarybų Sųjungos.

9 p. p. orkestras 1935 m.
/ bus daugiau /

/nuotraukos iš "Kario" nr.3/1640/./
1930 m. sutinkamas Vytauto Didžiojo paveikslas

9 p.p. žygiuoja iš bažnyčios Vytauto Didžiojo gatve kareivinių link 1936 m.
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Išleista:
o LIETUVIŲ LIAUDIES 
PASAKOS SU DAINUOJA
MAISIAIS INTARPAIS. Pasa
kas surinko ir parengė J. 
Dovydaitis, melodijas -Z.Pu- 
teikienė. 1987 m., 518 psl. 
10.000 egz., Vilnius.

o GYVASTIES MEDIS. Vy
tautas Rudokas. Eilėraščiai 
apdainuojantys Gruzijos 
gamtą, jos žmones, seno
vės kultūros paminklus. 
Penkiy Gruzijos poetę kū
rinių vertimai. 1987 m., 
154 psl., 6.000 egz..Vilnius

• Vytautas Juknevičius ra
šo, kad Utenos liaudies 
meistras Valentinas Šimo- 
nėlis yra surinkęs per de
šimtį metų apie pustrečio 
šimto varpų. Dalį jų jis 
surinko pats, dalį atsivežė 
iš kelionių po Bulgariją, 
R.Vokietiją, kitus parūpino 
draugai ir pažįstami iš kitų, 
kraštų, net ir iš JAV. Ko
lekcijoje yra visai mažų 
varpeliukų ir, kaip rašoma, 
centneri kitą sveriantys 
varpai. Seniausias- nulietas 
1770 metais, keletas iš 19 
šimtmečio, yra ir 20-jo 
a.nulietų varpų. Jų esama, 
iš įvairių Lietuvos rajonų, 
ir net užuralės...
Rašoma, kad meistras 

norėtų tuos visus varpus 
suderinti, kad jais būtų ga
lima lyg instrumentu, skam
binti.

Kažkaip ateina į galvą 
mintis - iš kokių sugriautų, 
bažnyčių atkeliavo tie di
dieji varpai?

e Didžiausias mechaninis 
laikrodis Lietuvoje randa
si Vilniaus Katedros varpi
nės bokšte. Jis sveria 728 
kg, jį varo 120 kg svarstis 
o varpų mušimo mechaniz
mą įsuka du svarsčiai po 
90 kg.

e Seniausia Lietuvos gyven
toja yra Barbora Jasaitė. 
Jai- 132 metai. Gimusi ne
toli Rietavo 1855 metais, 
liepos mėn. 15 d. Stumbrių 
kaime. Dabar gyvena Joniš
kio rajone, Ramoškių kai
me.

• Beveik 4.000 margučių 
kolekciją yra surinkęs Ba
lys Buračas.

Šį pavasarį Lietuvos 
miestuose daug kas serga 
gripu, ypač vaikai. Rašo
ma, kad atsparumas ligoms 
priklauso nuo gryno 
vitaminingo maisto, 
kultūros. Tačiau tų 
nų šviežių daržovių 
šių formoje 
o nusipirkti 
ku.

Skelbiama, 
gripo rūšis pasirodys esanti 
nauja, jau įskiepyta 600 
tūkstančių gyventojų, tikin
tis, kad bus išvengta epi
demijos.
• VILNIUJE, Rasų kapinėse 
pastatytas paminklas Me
čislovui Davainiui-Silvestra- 
vičiui. Jis buvo aušrininkas, 
žymus tautosakos rinkėjas, 
poetas, knygnešys (1849- 
1919). Ilgainiui jo kapo vie
ta buvo užmiršta. Dar 
gyvų liudininkų dėka pavy
ko jį
kapas buvo įtrauktas į Lie
tuvos kultūros sąrašą.

Jam paminklą 
liaudies meistras 
Užkurnys, pinigus pastaty
mui suaukojo M.Mažvydo 
Knygos Bičiulių Klubas, 
kuris taip pat aktyviai re
mia Lietuvos kultūros fon
dą.
• Lietuvos archyvinės me
džiagos saugyklose darbuo
jasi žinomas Lenkijos isto
rikas prof.Henrik Visner. 
Visi jo darbai bazuojasi 
apie XV1-XVII a. Lietuvos 
istoriją ir bendras Lenkijos 
ir Lietuvos problemas.

Prof.Visner'is taip- pat 
renka medžiagą darbui apie 
Lietuvos, Lenkijos ir Rusi
jos taikos sutartis XVI a. 
antroje ir XVlIIa.pirmoje 
pusėje.

oro, 
fizinės 
vitami- 
ir vai
stinga,labai 

irgi labai sun-

kad jeigu

surasti ir 1982 m.

sukurė
Ipolitas

******
I klausimą, kad sovietai bando partizaninį karą 

vaizduoti kaip klasių kovą, ELENA JUCIUTĖ, tų įvykių 
liudininkė ir dalyvė, kentėjusi už tai sovietų kalėjimuose 
Sibire, parašiusi knygas: "Pėdos Mirties Zonoje", "Ąžuo- 
lynėlis", "Igarkos Naujamiestis", atsakė:
....... "Buvo ūkininkų vaikai, buvo paprasti bernai, buvo 
amatininkai, visokių. Visa Lietuvos liaudis buvo toj pa
čioj padėty. Ir tai yra didelė neteisybė, kad tai buvo 
klasių kova. Tai buvo lietuvio kova su rusu, tai buvo 
saviginos kova, ne puolimo, bet apsigynimo kova. Išlikti 
gyviems ir išlikti savo krašte - tai buvo pagrindinis mo
tyvas. Sovietai skelbė, kad buožės kovoja už arklį ar 
karvę. Tai kad del to arklio ar karvės dar nereikėjo ko
voti. Dar visi po arklį ir karvę turėjo tada, ir vis dėlto 
kovojo".

NESAKYKIME: "VALGYKIME IR GERKIME, NES 
RYTOJ MIRSIME", bet sakykime: "DIRBKIME IR PA
DĖKIME VIENAS KITAM, NES ŠIANDIEN ESAME GYVI 
KARTU". Havelock Ellis

CTWMgWUME

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 NORI NUSTOTI -

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

8 vai. vakare.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS. 
MŪSŲ!

Anonymous) 
kiekvieną

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juosvi S.: 631-6834 (namų); Honrikui N.: 366-7770 
Dainiui L: 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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• VILNIUJE vyko mokyklų 
jaunųjų literatų sąskrydis. 
Dalyvaujant kartu ir moky
tojams, buvo pravesti poe
zijos, prozos, literatūros 
kritikos, publicistikos, ver
timų, kalbos ir tautosakos 
darbų aptarimai.

