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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
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REAGAN' O IR GORBA- 
ČIOV O PASITARIMŲ 
REZULTATAI

Š.m. birželio 6 d. JAV 
prezidentas Reagan1 as 
savo kalboje pastebėjo, jog 
nežiūrint svarbių žingsnių 
pirmyn, dar esą nemaža 
kliūčių, kurias reikės nuga
lėti, siekiant pasirašyti 
abipusę branduolinių ginklų 
ir raketų sumažinimo su
tartį. Betgi Reagan1 as 
iškėlė sutarties svarbu
mą, nes tos raketos nebū
siančios nuvežamos ir pade
damos kokion kiton vieton, 
bet sunaikinamos. Tokių 
strateginių ginklų būtų 
sunaikinta apie 50 nuošim
čių. Paklaustas, kada jis 
numato tokią sutartį pasi
rašyti, prezidentas atsakė, 
nežinąs, bet reikalai ir 
pirminiai dokumentai esą 
jau pasistūmėją priekin 
taip žymiai, kad sutartis 
tikrai būsianti pasirašyta. 
Tačiau Reagan1 as atsisakė 
pasakyti tikslią datą. Jau 
Maskvoje jis reporteriams 
atsakė, kad nemėgstąs 
nustatinėti terminuotų 
datų, nes tokios pranašys
tės retai teišsipildančios.

IR VĖL SHULTZ’O TAIKOS 
MISIJA NESĖKMINGA

JAV valstybės sekreto
rius (taip amerikiečiai va
dina savo užsienių reikalų 
ministerį) George Shultz 
grįžta namo iš Viduriniųjų 
Rytų nieko neatsiekęs. Jo 
taikos planui kol kas tepri
taria tik vienas Egipto pre
zidentas Hosni Mubarak. 
Shultz lankėsi Jordane, 
kuris nesutinka derėtis, 
kol nebus grąžintos visos 
žydų okupuotos Vakarinio 
Jordano upės kranto sritys 
Egipte, Izraelyje (valdan
čioji partija ir min. pirm. 
Shamir nenori pradėti 
jokių derybų, kol bus reika
laujama politinės autonomi
jos palestiniečiams ara
bams) ir Sirijoje. Shultz 
pripažino, kad pasitarimai 
jokių teigiamu rezultatų 
nedavė. Tačiau tuojau pat 
pridėjo, kad nė vienas iš 
sutiktųjų valstybės galvų 
jam tiesiai veidan nepasa
kė, jog derybų nereikia. 
Todėl jis numato dar kartą 
aplankyti Viduriniuosius Ry
tus ir bandyti rasti bendrą 
kalbą, nes, anot jo, šioje 
pasaulio dalyje gresia ka
tastrofa, galinti paliesti 
milijonus žmonių.

IZRAELIS VĖL IEŠKO 
KONTAKTŲ SU MASKVA

Izraelio valstybės minis- 
teris pirmininkas Yitzak 
Shamir, lankydamasis šio
mis dienomis New Yorke, 
vėl bandys tartis Jungtinių 
Tautų rūmuose su Sovietų 
Sąjungos užsienių reikalų 
rninisteriu Eduardu Sheverd- 
nadze. SSSR diplomatinius 
santykius su Izraeliu nu
traukė 1967 metais ir 
tiktai dabar pradėjo pokal

bį apie pasikeitimą kon
sulais. Shamir'as iš susiti
kimo su Sovietų užsienių 
reikalų rninisteriu tikisi 
daug. Jo manymu, šie 
pasitarimai pradės naują 
erą SSSR ir Izraelio santy
kiuose.

Kremlius betgi tokiems 
prisimeilikavimams yra 
gana šaltas, nes iki šiol 
palaikė šimtanuošimtiniai 
arabų pusę ir jų interesus. 
Sovietų Sąjunga taip pat 
seniai jau pareiškė norą 
dalyvauti Viduriniųjų Rytų 
taikos konferencijoje, jeigu 
tokia bus sušaukta. To 
labai ir labai nenori Izrae
lis, tvirtindamas, kad sovie 
tų ir PLO ( jos reikalauja 
SSSR) dalyvavimas reikš 
padiktuotą taiką Izraelio 
nenaudai. Izraelio kalbini
mas Maskvos yra iššauktas 
pirmoj eilėj, noro atsiga
benti sovietų žydus - "re- 
fiuznikus" Izraeliu.
LEIDO PAMINĖTI 
KRIKŠČIONYBĖS 
TŪKSTANTMETĘ

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad š.m. birželio 
6 d. ortodoksų vyskupams 
buvo leista susirinkti Šv. 
Trejybės vienuolyne, Za
gorsk5 o mieste, ir paminė
ti krikščionybės tūkstant
metį. Zagorsk' as yra apie 
50 km. į šiaurę nuo Mask
vos. 4-rias dienas truksian
tis sinodas yra trečias 
toks susirinkimas, leistas 
Kremliaus nuo 1917 metų 
revoliucijos.

Saugumiečiai apstumdė 
ir terorizavo maldininkus, 
atvykusius į iškilmes. Sino
do metu bus kanonizuoti 7 
nauji šventieji. Disidentai 
reikalavo, kad būtu kano
nizuoti kai kurie kunigai 
ir tikintieji, nužudyti Stali
no koncentracijos stovyklo
se. To Kremlius neleido!
IR DEMOKRATŲ PARTI
JOJE ESAMA PURVELIO

Pastaruoju metu JAV 
žurnalistai, kurių dauguma 
yra demokratų partijos rė
mėjai bei nariai, gerokai 
vanojo respublikonų partijos 
įvairius skandalus ir skan
dalėlius, savo akyje rasda
mi vos vieną kitą šapelį. 
Bet štai, ir respublikonai 
reproteriai turės šienapjūtę, 
nes paaiškėjo, kad pats At
stovų Rūmų pirmininkas 
demokratas Ji m Wright 
gali atsidurti teisme. Pla
nuodamas išleisti savo 
knygą, jis paskyrė jai 
paruošti vieną savo tarnau
toją, kuriam algą moka 
valstybės iždas. U pats 
Wright iš tos knygos uždir
bo 55,000 dolerių. Aferon 
įveltas tarnautojas Mat
thew Cassolotto spaudos 
reporteriams pasakė, kad 
jis pašventė apie 200 va
landų, rinkdamas Jim Wrig 
ht"o kalbas ir šiaip įvai
rius linksmus nutikimus, 
kurie ir sudarė tos knygos 
turinį.

RADIOAKTYVŪS DEBESYS 
ŠVEDIJOJE

Švedijos sekimo stotys 
pranešė, kad virš Švedijos 
jau kurį laiką užtinkami 
radioaktyvūs debesys, atne
šami iš Sovietų Sąjungos. 
Radioaktyvių dalelyčių 
stiprumas dar nėra pavo
jingas. Nuoseklesni tyrimai 
parodė, kad nuodingosios 
medžiagos yra išmetamos 
Ignalinos atominės jėgainės 
Lietuvoje.

Švedai praneša, kad toji 
jėgainė esanti 640 km. į 
pietryčius nuo Stoekholmo, 
kasmet 4 kartus išmeta 
didelius kiekius radioakty
vių medžiagų nuo 1983 
metų, kai ši jėgainė pradė
jo veikti. Kiekvienas toks 
Ignalinos atominės jėgainės 
medžiagų išmetimas turi 
10,000 kartų daugiau radio- 
aktyvinių medžiagų, negu 
Švedijos atominės jėgainės 
išmeta per vienerius me
tus.

Žinia atspausdinta Mont- 
realio dienraštyje THE GA
ZETTE. Pranešimas gautas 
iš amerikiečių AP žinių 
agentūros.

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŠVENTORIUJE TAUTIEČIAI MELDŽIASI UZ LIETUVOS TREMTINIUS 1988.5.22 d.
Nuotraukos Stepo Varankos

Lithuanian 
rally marks 
1948 purge

Lithuanians from 
across Metro rallied at 
their churches yesterday 
to commemorate the 
1948 deportation of 
400,000 people to the fur
thest reaches of the 
Soviet Union.

The Lithuanian-Cana
dian Community, which 
organized the memorial 
masses at three Metro
area churches, said 
Soviet dictator Josef 
Stalin engineered the 
deportations of national
ists from the victims’ 
home state of Lithuania 
when the Soviets took 
over.

The demonstrators 
also hoped to draw 
attention to recent 
Soviet government 
crackdowns on national
ist protestors in Lithua
nia.

IV-TOJO PASAULIO LIETUVIU KULTŪROS KONGRESO ORGANIZACINIS KOMITETAS KANADOJE. Iš 
kaires l-ie eilėje: Ni jol e K AROSAIT Ė,^ Dal i a VISKONTIENĖ, Rasa LUKOŠEVIČIŪTĖ-KURI ENĖ (KLB Kul
tūros komisijos pirmininkė), dr. Judita CUPLINSKI ENĖ; H-je eilėje: K azimieras MANGLICAS, Angelika 
SUNGAILIENĖ, Darija DEKSNYTĖ, Prima SAPLIENĖ ir Vytautas TASECKAS.

Nuotraukoje trūksta Elenos STEPAITI ENĖS, Irenos LUKOŠEVIČIENĖS, dr. Rasos MAŽEIKAITĖS ir An
gelės ABROMAITYTĖS.

PRANEŠA ELTA!
KAIRĖJE -

Šis tekstas buvo at
spausdintas "The Toronto 
Sun" laikraštyje š.m.gegu
žės mėn.23 d.: "Lietuviai 
iš viso miesto susibūrė sa
vo bažnyčiose paminėti 
1948 m. ištremtuosius į 
tolimiausius Sovietų Sąjun
gos pakraščius, viso apie 
400.000 žmonių.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenė, kuri suorganizavo 
specialias minėjimo mišias 
trijose metropolio bažny
čiose, pareiškė, kad Sovie
tų diktatorius Josef Stali
nas įsakė įvykdyti naciona
listų trėmimus iš jų gyven
viečių Lietuvoje, kai So
vietai jų užėmė.

Toronte demonstravusie
ji taip pat tikėjosi, kad 
atkreips dėmesį į dabarti
nes Sovietų vyriausybės 
vykdomas bausmes protes
tuojantiems Lietuvoje."

PABALTIJO KLAUSIMAS JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS 
TEISIŲ KOMISIJOJE

Pabaltijo okupacija buvo pakartotinai linksniuojama 
Ženevoje vasario ir kovo mėnesiais įvykusioje Jungtinių 
Tautų komisijos žmogaus teisių klausimais sesijoje. Apie 
Pabaltijį vasario 8 d. kalbėjo JAV delegatas Dennis Good
man: "Negalvoki™, kad laisvo apsisprendimo teisė niokoja
ma tik Afrikoj, Azijoj ir Pietų Amerikoj" - priminė jis. 
"Europoje Estijos, Latvijos ir Lietuvos respublikoms jau 
beveik 50 metų paneigta jų laisvo apsisprendimo teisė; 
ypač žiauru, kad šitos nedidelės šalys prarado tą teisę 
Stalino Sovietų Sąjungos ir Hitlerio Vokietijos sandėrio 
pasėkoje. Nors Stalino įpėdiniai tariamai atmetė jo pasi
baisėtiną politiką, jie niekad nesugrąžino grobio, kuris 
atiteko Sovietų Sąjungai, pasirašius cinišką paktą su na
cizmu. "

Sesijos darbuose, kaip SSSR delegacijos narys, dalyva
vo ir "Lietuvos TSR užsienio reikalų ministro pavaduoto
ju" tituluojamas Rimgaudas Mališauskas. Savo kovo 10 d. 
išspausdintame pasikalbėjime su TIESOS korespondentu, 
Mališauskas nurodė į "grubaus ir masinio žmogaus teisių 
pažeidimo" faktus. Jis kalbėjo ne apie Lietuvą, o apie..." 
"kontras" Nikaragvoje. Visa diskusija apie Pabaltijį liko 
nepaminėta. Mališausko titulas ir jo dalyvavimas JT 
diskusijose nėra atsitiktinis. Pagyvėjus pabaltiečių patrio
tinio sąjūdžio, veiklai, Maskva stengiasi tarptautinėje 
arenoje pabrėžti Lietuvos, Latvijos bei Estijos "autono
miją" ir jų "savarankiškų diplomatų" veiklą.



VI Lietuvos iilaisvinima! Vi Utikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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KAPAS KAZACHIJOJ

Ledas. Sniegas. Vėjas. Negyvenami plotai.
Kazachijos TSR. Kustanajaus sritis. 
Ir toliausių tolybių tolybėj miglotoj 
Nuogu durklu žiemos perverta pilnatis.

Kažkas tarė: "Pakaks...Nusileido žvaigždė jo..." 
Suklupau pusės kelio uolotam take.
Ir palaidojo. Daug kas dalios pavydėjo 
Po plėšininių žemių velėna sunkia.