• KAUNE, Dramos Teatre, 
pastatytas veikalas apie 
Vydūną "Amžinasis Keleivis*. 
Jame vaizduojama vienas 
sunkiausių Vydūno gyveni
mo momentų- įkalinimas 
Tilžės kalėjime.

Režisavo J.Ivanauskas, 
muziką paruošė M.Urbaitis, 
sceną apipavidalino V.Lin- 
gys ir kostiumus sukūrė 
G.Lingienė.

KftEk/l
VE/DROD2JM

KURIS JAUNESNIS?
įžūlus vaikinas paklausė senelį:
- Ar tiesa, kad į senatvę žmogus darosi silpna

protis?
- Tai tiesa, - 

kad dvidešimtametis 
ties metų žmogų.

atsakė senelis. - Bet tiesa ir tai 
asilas yra senesnis už šešiašdešim

PRISIMINTAS JAUNYSTĖS POKŠTAS
Pasibaigus II-jam Pasauliniam karui, aš patekau 

į amerikiečių zoną netoli Fuldos miesto, Vokietijoje. Ten 
įsteigus D.P.stovyklą, buvau išrinktas lietuvių stovyklos 
valdybon. Tuo laiku amerikiečiai gana gausiai apdovano
davo stovyklos administrciją cigaretėmis, kava ir šokola
du. Kadangi bendrai stovyklos maistas buvo labai kuklus., 
tai aš,turėdamas dviratį, važinėdavau po apylinkes su 
savo tuo turtu ir mainikaudavau jį į ūkišką maistą. Kar
tą nuvažiavau į mažą vienkiemelį ,kur gyveno vokietė 
su dviem dukrom. Ji džiaugėsi mano kava, o - dukterys 
šokoladu. Netrukus, aš vėl ten nuvažiavau su savo turtu- 
Jos džiaugėsi mano prekėmis, o aš geru bizniu. Taip pat 
gražiomis, lyg lietuviškais veideliais, vokietaitėmis. Tre
čią kartą ten važiuodamas, pasikviečiau ir savo draugą, 
su kuriuo, apsirūpinę kava ir šokoladu, nuvykome pasisve
čiuoti. Labai dėkingos buvo visos moteriškės už jau vel
tui gautas mūsų dovanas. Aš tuomet jaučiausi lyg savas 
tuose namuose, todėl ir vokietę vadinau "Mutter". Po 
susipažinimo su draugu, po kiek laiko "Mutter" išiuntė 
dukras kažką padirbėti darže. Tuomet ji nusivedė mus 
į kitą kambarį, atidarė spintą ir parodė savo sūnaus ka
riškas išeigines uniformas ir ašarodama skundėsi, kad 
jos sūnus negrįžta. Tuokart man kilo mintis iškrėsti pokš
tą: apsirėdyti mums tomis karininko uniformomis ir pa
daryti vokietaitėms staigmeną. "Mutter",kiek paabejojusi, 
sutiko. Aš ir kepurę gražią gavau, o mano draugas tik 
truputį mažoką jam uniformą.

Grįžusioms merginoms tikrai buvo didelė staigme
na.' Tada mes, "karininkai", kažkaip savaime pasiskirstėm 
panelėmis, o "Mutter" atnešė vyno, kurį ragaudamas aš 
buvau ypatingai pralinksmėjęs, kad taip "razumnai" su
galvojau nustebinti.

Atsimenu, kada aš būdamas dar mažas, labai įsi
linksmindavau, mano motina man sakydavo: "Tu jau per
daug linksmas, tai greit rėksi /verksi/"!

Kadangi manoji "panelė" vis gražiavosi , kad ke
purė man labai tinka, tai aš vis karts nuo karto ją užsė
dėdavau. Taip man esant pilnoje karininko uniformoje, 
pasibeldžia į duris ir įeina du amerikiečių karininkai. 
Visi apstulbom iš baimės, ypač mes, "karininkai". Ameri
kiečiai nė žodžio vokiškai nemokėjo, o mes nė vienas 
angliškai. Aš dar mėginau sakyti "I litauen", bet tai pa
dėties nepakeitė. "Mutter" tik rankomis bandė kažką iš
aiškinti, bet nieko pasakyti negalėjo.

Vyresnis amžiumi karininkas liepė mums parodyti 
savo popierius. Mes uniformose jų neturėjome, tad 
"Mutter" atnešė iŠ kito kambario mūsų drabužius, iš ku
rių mes padavėme savo lietuviškus pasus ar ir kitus ko
kius popierius - nebeatsimenu. Amerikiečiui vartant mu
sų dokumentus, aš savo draugui ir sakau: "Ot pakliu- 
vomt" Jis pusbalsiu atsakė: "Tai čia tavo sugalvota - 
ačiū." Antrasis karininkas, tai užgirdęs, užklausė mūsų 
lietuviškai, ar mes lietuviai. Jis pasisakė, kad jo tėvai 
lietuviai. Tuomet mes lyg atgijom ir abu pradėjom jam 
aiškinti, kaip visa tai įvyko. Amerikiečiai karininkai pra
dėjo tarp savęs kalbėtis ir tikrinęs mūsų dokumentus 
lyg susimąstė. "Mutter", matydama pasikeitusią padėtį, 
atnešė du stiklus ir pripylė vyno netikėtiems svečiams, 
bet jie atsisakė. Amerikietis lietuvis dar kažko mūsų 
paklausė ir, perdavęs atsakymą antrąjam, pasikėlė išeiti. 
Po jų pasakytų "bye", lietuvis karininkas dar pridūrė: 
"Šičion ne juokas, šičion ne juokas!"

Jiems išėjus, greitai numėtėme uniformas ir grį
žom į lagerį, į "civilinį" gyvenimą,mažai kalbėdamiesi...

J.J.
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Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

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

pasiuntė savo sūnų parduoti vogtą 
sūnaus tą palapinę kažkas pavogė, 
nieko.

TA PATI KAINA
Vienas žmogus 

palapinę. Turguje iš 
ir jis grįžo namo be

- Už kiek pardavei? - paklausė tėvas.
- Už tiek, už kiek tu pirkai,- atsake sūnus.