Kryžių beržo ruplėto užunešė pusnys,
Ir jo niekas neras ( o ieškos...o ieškos...), 
Kai ant manojo kapo giedodamos usnys
Pasitiks dienų grįžtančios žemėn taikos. 

(Iš‘SIBIRO TRIPTIKAS).

NEPAMIRŠKIME ... PAGALVOKIME...
Balsiai ir daug kalbama ir rašoma dabar apie So- 

vietijoje vykstančius persitvarkymus, atvirybes, o mūsuo
se dar ir apie bendravimus ir bendradarbiavimus. Teko 
skaityti mūsų spaudoje taip vadinamų sovietologų bei 
ryšininkų išvedžiojimus, kaip keičiasi visa Lietuvoje ir 
kaip gerėja viskas-..;Gal būt. Viena tačiau nesikeičia: 
OKUPACIJA.* Nekeičia ir PROLETARIATO DIKTATŪ
RA, kurltj nuosekliai nuo 1917 m. iki šiandien tebetęsia 
visi Kremliaus valdovai. Tęsia todėl, kad taip buvo 
parašyta, priimta ir patvirtinta milijonų užguitų žmonių 
kentėjimais, krauju ir mirtim... Kad nepamirštume su 
kuo bendraujama ir bendradarbiaujama, štai keli ledinio 
vandens kibirai:

1847 metais Briuselyje Karl Marx ir Friedrich 
Engels, du žydų tautybės Vokietijos piliečiai, buvo Ko
munistų Lygos įgalioti parašyti Komunistų partijos prin
cipus. Jiedu juos ir parašė. Tie principai šiandien žino
mi KOMUNISTŲ MANIFESTO vardu. (Jais remdamasis, 
Karl Marx, nuo 1849 metų iki mirties gyvendamas Lon
done, parašė savo tritomį DAS KAPITAL, komunistinės 
doktrinos pagrindinį veikalą.”■ Pasiskaitykime atmintinas 
ištraukas iš KOMUNISTŲ MANIFESTO:

" Pirmasai dirbančiųjų klasės revoliucijos žingsnis 
yra padaryti proletariatų valdančiųja klase, laimėjus ko
vų prieš demokratijų. Proletariatas panaudos savo poli
tinį pranašumų, kad galėtų palaipsniui atimti iš buržua
zijos visų kapitalų ir sukoncentruoti visas produkcijos 
priemones į valdžios rankas, t.y. proletariato, susiorga
nizavusio į valdančiųjų klasę". Toliau manifestas nurodo 
kų konkrečiai turi tokia valdžia daryti:

" 1. Panaikinti visas nuosavybes ir jas panaudoti 
viešiems reikalams. 2. Panaikinti visas paveldėjimo tei
ses. 3. Konfiskuoti visų emigrantų ir maištininkų nuosa
vybę. 4. Centralizuoti ir monopolizuoti visus finansus. 
5. Centralizuoti visas komunikacijos ir transporto prie
mones. 6. įsteigti industrines armijas, ypač žemės ūkyje. 
7. Palaipsniui panaikinti skirtumų tarp kaimo ir miesto, 
sumechaninant žemdirbystę ir išsklaidant gyventojus vie
nodai po visų kraštų," ir 1.1., ir 1.1.

Visa tai daroma siekiant tiktai vieno tikslo: įgy
vendinti proletariato diktatūrų, jei būtų reikalas, panau
dojant jėgų ir revoliucijų. O siekia ši doktrina taip pat 
tiktai vieno pagrindinio tikslo: suvienyti visus pasaulio 
proletariatus ir, sunaikinus buržuazinę demokratijų, įves
ti visame pasaulyje proletariato diktatūrų. Todėl reika
lingos okupacijos, todėl pateisinamas raudonasis imperia
lizmas.

Labai aišku. Ir ponams, ir draugams. Valstybė 
kontroliuoja v i s k ų. Ir kūnų, ir sielų. Tai yra, komu
nistinė diktatūra, kuri laikinai - kaip aiškina partijos 
ideologai - vadinasi socialistine valstybe, nes komunisti
nio idealo dar nepasiekta. O koks jis būtų - lengva įsi
vaizduoti.

Ir visi leninizmo "filosofai" nepakeis nė raidės, 
bet tiktai paaiškins, kaip buržuazinių miglų suminkštin
tos mūsų smegenys tuos nemirtingus nuostatus turi su
prasti. Paniatna?

Taigi, kai šiuos plieninius nuostatus ims keisti ar
ba, dar geriau, išmes į sųšlavynų Kremliaus valdovai, 
t a d a ir tiktai tada galima bus pradėti 
t i k ė ti, kad Sovietijoje laikai keičiasi.

Bet.,, tai reikštų pragaištį milijonams apmokytų 
ir uoliai praktikuojančių saugumiečių, šnipų, parsidavėlių, 
partijos bonzų ir 1.1., ir 1.1. Praktiškai, savižudybę. Ka
žin ar jų savo noru pasirinks valdantieji.

Todėl sunku patikėti tarybiniu^ valdininkų pažadais 
ir vilionėmis. Todėl verta daug kartų pagalvoti prieš pa
sirašant su Maskva sutartis,prieš priimant (arba perdaug 
naiviai, arba perdaug abstrakčiai-"moksliškai") ir kitiems 
pardavinėjantį naujosios atvirybės ir mielaširdystės ma
salus. h. n.

^iuT^BlsEIGHMANiENį meno vad.; Kazys MILERIS, spaudos inf ; EI vyra BAJORAITI ENE, tautodailės parodos; Juozas BAJO
RAITIS parengimu, Kazys^DEKSNYS, techniniu darby; Juozas KRIŠTOLAITIS, finansų, Bernardas MAČYS, banketo; Jeronimas PLEINYS,

i . ' . | CTAM.ZI1C l-i- . Nuotrauka J. Miltenio,sekr, ir Jonas STANKUS, bilietų.

MŪSŲ PARTIZANAI
Vainius (1926-1951) Į

Petras Vainius gimė 1926 m. Kaune, neturtingų darbi
ninkų šeimoje. Vaikystę praleido Žaliakalnio šlaituose 
esančios "Brazilkos" lūšnelėje.