• Du pilicininkai mašinoje budi gatvėse. Jie diskutuoja 
vidutinių vairuotojų įpročius. Pirmasis sako, kad šiais 
laikais kiekvienas vairuotojas vidutiniškai kas kilo
metrą nesilaiko važiavimo taisyklių. Jo bendradarbis a- 
bejoja. Sutaria, kad seks ilgesnį laiką pirmą pasitaikiusį 
automobilį ir stebės, kas atsitiks. Taip jie seka vieną 
kilometrą, antrą, trečią, vis laukdami, kada jis nesilai
kys važiavimo taisyklių. Jų nustebimui, šis sustodavo 
tvarkingai prie raudony šviesų, sustojimo signalų, laikėsi 
greičio ribų ir 1.1. Pirmasis policininkas labai nustebęs, 
turėjo prisipažinti, kad jis apsirikęs. "Mes jį sekėme 5 
kilometrų keliu ir jis niekuo nenusikaltoĮ Sustabdykime 
jį ir pasveikinkime".

Sustabdžius kelio šone, policininkas prieina prie 
vairuotojo: "Mano bendradarbis ir aš sekėme Jus per 5- 
kius kilometrus ir norime Jums pasakyti, koks sąžiningas, 
geras ir saugus vairuotojas esate. įvyktų žymiai mažiau 
nelaimių, jeigu visi važiuotų taip, kaip Jūs."

Vairuotojas, pasirėmęs ant vairo, pasižiūrėjo į po
licininką ir tarė:

- Aš tikrai džiaugiuosi, kad pagiriate. Aš labai 
stengiausi; matot, reikia labai atsargiai važiuoti, jeigu 
esi tiek išgėręs, kaip aš .

LIETUVIŲ
• Akmens
purės senis
• Už šunį
• Šulinys be dugno.
• Verpia be ratelio, audžia be staklelių.

MŲSLES: 
kojos, stiklo 
sėdi, cibukas 
mažesnis, už

liemuo, šiaudų kepurė, ant ke- 
rūksta. (senoviška troba)
arklį didesnis. (Balnas)

(Žiedas)
(Voras)

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

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

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

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

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

Prieš 5 metus, 1983-siais, 
gegužės mėn. 19 d. Toron
te buvo pasklidusi liūdna 
žinia: mirė Jonas Robertas 
Simanavičius. Tuomet jis 
buvo dar gana jaunas- 65 
m., didelio atletiško ūgio , 
(arti 7 pėdų), sveikos iš
vaizdos, ramaus būdo, vi
sada besišypsantis, neturįs 
asmeninių priešų, gerbiąs 
kitų nuomones, mylintis 
savo šeimų -žmonų, 3 duk
ras ir sūnų. Ne tik tarpe 
savųjų, bet ir kitų tautybių 
veikėjų tarpe jis buvo po
puliarus.

A.a.Jonas R. Simanavi
čius buvo gimęs 1917 m.ba
landžio mėn. 17 d. turtingo 
ūkininko šeimoje, Lanke
liškių valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje.

Baigęs Marijampolės 
Marijonų gimnazijų( 1938 
m.), kurį laikų dirbo pra
džios mokyklos mokytojo 
darbų.

Vėliau įstojo į Kauno 
Konservatorijos dainavimo 
klasę. Jis turėjo gerų,stip
rų balsų-bosų- ir buvo pri
imtas į Kauno operos cho
rų. Ten susipažino ir su 
savo būsima žmona.

Sukrikusio fanatiko A- 
dolf Hitler'io pradėtas Eu
ropoje karas (1939-1940) 
nusinešė, sakoma, apie 60 
milijonų gyvybių ir išblaškė, 
išmėtė po kontinentus ra-

mius Europos gyventojus. 
Jų tarpe ir nekaltus lietu
vius.

Taip ir Jonas R.Sima
navičius, karo pasėkoje, 
su šeima pasitraukė į Vo

J. R. SIMANAVIČIUS

kietijų, vėliau iš D.P.lage- 
rio 1949 m. atvyko į Ka- 
nadų. Iš pradžių buvo apsi
stojęs su šeima Winnipeg'e, 
o paskui pastoviai apsigy
veno Toronte.

Įsikūrimo sųlygos buvo 
labai sunkios nemokant to
bulai anglų kalbos. Tad iš 
pradžių teko su arkliniu 
vežimu vežioti duonų iš 
kepyklos, o žmona dirbo 
įvairius darbus iki tapo ka
sininke. Tai toks, ne rožė
mis klotas priverstino išei
vio kelias.

Šeima padidėjo dukrele 
(dvi buvo atsivežtos iš Vo
kietijos),kuri deja tragiškai 
žuvo 1983 m.JAV, ir sūnu
mi, kuris dabar jau yra 
sukūręs šeimų.

Stalinas ir Hitleris, 
būdami galioje, brutaliai 
išnaudojo mažųsias tautas, 
lyg jų nariai būtų ne žmo
giškos padermės, o "didieji" 
- kilnesnieji sutvėrimai...

Nežiūrint viso to panie
kinimo, mažieji nenuleido 
rankų ir skelbė pasauliui 
apie KZ, ajrie Sibiro gula
gus, apie Žmogaus Laisvių 
laužymus. A.a. J.R.Simana
vičius buvo irgi vienas tų 
šauklių, užtarėjų už lietu
vių tautų Kanadoje, JAV 
ir kt. Jis veikė K.L.Bend- 
ruomenėje ilgų laikų, Kraš-

— A2 J ,, - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

7/2% už 90 dienų term, indėlius g 
7%% už 6 mėn. term, indėlius g 
7%% už 1 metų term, indėlius
8 % už 2 metų term, indėlius g
8 '% už 3 metų term, indėlius g
9 % už GIC 1 m. garant. inv. paž g 
9%% už GIC 2 m. garant. inv. paž. g 
9/2% už 3 m. GIC invest, pažyrru g
8 % už pensijų plena (var. rate) g
9 % už 1 m. term, pensijų planų S 
9% % už 2 metų term, pensijų planą g 
9/4% už 3 m. term, pensijų plona, g 
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) g 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kasd. palūk. s-tq 
7V2%uŽ virš $10,000 kasd» pal. s—tą 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

IMA:
už asmenines 

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

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .....................101/?%
2 metų ................... 11 %
3 metų .................111/«%
(fixed rate)

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

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONU DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgi/ius iki 75w, įkai 
nolo turto. Visų narių gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamai fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini- 
įtinus 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. 

to valdyboje ir vadovavo 
KLB Toronto apylinkei, at
stovavo lietuviams kitų or
ganizacijų ir tautų tarpe. 
Taip pat veikė Baltic Fe
deracijoje, atstovavo VLI- 
K'ų, prieš keletu metų bu
vo pravedęs Kanados Lie
tuvių Dienas. Jis priklausė 
ir tarptautinėms organiza
cijoms, kurios kovoja už 
tautų laisvę.

J.R.Simanavičius daly
vavo ir Madride (1960) Eu
ropos Tautų Konferencijoje. 
Jo prašymu, John Diefen- 
baker’is 1960 m. Jungtinių 
Tautų Forume iškėlė ir Lie
tuvos pavergimo klausimų.

Visi, kas pažinojo Jonų 
R.Simanavičių, jį gerbė, 
laikė pavyzdžiu žmogaus 
ir tautiečio. Visi su pagar
ba prisimena jį ir dabar, 
atėjus jo mirties penkme
čiui. J.P.KA.

• TORONTO "MAIRONIO" 
MOKYKLOS ir AUKŠTES
NIŲJŲ LITUANISTINIŲ 
KURSŲ UŽBAIGIMAS vyks 
Prisikėlimo Parapijos salėje 
gegužės mėn.27 d., 7 vai.

VISI maloniai kviečiami.

• į TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĘ, BANKETĄ,SUSI
PAŽINIMO VAKARĄ, JAU
NIMO ŠOKIUS bilietai jau 
gaunami Prisikėlimo Para
pijos salėje po 10:15 va.ir 
11:30 v.mišių.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS TARYBOS LABDAROS 
SEKCIJA praneša, kad per 
naudotų rūbų ir daiktų iš
pardavimų buvo padaryta 
$3.009,- pelno. Šie pinigai 
bus panaudojami siuntinių 
lietuviams Lenkijoje pašto 
išlaidoms padengti ir šal
pos reikalams kitur. Sekci
jos vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie bet 
kokiu būdu prisidėjo prie 
šio išpardavimo pasiseki
mo.

Sekcijai pirmininkauja 
dr. J. Čuplinskienė.

DEŠINĖJE -
Folklorinis ansamblis JOTVA iš Punsko dalyvaus VIII —toje Tautiniu Šokių Šventėje.

SIURPRIZAS - "JOTYA" ŠOKIŲ ŠVENTĖJE
Lenkijos lietuviai šokėjai Kanadoje.

Lietuvių tautinių šokių ansamblio JOTVA vardas reiš
kia jotvingiai. Jotvingiai - viena pietinių baltų gentis.

Sūduvių kraštas, nuo amžių priklausęs Lietuvai, savo 
istorijoje patyrė daug okupacijų ir vargo. Po pasirašymo 
Melno sutarties 1422 m. Seinos ir Juodosios Ančios upių 
baseinuose lietuviai skaitlingai kūrėsi. Vėliau, po ilgų 
kovos metų su kryžiuočiais, po pasirašymo Krėvos unijos 
1385 m., to krašto lietuviai gyventojai sisteihatiškai buvo 
lenkinami. Prie to prisidėjo feodalinė santvarka ir lenkų 
dvasiškija. Skaudu pripažinti, kad su tikėjimu buvo perša
mas lenkiškumas. Tas 500 metų nutautinimo procesas 
padarė Lietuvai didžiulę tautinę žalą.

Nežiūrint to, lietuvis yra be galo atsparus, ypač tada 
kai jis yra pavergtas ir persekiojamas. Suvalkų kraštas, 
dažnai dabar vadinamas "Suvalkų trikampiu", yra mums 
gražus pavyzdys.
Lietuvai Lenkijoje.

Lietuvių Visuomeninės Kultūros Draugijos oficiali 
veikla prasidėjo 1957 metais. Šiais metais jai sueina 33 
metai nuo įsisteigimo. Tai pilnai subrendusio žmogaus 
amžius. Dėka pasišventusių lietuvių patriotų, toji draugija 
sugebėjo nuo labai sunkių įsikūrimo sąlygų išplėsti savo 
veiklą visoje Lenkijoje, kur tik randasi lietuvių. Draugi
jos skyriai veikia visoje Lenkijoje ir net sostinėje Varšu
voje.

II-jo pasaulinio karo audra Suvalkijos lietuviams buvo 
labai skaudi ir nuostolinga. Po karo prasidėjo kitos kan
čios, rūpesčiai ir persekiojimai. Sugrįžę išblaškyti lietu
viai į savo ūkius, rasdavo juos sunaikintus, apleistus bei 
užimtus atkeltų lenkų. Susikūrusi vietinė lenkų administra
cija labai nepalankiai žiūrėjo į teisėtus sugrįžusius lietu
vius savininkus. Dauguma lenkų svajojo, kad Lenkija būtų 
be tautinių mažumų. Prieškarinėje Lenkijoje tautinės ma
žumos sudarė 30% visų gyventojų... Pirmieji pokariniai 
metai Lenkijoje buvo labai neramūs ir lietuviams nepa-

ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 71/2%

180-364 d. term, ind........... 73/4%
1 metų term, indėlius....... 73/4%
2 metų term, indėlius....... 8 %
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9 %
2 metų GlC-met. palūk...... 9’/«%
3 metų GlC-met. palūk...... ' 9’/a%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8’/z% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9 % 
RRSP-2 motų term. ind. ... 9’/«% 
RRSP-3 metų term. ind.. 91/2% 
Specialią taup. s-tą......... ■ 7’A%
Taupomąją sąskaitą  ■ 6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 71/z% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

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. i

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių '

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

ATITAISYMAS:
"NL" nr. 17 surašė auko

jusių Paminklos Žuvusiems 
už Lietuvos Laisvę staty
mui padaryta klaida. Po 
$100,- aukojo J.Liutkienė,o 
įrašyta J.Liutkuvienė. Ap
gailestaujame. "NL"

Lietuvių Namų
Žinios

• LN buvęs pensininkų kam- 
barys-salė "E" pavadintas 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino dukters 
ALDONOS vardu.

• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS AUKOJO:

po $1.000,- O.Urnavi- 
čienė, S.Gečienė ir P.Ku- 
činskaitė; po $50,- O.J.Bal- 
činskaitė; $50,- O.J.Balsiai. 
Viso suaukota $20,507.66.

Sąlyginiai aukojo (jei 
statyba prasidės prieš 1990 
m.gruodžio mėn.31 d.):

$2.000,- Kostas Luko
šius; $1.000,- J.L.Dagys.
Abejose sąskaitose yra $23. 
587.66.

Aukos priimamos PA
RAMOJE, sąsk.nr.8711 ir 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
banke sąsk. nr. 155332.17.

lankūs. Vėliau, valdžiai įsitvirtinus, pagerėjo ir tautinėms 
mažumoms gyvenimo ir veikimo sąlygos.
Susirūpinimas švietimu.