Šioje vargingoje aplinkoje brendo širdis karšto lietuvio 
patrioto, kuris neišdavė savo idealų net kritiškiausiomis 
gyvenimo minutėmis. Likimas jam lėmė trumpą gyvenimą 
kuris sutapo su tragiškiausiu Lietuvos istorijoje įvykiu - 
jos nepriklausomybės praradimu. II pasaulinis karas Lietu
vos istorijoje tęsėsi iki didžiausio pasaulinėje istorijoje 
tirono Stalino mirties 1953 metais. O iš mūsų mažos 
tautos jis pareikalavo nesuskaičiuojamo aukų skaičiaus.

Vienas iš tokių nežinomų laisvės kovotojų buvo PET
RAS VAINIUS. Jis, baigęs J. Jablonskio pradžios mokyklą 
1941 metais įstojo į Kauno VlII-tosios gimnazijos (Buv. 
"Saulės", dabar Aleksonio) II-ją klasę ir čia mokėsi iki 
suėmimo 1944 metų rudenį, čia neužmirštamų pedagogų 
patriotinio auklėjimo dvasioje galutinai subrendo jo nusi
statymas net su ginklu rankoje kovoti prieš raudonąjį ir 
rudąjį okupantą, už Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą.

1941.VI.23 d. Petras dalyvavo tautos sukilime prieš 
bolševikus, skirstydamas ginklus, patiklus buvusiuose 
Parodos paviljonuose Žaliakalny, pasitraukus panikos apim
tai Raudonajai Aru ijai. Vėliau aktyviai dalyvavo priešna- 
cistinėje rezistencijoje, gimnazijoje platindamas pogrindi
nę VLIKO spaudą. O Tėvynei pašaukus, Petras pirmas 
paliko V kl. suolą ir 1944 m. pavasarį įstojo savanoriu į 
gen. Plechavičiaus steigiamą Vietinę Rinktinę. Vokie
čiams ją išformavus, slapta grįžo tėviškėn tęsti nutrauk
tą mokslą.

Tačiau neilgai Petrui teko džiaugtis laisve. 1944 m. 
vasarą Lietuvą nusiaubė fronto audra - pasikeitė okupan
tai. Visur siautė raudonasis teroras, o naujasis atėjūnas 
veikė žymiai klastintgiau - visur stengėsi masiškai infilt
ruoti savo agentus. Tik užėmus Kauną, 111-čios Baltarusi
jos kontržvalgybos "Smerš" būstinės dygo kaip grybai po 
lietaus. Su jais atvykęs "Muravjovo burliokų" ainis iš 
Muravos j. Įeit. Romanas Cielkovas nesitenkino vertėjo 
pareigomis, bet ir pats aktyviai ieškojo "kontaktų" su 
kauniečiais. Noras kuo greičiau įvykdyti "planą" ir užsika
binti virtines ordinų, vertė infiltruotis net į nepatyrusių 
mokinukų gretas. Čia R. Cielkovui pavyko užverbuoti 
Kauno VIII gimn. VIa kl. besimokantį savo giminaitį Al
bertą Petrulį, gyvenusį Gražinos gatvėje. Juodviejų žvilgs
nis iš karto nukrypo į PETRO VAINIAUS asmenybę, ir 
įvairiais būdais šantažuodami bandė jį užverbuoti. Tačiau 
visos jų pastangos atsimušė į tvirtą vyrišką - ne. Centri
nėje "Smierš" būstinėje buvo nutarta susidoroti su juo, 
sukurti legendą apie nesamą kaltę. Proga pasitaikė grei
tai. To paties išdaviko dėka, "Smierš" dešifravo VIII 
gimnazijoje V.M. vadovaujamą dar besiformuojančią po
grindinę jaunimo organizaciją ir 1944.XI.7 suėmė visus 
12 jos narių, jų tarpe ir tris VIa kl. mokinius. Tuo būdu, 
neturėjęs jokių ryšių su minėta organizacija, Petras Vai
nius buvo dirbtinai kontržavalgybininkų įrašytas į jos 
sąrašus. Pagrindinis "įkaltis" tebuvo keli egzemplioriai 
priešnacistinės pogrindinės spaudos, išleistos tada, kai R. 
Armija dar kovojo tik Gudijos prieigose. Ilgais naktiniais 
tardymais, naudojant fizinę jėgą bei pusbadžio "dieta_" 
buvo bandyta palaužti nepilnamečių jaunuolių valią, pri
versti prisipažinti nebūtus "nusikaltimus" prieš tarybų 
valdžią, o svarbiausia, išduoti kuo daugiau draugų ir 
mokytojų. Pats organizatorius V.M. teturėjo vos 15 metų. 
Jokių lengvatų moksleiviams nebuvo teikiama. Visi buvo 
sugrūsti į tamsius, žmonių perpildytus rūsius. O dėl vietų 
stokos, kai kuriuos jaunėlius nesidrovėjo patalpinti kartu 
su moterimis. Tačiau jie sugebėjo didvyriškai atlaikyti 
visą patyrusių tardytojų spaudimą ir nieko neišdavė. Ypa
tingu sadizmu pasižymėjo "Smierš" centrinės būstinės 
Kaune viršininkas senas Lietuvos "revoliucionierius", Kom- 
interno agentas injr. Lifčieas, kuris tardymui naudojo 
naujausius Geštapo trofėjinius elektrinius prietaisus. (Vie
nas pirmųjų jų "paragavo" G.P.) Kalinių įbauginimui ins
cenizuodavo sušaudymą Vytauto parke esančio forto kaze

matuose. (Tokį šiurpų eksperimentą teko pergyventi ir 
vienam iš mokinukų, J.V.) Minėta būstinė buvo įsikūrusi 
buv. viloje (dabar Vytauto parko administracijos patatas, 
Montvilos g.4). Tuo metu ten buvo kalinamas ir buv. 
min. pirm. kun. J. Mironas, kuris patyrė ypatingai rafi
nuotas tardytojų patyčias. Būdami toje pačioje kameroje, 
atmintiną 1944 metų Kūčių vakarą per rūsio sienoje 
esančius plyšius Petras VAINIUS perdavinėjo gretimose 
kamerese esantiems kaliniams senojo kunigo pašventintus 
kalėdaičius - duonos gniužulėlių pavidale, kas suteikė 
krikščioniškoje dvasioje išauklėtiems jaunuoliams morali
nio tvirtumo busimajam Gulago archipelao ilgų kančių 
keliui, kuris buvo matuojamas ištisu dešimtmečiu ir ne 
,vienam pasibaigė tragiškai. O prasidėjo jis su Šv. Kalėdų 
diena, kai visi 15 įvairių Kauno gimnazijų mokinių, jų 
tėvų ir mokytojų buvo išvežti į laikiną kalėjimą, įrengtų 
buv. Kazimieravo dvaro tvarte (dabar Garliavos Remonto 
mechaninė gamykla, Remontininkų g. 24), kur nežmoniško
je kamšatyje, apsėsti utėlėmis, (kasrytinės "medžioklės" 
procedūroje jų sutraiškydavo iki 10U), buvo laikomi visą 
mėnesį su įvairių tautybių karo nusikaltėliais, ar niekuo 
nenusikaltusiais piliečiais. Čia paaiškėjo, kad parengtinis 
tardymas baigtas, visi pripažinti kaltais pagal garsųjį 58 
straipsnį, kur minimali bausmė 8 metai. Kun. VI. Miro
nas liko "Smerš" būstinėje Žaliakalnyje tolimesniam tardy
toji} terorui, o jo tragiška mirtis po daugelio kalinimo 
metų pelnė jam nepamirštamą Tautos kankinio šlovę.