Pradėjus organizuoti lietuvišką švietimą, buvo susidur
ta su mokytojų trūkumu. Dėka keletos lietuvių patriotų 
pastangų, Suvalkijos švietimo skyriaus pasiūlymu, buvo 
suruošti prie Varšuvos, Miedzeszyne lietuvių kalbos kur
sai. į kursus buvo priimami visi, kurie buvo baigę bent 7 
skyrių pradžios mokyklą ir mokėjo lietuvių kalbą. Moky- 
toju-dėstytoju buvo pakviestas lietuvių bičiulis profeso- 
rius-mokslininkas Jan Ostrebskis. Sąlygos pradėjo gerėti, 
lietuvis jau nesibaimimo viešai lietuviškai prabilti Punsko 
valsčiaus įstaigoje.

Lietuviai veikėjai ragino, kalbino mokinius, kurie 
baigė 7 skyrių mokyklą su dėstomąja lietuvių kalba, kad 
jie eitų ir siektų mokslo Suvalkų vidurinėje mokykloje,' 
kurioje buvo sudarytos lietuviškos klasės. Jose dėstė 
lietuviai mokytojai. Tuo metu tėvų ūkininkų materialinės 
sąlygos buvo labai sunkios. Ūkininkai dar buvo neatsigavę 
nuo karo vargų ir nedateklių. išsiųstiems toliau mokytis 
jų vaikams reikėjo parūpinti kur nors kambarį ir maistą. 
Pastovaus susisiekimo dar nebuvo.

Lietuviai veikėjai dėjo visas pastangas, kad vidurinė 
lietuvių mokykla būtų įsteigta Punske. Punske buvo ir 
daba yra Lenkijos lietuvių centras. Tai lietuvybės širdis. 
Veikėjų rūpesčiai buvo apvainikuoti - pavyko ten įsteigti 
lietuvių licėjų. Naujakurių džiaugsmas buvo apsunkintas 
įvairiais nedatekliais. Trūko tinkamų patalpų , šviesos, tin
kamų priemonių, mokytojų, vadovėlių ir... mokinių. Ūkiuo
se darbo jėga buvo lyg auksas. Skaudžią tiesą prisime
nant, kai kurie ūkininkai sakydavo: "Kur su ta lietuvių 
kalba nueisi?" Patriotams veikėjams tai buvo baisus 
nusivylimas-smūgis. Lietuviai veikėjai įrodė, kad su lietu
vių kalba jaunimas, baigęs aukštuosius mokslus, pasiekė 
Ameriką ir kitus kraštus.
Draugijos veiklos rezultatai pasigėrėtini.

Punsko vidurinę mokyklą iki šiol baigė arti 500, o 
gal net ir daugiau, mokinių. Didelė dalis iš jų baigė 
aukštuosius mokslus Lenkijos ir okupuotos Lietuvos uni
versitetuose. Nemaža dalis su diplomais grįžo į savo 
tėviškę ir čia dirba kaip gydytojai, mokytojai, kaip že
mės ūkio specialistai Seinų ir Punsko įstaigose. Kiti 
dirba Suvalkuose, Gdanske, Varšuvoje ir kituose miestuo
se, išsisklaidę po visą Lenkiją. Lietuvių tarpe yra ir 
mokslininkų su daktarų titulais: istorikas Bronius Makaus
kas 1986 metais išleidęs labai vertingą ir svarbią diserta
cinę studiją - knygą "Litwini w Polsce 1920-1939" (Lietu
viai Lenkijoje 1920-1939 metais). 1979 metais mokslų 
daktaro laipsnį gavo draugijos Vroclavo ratelio narė, 
"Vilnelės" saviveiklininkė Onutė Voroneckaitė-Stasiak. Ji 
baigė Vroclavo Žemės ūkio akademiją. Daktaro laipsnį 
gavo už disertaciją "Fizinis-cheminis-biologinis tvėrinys 
srauniųjų upių ir dirbtinų užtvarų užpildymas". Ji akty
viai reiškėsi tautinių šokių grupėje ir vadovavo asnsamb- 
lio chorui. Taip pat Rimas Vaina, Valdas Samulevičius, 
Juozas Bliudžius, Onutė Aleksaitė ir kiti. Šiandieną su 
aukštuoju mokslu Lenkijoje lietuvių yra virš 100.. Tai 
didžiulis nuopelnas pirmųjų lietuvių pasišventėlių, kurie 
nenuilstamai dirbo sunkiose sąlygose kultūrinėje dirvoje. 
Štai keletas iš jų: Juozas Maskimavičius, Juozas Sigitas 
Paransevičius, Algis Uzdila, Eug. Petruškevičius, Jonas 
Pajaujis, J. Vaina, A. Žukauskas ir kiti. Dabar jų auklėti
niai perima lietuviškos veiklos barus. Jiems veiklos sąly
gos yra gana palankios. /Nukelta į 7 psl............ /

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

ATE!# Į LIETUVIU a.a, (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ, 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku t ūmui 1610 
Bloor St. Vest, kampas Indian Rd.) 7t30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
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Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

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

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
nt*> 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 val.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio tnėn. šeštadieniais uždaryta.

"JOTVA"- ŠOKIŲ ŠVENTĖJE /...... atkelta iŠ 6 psl./

Šiandieną aiškiai matome, kad Lenkijos lietuvių veikla 
ypač Suvalkuose, yra pasigėrėtina. Čia veikia dramos 
kolektyvai, sporto rateliai, dainos vienetai, lietuvių kultū
ros paminklų apsaugos komisija, tautinių šokių grupės ir 
ansamblis JOTVA. Šis ansamblis atvyks į Kanados Vili
ją pasaulio lietuvių tautinių šokių šventę, kurioje turė
sime progos pamatyti mūsų tautiečius iš tolimos Lenkijos 
šokančius su kitų kraštų jaunimu.
Ansamblis "Jotva"

Čia skaitytojams pateikiu žiupsnelį žinių apie darbštų 
mums mažai žinomą, jaunimo ansamblį "Jotva". Žinias 
suteikė ansamblio vadovas Algis Uzdila.

Punsko lietuvių kultūros namų choreografinis "Jotvos" 
ansamblis savo ištakomis siekia 1951 metus. Tais metais, 
birželio 1 dieną Ožkinių kaime įvyko pokario Lenkijoje 
pirma lietuvių viešoji išeiga scenoje. Publikai buvo paro
dyta trumpas dramos veikalas, skambėjo eilėraščiai, dai
nos, buvo atliKJj keli lietuvių tautiniai šokiai. Visą rengi
nį režisavo ir šokius parengė Juozas Maksimavičius - 

Ožkinių kaimo šviesus ūkininkas.
Nuo to laiko šokėjų būrelis jau pastoviai gyvavo. 

Kurį laiką jo repeticijos vyko Ožkiniuose, Sigito Vaičiulio 
svetinguose namuose. Jam ir toliau vadovavo Juozas 
Maksimavičius su mokytoja Petronėle Jakimaviečiene.

1956 metais, atidarius Lietuvių Kultūros namus Puns
ke, juose savo buveinę susirado ir tautinių šokių būrelis. 
Tada jį globojo ir šokių mokė minėtųjų namų vedėja 
Aldona Leončikaitė.

Nuo 1961 metų šokėjais susidomi ir jiems iki dabar 
vadovauja mokytojas (anuomet dar Vilniaus universiteto 
studentas) Algis Uzdila. Būrelis išmoksta keletą tautinių 
šokių ir dalyvauja sąskrydžiuose ant Klevų piliakalnio.

Daugelį metų būrelis nesudarė savarankiškos koncerti
nės grupės. Talkino jis įvairiems kolektyvams, tarp kitko 
bendradarbiavo su "Dzūkijos", "Punios" ir "Sūduvos" sam
būriais bei "Klumpės" kaimo kapela.

Nuo 1974 metų LKN šokėjų pastangomis rengiami 
rimtos nuotaikos Vėlinių koncertai, kuriuose atiduodama 
pagarba Punsko krašto mirusiems žmonėms, minimi jų 
ryškesni biografijų momentai, ugdoma gyvenimo prasmės 
pozityvi samprata. Po koncerto visa eisena leidžiasi į

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

lUVKU
SPECIALYBES:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIU SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
49S-0OB AVENUE. LaMto
365-1143

7M1 A CENTRALE, I Ateito
365-7146

2955 ALLARD, Vilto Emard
766-2667
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DĖKOJAME TĖVAMS

Mieli tėveliai, kurių vai
kučiai priėmė pirmą kartą 
Šv.Komuniją, -

buvo miela su jais pra
leisti pasiruošimo pamokė
les. Planuojame rudenį vėl 
susitikti ir brandžiau pasi
ruošti- papildyti žinias kil
niam gyvenimui. Jie visi 
mūsų parapijos ir lietuviš
kosios kolonijos ateitis.

Nuoširdi padėka tėve
liams už gražų bendradar
biavimą ir labai vertingą 
dovaną. Ji labai tiks mūsų 
namo naujam stogui. Ne 
tik stogas prakiuro, bet 
ir koplyčios lubos įgriuvo 
lietingo pavasario ir kont- 
raktoriaus uždelsimo "do
vana".

Šventės dieną nebuvo 
progos kiekvienam padėko
ti, tad priimkite mūsų pa
dėką spaudos forma.

Visi - vaikučiai ir tėve
liai- esate mūsų širdyse 
ir maldose. Seselių vardu,

Jūsų Sesuo M.Palmira 

kapus ir neša vainikus žymesniems žmonėms jų poilsio 
vietoje padėti.

Nuo 1979 metų rudens choreografiniame sambūryje 
ima dirbti trys grupės: vaikų (vadovė mkt. Alicija Uzdi- 
lienė), vidurinio mokyklinio jaunimo (vadovė kultūros 
namų direktorė Jūratė Kardauskienė) ir suaugusiųjų (vado
vas Algis Uzdila). Pradedant 1980 metais, reguliariai 
gegužės mėnesį yra rengiamos Motinos dienos šventės.

Be šių dviejų kasmet rengiamų koncertų, "Jotva" 
bendradarbiauja su Punsko lietuvių kultūros namų kaimo 
kapela "Klumpe". Bendromis jėgomis 1979 metais Lenki
jos kaimo kultūros ansamblių apžiūroje buvo laimėta 
antroji vieta - Sidabro arklas. "Jotvos" šokėjai nekartą 
eidavo į Suvalkų, Balstogės, Lomžos, Krokuvos scenas 
bei Lazdijų - Lietuvoje. 1983 metais Mislibože (anksčiau 
Soldine) "Jotva" kartu su "Sūduvą" ir "Klumpe" kocertavo 
prie Dariaus ir Girėno tragiško žuvimo vietos, minint jų 
transatlantinio skrydžio 50-metį. Kelis kartus ansamblį 
filmavo ir savo programose rodė Varšuvos televizija.

Šiais metais "Jotvos" suaugusiųjų grupė rengiasi, malo
niu Kanados lietuvių kvietimu, dalyvauti VHI-joje Tautinių 
šokių šventėje Hamiltone.

Dar keli įdomesni "Jotvos" biografiniai momentai:
1. 1975 metais prie Punios ežero (Lenkija) surengta 

Rasos šventė su apeigų elementais.
2. Tuokiantis įdomesnėms poroms, prie Punsko kultūros 

namų rengiami iškilmingi garbės vartai, kur jaųnier 
siems' atliekama speciali programa.

3. Kasmet sambūris dalyvauja Punsko-Seinų krašto an
samblių sąskrydžiuose, kurie vyksta Burbiškėse prie 
Galadusio ežero krantų, iš kur anapus ežero matosi 
Lietuvos laukai.

4. 1981 ir 1985 metais rugpjūčio 15 dienomis prie Punios
ežero buvo suorganizuotos dvi Punsko-Seinų krašto 
šokių šventės. Pirmoje vyko vietos choreografinių 
sambūrių apžiūra, antroje mėginta buvo aiškinti 
mūsų tautinio šokio charakterį, sandarą, aiškinta, 
kaip reikia žiūrėti į to žanro meną.

5. "Jotvos" sambūris kartu su kitais meno asnambliais
visada mielai dalyvauja įvairiuose proginiuose kon
certuose, kurie yra organizuojami tiek namuose, 
tiek ir įvairiose Lenkijos vietose.

1985 metų gegužės 25 dieną Punsko lietuvių kultūros 
namų choreografiniam ansambliui buvo suteiktas "Jotvos" 
vardas. Vardinį aktą įteikė Lietuvių visuomeninės kultū
ros draugijos Centro valdybos pirmininkas mgr. inž. Ro
mas Vitkauskas.

Jėtva - tai tarp istorinės Prūsijos, Lietuvos ir Lenki
jos esantis legendinis baltų kraštas, kuriame šiandien 
ansamblis gyvena ir dirba. Jotva - tai šiame krašte te
kanti nedidelė, bet srauni upė, nuo kurios ir kraštas gavo

1988 METŲ

EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

2. Gegužės 18— 1
3. Birželio 15 — 29
4. Liepos 6 — 20

5. Liepos 13-27
6. Rugpjūčio 17-31
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 $200.00 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:

V 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-

PIRMOJI KOMUNIJA Montrealio Aušros Vartų bažnyčioje 1988 m. gegužės mėn. 1 d. Prie
kyje: Michelle Aboud, Christina Malcius, Kristina Ramsey, Asta-Kri stina Bariau skaitė, L y- 
ana Lapinaitė, Jūra Landry, Vanessa Aboud. Už jų iš kairės: Seselė Palmira, Dalius Bulota 
Laurynas Bulota, Justin Aboud, kleb. J. Aranauskas, S.J., Nykolas Buika, Adomas DreŠeris 
ir Juozukas Piečaitis. Nuotrauka J. PieČaiČio

vardą. Jotva - tai senovės raitųjų karių būrys, narsiai gy
nęs savo kraštą nuo klastingųjų kryžiuočių.