Pravartu prisiminti ir tolimesnį okupantų pakalikų 
likimą. Už 30 sidabrinių parsidavėlis Albertas Petrulis 
jau pirmą masinių areštų naktį buvo suimtųjų demaskuo
tas ir tai leido nepatyrusiems jaunuoliams greičiau susio
rientuoti ir pasiruošti tardymų netikėtumams. Po kelių 
mėnesių jis turėjo^ palikti ir gimnazijos suolą, nes ten 
išaiškėjo jo judošiški darbai. O vieną gūdžią 1947 metų 
naktį baigėsi A. Petrulio veikla Valstybės saugumo orga
nuose, kada "žaliukų" vardu Kruonio apylinkėse apiplėšė ir 
nušovė kolchozo pirmininką. Už tai kelis metus kalintas, 
vėliau dirbo Kauno geležinkely.

Aukščiau minėtas "Smierš" vertėjas R. Cielkovas, 
jeigu tikėsime "Kauno Tiesoje" išspausdintu nekrologu, 
1970 .X.7 staigiai mirė po 26 metų savo veiklos aparate, 
kuris naudojosi valstybės privilegija. Jis buvo užsitarna
vęs majoro laipsnį ir Kauno KGB ryšių su užsieniu sky
riaus viršininko postą. Tačiau prieš tai suspėjo ne vieną 
šimtą kauniečių pasiųsti ne tik į "didžiąją tėvynę", bet 
ir į aną pasaulį. Daugeliui gerai žinomas jo "sąmojis", 
kad jis pžįstąs ne tik visus kauniečius, bet ir žinąs kuo 
kas kvėpuoja.

Nuo kitų Lietuvos "išvaduotojų" savo žiaurumu neatsi
liko "Smierš" tardytojas vyr. Įeit. S.V. Jegorovas, apsigy
venęs Cvirkos g. 34-1, kur tebemoko kauniečius, kaip 
reikia mylėti "didįjį brolį". "Smierš" centrinės būstinės 
Kaune viršininkas majoras Lifšicas, užbaigęs "rau
donąjį terorą", irgi nedingo iš Kauno, o toliau tęsė 
jau "taikingą misiją", direktoriaudamas Maistprekybo- 
je ir kt. Vėlesnis jo likimas nežinomas. Kviečia
me visus kauniečius, nukentėjusius nuo piktadario rankos, 
pagarsinti jo nusikaltimus lietuvių tautai ir nurodyti jo 
tolimesnį likimą.

Mjr. Lifšico aukų kraujas ir jį "pažinojusių" kankinių 
keršto šauksmas turi būti išgirstas ir laisvajame pasauly
je, kur „Pažadėtoje žemėje” gyvena jo palikuonys.

Lifšico demaskavimu turi susirūpinti ir Viesentalio 
vadovaujamas II pasaulinio karo nusikaltėlių persekiojimo 
komitetas Vienoje. Nors Lifšicas veikė antihitlerinės 
koalicijos armijos gretose, tačiau vykdė tokį pat genoci
dą prieš lietuvių tautą, kaip prieš žydus nacistai. Jo įvyk
dyti nusikaltimai II pasaulinio karo metu ir pokario me
tais negali būti užmiršti, o laisvojo pasaulio juristai tu
ri juos pagarsinti, nes jam senatvės teisė negalioja.

Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad "Smierš" būstinėje 
Žaliakalny būta ir žmoniškesnių tardytojų, kurie gėriau 
elgėsi ne tik su niekuo nekaltais mokinukais, bet teisin
gesni buvo įvairiems karo audrų suklaidintiems ar nusi- 
kaltusiems žmonėms, iš jų paminėtinas mjr. Autoškinas, 
kuris savo saikingu liberališkurnu neįtiko "sąžiningiems" 
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PART I ZANA I
Petras Vainius
bendradarbiams ir čekistinės "mafijos" dvasiai, dėl t° 
buvo išsiųstas į frontą ir ten netrukus žuvo.

1945 metais sausio rnėn. 20 d., pajudėjus frontui į 
Vakarus, visi kaliniai iš Garliavos lauko kalėjimo "Stude- 
bekeriais" buvo išvežti į Kalvarijos kareivinių kazematus, 
kur ištikimi savo tautybių niveliavimo politikai, "Smierš" 
vadovai nutarė lietuvius sumaišyti su lenkų AK būriais iš 
Suvalkų rajono, vokiečių karo belaisviais ir įvairių tauty
bių karo audrų išblaškytais žmonėmis. Neapsakomoje 
kamšaty 1tĮ parų kankinosi P. Vainius su savo nelaimės 
draugais - čia galima buvo tik stovėti ir su vargu sėdėti, 
dūstant nuo nepakeliamo 280 žmonių ir atvirų "panašių" 
tvaiko. Maitino drungnu srėbalu kas antrą dieną. Vos 
pavelkančius sustingusias kojas, sužvėrėję sargybiniai vai
kė eilinei asmeninei kratai iš vienos salės į kitą, ruošė 
sekančiam etapui į Rusijos gilumą. / bus daugiau /

Arvydas SABONIS, Šiuo metu besigydantis JAV-ėse, įteikia dovanas Chicagos LITUANICA krepšininkams, laimėjusiems I —mq vie
ta vyrų. A klasėje. Dešinėje - Cicero krepšininku komanda ATEITIS, laimėjusi I-m a vi etac vyru B klasėje, Šiaurės Amerikos Sporto 
žaidynėse. Nuotrauka Ed. SulaiČio

LIETUVIAI IR PREZIDENTAS REAGAN'AS MASKVOJE
(New York'as, gegužės 26..L1C) JAV ambasadoje 

Maskvoje numatytame prez.Reagan'o pokalbyje su sovie
tų disidentais gegužės mėn.30 d.buvo kviečiami iš Lietu
vos trys žmonės: teisių gynėjai Nijolė Sadūnaitė ir An
tanas Terleckas bei seniai siekiantis emigruoti pas žmo
ną į Ameriką Petras Pakėnas.

Neoficialūs šaltiniai iš Vilniaus praneša, kad tre
čiadienį, gegužės 25 d. Nijolė Sadūnaitė su kun.Kazimie
ru Gražuliu norėjo išvykti į Maskvą. Bet šeši milicinin
kai prievarta juos išlaipino iš traukinio. Panašiai pasielg
ta su disidentais kituose miestuose. Kaip Helsinkyje re
porteriams pranešė Amerikos žydų organizacijos veikėjas 
Morris Abrams, Leningrade iš traukinio buvo priversta 
išlipti Jelena Kels-Kuna, kuri taip pat ketino vykti į 
disidentų susitikimą su prez.Reagan'u Amerikos ambasa
doriaus rezidencijoje Maskvoje. Nijolė Sadūnaitė, grįžusi 
iš geležinkelio stoties parašė protestą, kurį perdavė tei
sių gynėjams Maskvoje.

Vėliau sužinota, kad KGB pulkininkas Česnavičius 
pasakė Terleckui ir Sadūnaitei, jog jie abu gali vykti 
į Maskvą. Terlecko nuomone, vietos valdžia tikriausiai 
gavo nurodymą iš Maskvos- leisti jiems vykti.

Agentūrų žinios skelbia, kad trys lietuviai- Nijolė 
Sadūnaitė, Antanas Terleckas ir Petras Pakėnas dalyvavo 
Amerikos ambasadoje ir kalbėjosi su prezidentu.

PETRO GRAŽULIO LAIŠKAS PREZ. REAGAN'Ul
"Didžiai Gerbiamas Jungtinių Amerikos Valstijų Prezi

dente!
Rašau Jums iš sovietinio kanclagerio, kuriame 1941- 

ais metais atsitraukdami staliniečiai sušaudė 450 kalinių 
ir prižiūrėtojų, o hitlerininkai tris metus kankino tūks
tančiais įvairių tautybių žmones. Labai džiugu, kad Jums 
Pone Prezidente, sprendžiant iš Jūsų specialių kalbų, 
gerai žinoma kas yra XX-to amžiaus pabaigos konclage- 
ris. Konclageris tos epochos, kurioje greit bus švenčia
mas visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 40-metis. Ir 
pas mus į konclagerį atėjo žinia apie tai, kad Jus dery
bose su M. Gorbačiov'u daug dėmesio skirsite žmogaus 
teisių problemai tikinčiųjų TRST ir dalinai, žinoma, Lie
tuvos padėčiai.

Esu labai dėkingas Tamstai, kad atkreipsite TSRS 
Generalinio Sekretoriaus dėmesį į ypatingai tragišką 
mano tautos būklę, iš visos širdies linkiu Tamstai sėkmės 
derybose su Maskva. Mes, lietuviai, žiūrime į Tamstą 
kaip į pačios demokratiškiausios pasaulyje valstybės val
dovą. Jūs esate pati didžiausia mūsų lemtis. Šiandien jau 
ir totalitarinės valstybės priverstos skaitytis su demokra
tinių valstybių numone. Ir TSRS -goję jau matyti pasikei
timai, tik gaila, kad iki šiol tik kosmetiniai. Tikiuosi, 
kad Jūsų pokalbiai kokiu nors būdu atsilieps ir į mūsų 
konelagerio kalinių būklę.

Kokios gyvenimo sąlygos konelageryje civilizuoto 
pasaulio gyventojui sunku įsivaizduoti ir suvokti, iš kitos 
pusės, mane daugiau jaudina ne asmeniškas mano likimas 
o mano tautos ir bažnyčios būklė ir ateitis. Ir "didžiojoje 
zonoje" reikalai liūdnoki. Gegužės 22-rą dieną lietuvių 
tauta atžymėjo pačių didžiausių Lietuvos gyventojų de
portacijų į Sibirą 40-metį. Vilniuje, nežiūrinti to, kad 
visos gatvės į Gedimino aikštę buvo milicininkų ir KGB 
agentų užblokuotos, ten prasiveržė apie 3000 žmonių! 
Tačiau juos išvaikė milicija ir KGB-istai panaudoję gru
bią jėgą. Prašau Tamstą, Pone Prezidente, spręsti apie 
TSRS ne pagal PRAVDĄ, bet nors ir pagal aukščiau 
minėtą faktą.

Grįžęs į Jungtines Amerikos Valstijas, perduokite, 
prašau, didelę padėką kongresmenams už jų moralinę 
paramą man. Jų nuoširdūs žodžiai pasiekė mane per 
spygliuotų vielų tvorą. Kiekvieną dieną meldžiuosi už 
Jus, kiekvieną kongresmeną ir visą amerikiečių tautą. 
JAV Kongreso kova už teisingumą suteikė man jėgų 
pakelti visus sunkumus. Tamstos vizito Maskvoje metu, 
pasninkausiu ir melsiuosi.

Dar kartą linkiu Tamstai sėkmės derybose, laimingos 
kelionės atgal į Tėvynę. Tegul laimina Jus Dievas.

Petras Gražulis, Pravieniškės, 1988.V.28 d.

i
REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

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 pa Ii 
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI ’(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

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

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

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

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS
CHICAGOJE

Gegužės 14-15 dienomis 
Chicagoje buvo pravestos 
Š. Amerikos lietuvių spor
to žaidynės salės sporto 
šakose. Čia buvo varžoma
si krepšinyje, tinklinyje, 
ledo ritulyje, kėgliavime ir 
šachmatuose, iš viso susi
rinko apie 4Uti sportininkų, 
kurie atstovavo 16 sporto 
klubų, išstatančių 39 ko
mandas.

Tai buvo 36-tosios iš 
eilės panašios apimties 
varžybos, kurias kas metai 
rengia Š. Amerikos lietu
vių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjunga. Šių žaidy
nių garbės komitetą sudarė 
Lietuvos gen. konsulas 
V. Kleiza, dr. L. Kriauče- 
liūnas, S. Balzekas, M. 
Marcinkienė ir ŠALFASS 
centro valdybos pirm. V. 
Adamkus. Žaidynių orga
nizacinio komiteto pirmi
ninkais buvo R. Dirvonis 
ir R. Puodžiūnas.