Ar stovėdami ant tokio tvirto istorinio, geografinio 
bei moralinio pamato mokėsime pateisinti savo ansamb
lį? Ar sugebėsime būti verti tos išnykusios tautos, kurios 
vardą pasiėmę, mėginame priminti ainiams, kad istorija 
nebuvusi nei gailestinga, nei teisinga? Ar šokėjų kojose 
atsilieps tas senovės žirgo kanopų bildesys, kuris vienus 
guodė, kitiems gal nerimą kėlė?

į tuos klausimus atsakyti galime tik daugiamečiu 
darbu, savo ištverme, išradingumu. Gal kada nors už mus 
į šiuos klausimus laikas atsakys.

Ansamblyje be šokėjų veikia dar ir vokaline grupė, 
kuriai vadovauja Lietuvių kultūros namų instruktorius 
Valdas Ramanauskas ir skaitovai, gražiai supinantys visą 
koncertinę medžiagą į vieną darnią visumą. Muzikantai 
čia atlieka tik pagalbinę rolę, nes daugelis šokių atlieka
mi pagal magnetofoninius įrašus. Prireikus gyvos muzikos 
arba stipresnio choro, kviečiamės į talką kaimo kapelą 
"Klumpę".
Nuoširdžiausi mūsų linkėjimai.

Kaip matome iš ansamblio vadovo Algio Uzdilos pasi
sakymo, dėka pasišventusių ir ryžtingų vadovų pastangų 
ir darbo yra pasiekiami puikūs rezultatai. Lietuviškasis 
Lenkijos ansamblis "Jotva" - jotvingiai, savo gastrolėmis 
po Lenkiją, garsina lietuvių vardą.

Reikia tikėti ir linkėti, kad tautinių šokių liaudies 
menas Lenkijos lietuviuose gyvuos ir nepraras savo spin
desio, kol lietuvis tame krašte gyvens...

Lietuvių visuomenė Lenkijoje ne visada jaučiasi saugi. 
Ten politinė padėtis nėra pastovi, ypač nuo 1980 metų. 
Vienu metu lietuvių bendruomenės veikla dėl politinės 
padėties buvo sustabdyta. Naujos politinės idėjos Lenki
joje tautinėms mažumoms neužtikrina pilnų laisvės teisių, 
Nauji šūkiai yra surišti su Pilsudskio idėjomis. Lietuviai 
tą gerai pažįsta... Lietuviai greitai nepasiduoda banguo
jančioms, iš pažiūros gražioms idėjoms ir daug žadan
tiems šūkiams. Toks jau yra lietuvio būdas, kurį labai 
taikliai apibrėžė poetas Eduardas Mieželaitis: "Bet supran
tu aš tavo lėtą būdą: gyvenimas išmokė atsargos... Čia 
visko būta... Čia ne kartą žūta... Krauju čia lyta... Verk
ta čia varguos..."

Šventės rengėjai laukia ir ragina visus tautiečius 
skaitlingai dalyvauti šokių šventėje, kurioje matysime 
ir savo tautiečius iš Lenkijos. Iki pasimatymo!

St. V a r a n k a

GUY % 
RICHARD
ROOFER------COU VREIIR

7725 George LaSalle
geriausias patarėjas ir dorbo atlikėjas stogadengys 
uUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui'ar taisymui skambinkite : 364-1470



montreal
MIRUSIEJI:

e ALIŠAUSKAS Antanas, 
88 m. mirė Royal Victoria 
ligoninėje. Palaidotas iš 
Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios.

Liko žmona ir duktė 
su šeima. Užuojauta arti
miesiems.
• IVANAUSKAS BRONIUS, 
66 m. amžiaus, mirė ba
landžio mėn. 18 d. Palaido
tas iš Šv.Kazimiero parapi
jos bažnyčios Charle
magne, Que., kapinėse. Ar
timieji nežinomi.

• TERESĖ ir ANTANAS 
MICKAI gegužės mėn.4 d. 
susilaukė antrojo sūnaus.

Mažasis Antanėlis labai 
džiaugiasi broliuku, taip 
pat ir abi senelių poros- 
Anelė ir Juozas Keršiai, 
Julija ir Pranas Mickai.
• AV Parapijos bažnyčioje 
pakrikštytas Lilijos (Jone- 
lytės) ir Yves MAINVILLE 
sūnelis Simon-Edward.

ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ PAMINKLO

3000000000000

• ATVYKIME į Montrealio 
Lituanistinės Mokyklos BA
LIŲ AV Parapijos salėje, 
gegužės mėn. 14 d., 6 vai.v

• RIMANTAS ALIŠAUSKAS 
gimęs ir užaugęs Montrea- 
lyje, skautavęs, dalyvavęs 
mūsų "Gintaro" Ansamblyje, 
jau senokai išvykęs iš čia, 
tęsė studijas Western Uni
versitete, London, Ont. Ne
seniai gavo doktorato laips 
nį iš biologijos.

Dabar jis gyvena su 
žmona ir naujagimiu sū
neliu Delta, Man., kur dir
ba tyrimų centre.

• Montrealio kredito ko
operatyvas LITAS savo me
tiniame susirinkime balan
džio 23 d. aklamacijos bū
du perrinko valdybos ir re
vizijos komisijos visus na
rius, kurių kadencija baigė
si. Į kredito komisijų išrink
tas naujas narys.

Valdybų sudaro: J.Ber
notas, B. Bulota, A.Dreše- 
rienė, A.Gustainis ir H.Dau- 
deris; revizijos ^komisijų 
-R.Bernotas, J.Šiaučiulis 
ir V.Lukošius; kredito ko
misijų- J.Kibirkštis, V.Pie- 
čaitis ir P.Rutkauskas.

Malonu buvo išgirsti, 
kad LITAS per praėjusius 
metus paaugo 3 milijonais, 
pelno padaryta $220.000. 

‘Šiuo metu aktyvas yra 24 
milijonų dolerių.

• GEGUŽINĖS PAMALDOS 
vyks kiekvienų vakarų 7 
vai. AV Parapijos bažny
čioje. Šeštadieniais pamal
dų nebus, sekmadieniais-

po 11 vai.mišių.