Didžiausią komandų 
skaičių - 18 - sutraukė 
vyrų krepšinio varžybos. 
Buvo varžytasi dviejose 
klasėse: A (sipresmųjų) ir 
B (silpnesniųjų). Tačiau tai 
nereiškė, kad visos A 
klasės komandos buvo

stipresnės už kai kurias B 
klasės komandas.

Vyrų klasėje 1-mą vietą 
laimėjo Chicagos "Lituani- 
ca", kuri baigmėje kiek 
netikėtai įveikė Detroito 
"Kovą" 61-60 (20-30). Lai
mėtojams pergalę atnešė 
tik paskutinėse sekunaėse 
Įmestas kamuolys; šiaip 

jau ilgesnį rungtynių laiką, 
net gana dideliu skirtumu 
vedė detroitiečiai.

Vyrų B klasėje be dides
nio vargo laimėjo Cicero 
"Ateitis", visas penkias 
rungtynes laimėjusi leng
vai - 20 ar daugiau taškų 
skirtumu. Baigmėje cicerie- 
čiai nugalėjo "Lituanicą" 
II 60-40 (41-19).

Jaunių klasėje pirmai
siais buvo Chicagos "Neris" 
o B klasėje Hamiltono 
"Kovas". Hamiltoniečiai 
laimėjo ir ledo ritulį, o 
kėgliavime geriausiai pasi
rodė Toronto atstovai.

Šachmatuose pirmą vietą 
nusinešė Kazys Jakštas iš 
Chicagos, o antrąją 
Arūnas Simonaitis iš New 
Yorko .

Vyrų tinklinyje pergalę 
šventė Chicagos "Neris", 
Clevelando "Žaibas" gavo 
antrą vietą.

Moterų tinklinį laimėjo 
Cicero "Vėtra".

Didžiausia žaidynių at

JEIGU ESATE VYRESNIO 
amžiaus arba pažįstate 
tokį, štai, nuorodos jūsų 
lauktiems vyriausybės 
patarnavimams.

LEIDINYS VADINASI "SENIOR’S 
GUIDE TO FEDERAL 
PROGRAMS AND SERVICES", 
KURIS
Pateikia pagrindines 
žinias apie federalinės 
vyriausybės duodamas 
GEROVES IR PATARNAVIMUS 
VYRESNIO AMŽIAUS 
PILIĖČIaMS. KANADOS 
VYRIAUSYBĖ PARENGĖ 
TUZINUS PROGRAMŲ 
SPECIALIAI VYRESNIESIEMS, 
KURIOS PLAČIAI APIMA 
JŲ VEIKLĄ IR REIKALUS.
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rakcija buvo pasaulinio 
garso krepšininko, mūsų 
tautiečio Arvydo Sabonio 
pasirodymas. Jį čia rengė
jai pakvietė kartu su jo 
gydytoju dr. K. Vitkum, 
atlydėjusį Sabonį gydymui 
į JAV. Šiuo metu jie gyve
na Portlande, Oregone, iš 
kur atskrido į Chicagą.

A. Sabonis dalyvavo žai
dynių pobūvje šeštadienio 
vakare jaunimo Centre. 
Ten buvo ir oficialioji 
dalis, kurią atidarė V. 
Adamkus, pristatęs A. 
Sabonį, dr. K. Vitkų ir 
Lietuvos krepšinio tėvu 
vadinamą - dr. Savicką iš 
Chicagos. Jie čia visi tarė 
žodžius, prisimindami ir 
prieš 50 metų vykusią I- 
ją Lietuvos Tautinę Olim
piadą Kaune. Buvęs ŠAL
FASS centro valdybos 
pirm. P. Berneckas iš 
Toronto, garbės svečiams 
įteikė istorinę lietuvių 
sporto veiklos išeivijoje pa
minėjimui išleistą knygą. 
A. Sabonis atsakinėjo į 
publikos iškeltus klausimus, 
o vėliau - privačiai daug 
su kuo kalbėjosi, davė 
autografus, bendrai foto
grafavosi. Jaunimui, kurie 
tik iš amerikiečių bei kana
diečių spaudos buvo girdė
ję, asmeniškas susitikimas,

tikriausiai liks kaip geriau 
sias šių žaidynių prisimi
nimas.

Sekmadienį A. Sabonis, 
trumpai dalyvavo pokylyje 
tautinių šokių šventei pa
remti Jaunimo Centre, ir 
tuojau turėjo skubėti atgal 
į Bogan vid. mokyklos salę 
baigminiam krepšinio susi
tikimui. Nors ir pavėlavęs, 
tačiau suskubo į "Lituani- 
ca" - "Kovas" rungtynių 
antrą kėlinį.

Pasibaigus šioms rungty
nėms, į publiką ir žaidėjus 
prabilo V. Adamkus, kuris 
pakvietė A. Sabonį įteikti 
laimėtojams dovanas. Jis 
tai sugebančiai atliko, na 
o po to - vėl sekė auto
grafų pasirašymas, fotgra- 
favimaisi bei pokalbiai.

Beje, A. Sabonis tikisi, 
po olimpinių žaidynių at
vykti ilgesniam laikui į 
JAV ir čia žaisti už Port- 
lando "Trail Blaizers" 
profesionalų komandą, kuri 
jau dabar jį ir dr. K. 
Vitkų globoja, o patį A. 
Sabonį - nemokamai gydo.