• KLKMoterų D-jos Mont
realio Skyriaus valdybų su
daro: pirmininkė- Genovai
tė Kudžmienė, vicep.- Da
nutė Staškevičienė, kasi
ninkė - Elena Kerbelienė, 
sekretorė- Nijole Bagdžiū- 
nienė, valdybos narė- Jani
na Adomonienė.

e "LITHUANIAN SACHES" 
-iliustruota, puošni knyga 
jau baigta spausdinti. Jų 
parašė ir spaudai paruošė 
dail.Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai, išleido LIE
TUVIŲ TAUTODAILĖS INS
TITUTAS Toronte, Kanado
je-.

Si liuksusinė knyga, to
kio pat pobūdžio ir forma
to, kaip ankstyvesnės ("Li
thuanian National Costume" 
ir "Easter Eggs"), atsiima
ma pas platintojus, kainuo
ja $50.

Montrealyje šį leidinį 
galima gauti pas Danutę 
Staškevičienę, tel:769-1557,

• Dr.Jūratė TANNER paau
kojo $50,- Kanados Lietu
vių Fondui LIUDO CIPLI
JAUSKO atminimui.

KLF nuoširdžiai dėkoja.

• Montrealio Mergaičių 
Choras PAVASARIS nuošir
džiai dėkoja Juozui Gra
žiui už $20,- aukų.

PAVASARIS ruošiasi 
išleisti savo plokštelę. Kiek
viena auka yra didelė pa
rama PAVASARIO chorui.

SIŪLOMAS ĮVAIRUS 
DARBAS 

rankinukų gamyboje. 
Patyrimas nebūtina. 
Kreiptis į Mme Chantal,, 
5980 Blvd. Metropoli tain E.

St. Leonard, Que. 
Tel.: 254-4561.

Dr. JONAS M A LĮSK A
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

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

Tel.: 364-4658

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

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

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

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psi.

IŠKILMINGAS ŠVENTINIMAS 
įvyks Sv. Jono lietuvių kapinėse, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, KANADA,

SEKMADIENį , gegužės mėn. 29 d. 2:45 vai. p.p. (prieš pamaldas)
Po pamaldų kapinėse (apie 4 vai.p.p.) Lietuvos Kankinių parapijos salėje 
bus paminklo statymui aukojusiems, padėkos lapų įteikimas ir užkandžiai.

Visi aukotojai kviečiami dalyvauti.
Organizacijos kviečiamos paminklo šventinimo iškilmėse dalyvauti su 

vėliavomis ir gėlėmis pagerbti žuvusius^ visus mūsų tautos divyrius. Apie savo 
dalyvavimą jos prašomos is anksto pranešti paminklo statymo k-jos pirmininkui

St. Jokūbaičiui, Tel.: 537-2869.
LŠST Vilniaus Šaulių Rinktinė Kanadoje

Paminklo šventinimo 
išvakarėse, gegužės 28 d. 
6:30 vai. v. Toronto Lietu
vių Namų salėje ruošiamas

Vilniaus šaulių Rinktinės 
20-čio paminėjimas. Progra
moje numatyta oficialioji 
ir meninė dalys ir gera 
vakarienė. įėjimas 18 dol.

Montrealio Lietuvių RADIJO PROGRAMA 
š. m. SPALIO mėn. švenčia savo veiklos

25-MĖTĮ.
Ta proga bus išleistas specialus leidinys, kuria

me, šalia įvairių aprašymų, bus ir sveikinimai.
Rėmėjų, kurie prisidės auka, nemažesne kaip 

$25.- pavardės bus įrašytos į šį leidinį.
Sveikinimus reikia prisiųsti iki BIRŽELIO mėn. 

15 dienos, kartu su čekiu šiuo adresu:
Lithuanian Radio Programme, 
1053 Albanel Cr. Duvernay 
Laval, P.Q. H7G 4K7

Gerbiamieji "Nepriklausomos Lietuvos" 
skaitytojai, 1988 metai jau įpusėjo, bet 
mūsų prenumeratorių tarpe dar vis randasi 
ne tik už šiuos metus nesumokėjusių, bet ir 
už praėjusius. Būtų mums malonu, kad visi 
atsiskaitytumėte ilgai nedelsdami. "NL"

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
Electricien CONTRACTOR

MAURICE ANT0NWK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ K ANAU ZAO JOS VALYMO SPĖČIAU STAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

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

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• Git»ux • BtKultx
• GMmux «u frormc*
• Ptm • Cat*
• Mulltun baignc*

(Poncbki)

• įyalrūa pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniaf Ir kitokie 

pyragai

8524, (totarto E.. Mil 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

TfUwtUt.
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai:
844-7303 ir 288-9646

TONY
PHOTO! MARIAGE - WEDDINGS

S T LI D I O BTwO^Queen^orT^d^uite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

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

1 metų...................  8 %
180 d.- 364 d......... 7 %
120 d. -179 d. ... 6%% 
60d. - 119 d. ...,.6'/2% 

30 d. - 59 d....... 6’4%

VISI BANKINIAI' PATARNAVIMAI 
AKTYVAI virŽ $ 23,000.000 REZERVAS virs $ 750,000 

MOKA UŽ:

TAUPYMO - specialios 51% % 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPTMO-Jcasdieninės.. 4% % 
EINAMOS ................k.... 41/2%.
RRSP ir RlSrF term  9%%. 
RRSP ir RRIF taup  6Va%

UŽ:

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE"

NEKILN. TURTO nuo 9% % ASMENINĖS nuo 1O’/2%

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont

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

Sv. Kazimiero

10:30-12:30

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieniai s 
Sekmadieniais

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

10:30 - 12:30

Vasaros sezono 1 
SEKMADIENIAIS

aiku nuo GEGUŽES 15 d. iki 
"LITAS" bus uždarytas

SPALIO 15 d.

RESTORANAS ROSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

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

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

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

Member d. N BALTRUKONIS

fjmį'l IMMEUBLES - CLASSIC INC.

u#®/ NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
. uis PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS
Foto M.L.5. Jem Tobn w SoH# 305. Monfrea|, pQ

Tel: 273-9181 ............. Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS Tel^:
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 11,7

▲K FINANCIAL SERVICES
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POL C A Rl
M Profesiniai patarnavimai

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

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES RCgd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

’trans QUEBEC SIDINGS LTD*
AU UM! NUAUS DURYS, LANGAI, STOGEUAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA


	1988-05-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA0001
	1988-05-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA0002
	1988-05-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA0003
	1988-05-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA0004
	1988-05-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA0005
	1988-05-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA0006
	1988-05-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA0007
	1988-05-12-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA0008