Ed. Šulai tis

BUVO DEDAMOS VISOS 
PASTANGOS, KAD BŪTŲ 
VISKUO PASIRŪPINTA. 
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IŠSIUNTĖ JĮ VOKE ADRESU:

Gouvernement du Canada 
Ministre d'Ėtat pour le Troisiėme Age 
L'hon. George Hees Canada
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pastatyme: vidury- Ramunė Vitkienė, aplinkui ją Sigutė Mikutaitytė, Sigitas Paulinai- davė leidimą pastatyti VAL 
tis ir Arvydas Raulinaitis, Šis veikalas bus vaidinamas TORONTE, PASAULIO LIETUVIŲ POVĄ 1964 m. .Klaipėdos 
KULTŪROS KONGRESO ME I U, birželio mėn.25 d., šeštadienį, 7:30 vai.v., 724 Bathurst Dramos Teatre. b.
Street,CENTRAL TECHNICAL SCHOOL scenoje. Nuotr: E.Dovydaitienės

"PIROSMANI" CHICAGOS TEATRO SCENOJE
Chicago Sun-Times laikraštis Art&Show skyriuje, š.m. 

gegužės mėn.30 d., pirmadienio laidoje atspausdino spek
taklio "Pirosmani, Pirosmani..." recenziją. Dedame jos 
vertimą:

"Su "Pirosmani,Pirosmani..." pastatymu Valstybi
nis Lietuvos Teatras užbaigė Il-ąjį Teatro Festivalį Chi- 
cagoje. (Oficialų pavadinimą "Vilniaus Jaunimo Teatras" 
festivalio organizatoriai pasiūlė’ laikinai pakeisti, nes A- 
merikoje "Youth Theater" sugestijonuoja maždaug stu
dentą ar šiaip moksleivią pastatymą. Red.).

Tai buvo padaryta sukrečiančiu ir aktualiu musą 
laikams būdu. Bet kokiose aplinkybėse "Pirosmani" vei
kalo stebėjimas atimtą žadą, nes tai yra vienas tą teat- 
rinią veikalą, kurie atrodo peržengia meno ribą ir perei
na į dvasinę sritį.

Faktas, kad šis veikalas rodomas Chicagoje (Roy
al George Theatre, 1641 N. Halsted/ susitikimo /R.Rea- 
gan'o ir M.Gorbačiov'o/ metu Maskvoje ir kad gastrolė 
yra pirmoji už sovietinio bloko ribą, lyg ir pabrėžia į- 
tampą ir galimybes.

"Pirosmani,Pirosmani..."suteikia įspūdį, lyg būtą 
paroda tapybos darbą, kurią vaizdai juda sulėtintai arba 
lyg susirinkę atgijusiejLpo mirties, šoktą keistą šokį, keis
tose, senose kapinėse.

Veikalui įkvėpimą davė Sovietą Gruzijos liaudies 
menininko Nikolaj Pirosmanašvili (1862-1918) gyvenimas. 
Veikale atkuriama vizija jo paskutiniąją gyvenimo dieną 
žemėje: kolažas kasdienio gyvenimo ritualą, svajonės ir 
košmarai, atsiminimai ir meditacijos; visa - nežemiškoje 
įtampoje.

Scenovaizdis nuostabiai puikiai sukurtas Adomo 
Jacovskio: dvasioms pasirodyti didžiulė dėžė iŠ langinėmis 
aprėmuotą, šerkšno paliestą langą, iš abieją pusią dar 
architektūriški fragmentai lyg ir medinią bažnyčią liekaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
METMENYS, Nr.54-
IŠ MUSU TEATRO PRAEITIES
L Teatras, į kurį artėja jaunas aktorius

Jurgis B 1 e k a i t i s
/tęsinys/ 

lokiu aplinka negalėjo nepaveikti ir meniškos jaunuolio 
prigimties. Jis taipgi bandys rašyti eilėraščius. Vėliau 
šliesis prie Juodelio vadovaujamo žurnalo "Pjūvio". Daly
vaus Kitų jaunų ekeperirnentatorių - Juknevičiaus, Gry
bausko - Studentų teatro draugijoj "Stedroj". Ieškos savo 
kelio, abejos ir klaidžios. O tuo tarpu dveji metai bema
tant prabėga. Algirdas baigia gimnaziją ir stoja veidu 
prieš ateitį: kas toliau? Ko griebtis?

Seselės Ritos žodžiais, tėvas nevertė, bet vis dėlto 
patarė praktiškai - mokytis teisės. O Algirdą jau vis 
juntamiau traukė kūryba. Protas tvirtina: teisė. O širdis 
šnabžda: menas! Ir Algirdas nutaria klausyti abiejų. Jis 
paduoda formalų pareiškimą Jo Magnifieeneijai Universite
to rektoriui su re'kalaujamu "curriculum vitae" ir prašosi 
priimamas į Teisės fakultetą studentu. O kitą pareiškimą 
jau be jokiy bauginančių "magnificeneijų", įteikia Žalia
kalny uz išmintingų pelėdų saugomos apytvaros, Meno 
mokyklai.

Algirdas, pasirodo esąs darbštus ir užsispyręs; pats 
užsikrovęs dvigubą darbo apkrovą, turi ištesėti. Ne kažin 
kam dar belieka laiko ir energijos, kai to darbo per 
akis*. Jis nestoja jokion korporacijon, gyvena santūriai ir 
spartaniškai. Prisiglaudžia naujuos namuos netoli Kauno 
laiptų, mansardos kambarėly. Žiemą čia šalta. Ir seselė 
Rita, ir busimasis kolega Juozas Palubinskas pasakoja 
apie tą patį savotišką "gynimąsi" nuo šalčio: Algirdas 
atveria langą ir leidžia speigui užlieti kambarį. Užkanda. 
Tada langą uždaro: kambary bematant šilčiau! Ne, čia ne 
teisininke logika! Gal veikiau išvirkštinis galvojimas: taip 
"sušildyti" tegali vaizduotė.

Palubinskas pasakoja ir kitą atvejį, rodantį kaip jo 
meniškoji prigimtis sukyla prieš nemielą mokslą. Algirdas 
uoliai "kala" savo teisę, ruošdamasis egzaminui, dirba 
ilgai ir ištvermingai. Skirtą dieną žygiuoja universitetan 
laikyti egzamino, tačiau greit grįžta, baisiai įtūžęs: pasi
rodo, egzaminas atšauktas. Knygos, užrašai su įsiutimu 
lekia į sienas, grindis. (Bandau įsivaizduoti panašią jo 
nesėkmę vėliau - Vaidybos mokykloje: ar būtų išlekioję 
po perkūnais ir Čekovo pamokų užrašai, ar vaidmens 
tekstas? - Spėju, kad vis dėlto ne).

Dar studijuodamas teisę, Algirdas turėjo ir mažą 
praktikanto tarnybėlę teisme. Kaip pasakojo seselė Rita, 

4 psl.

• Dramos_ veikale VAL
DOVO SŪNŪS", Vincas 
Mykolaitis- Putinas vaiz
duoja tragediją uzurpato
riaus tirono, kuris pats su
naikina savo darbus ir atei
tį, nes nužudo sūnų, prieš 
jį sukilusį drauge su paverg
ta tauta. Tai yra romantiš
ka drama tiek senovės fo
nu, tiek intriga, tiek ly
rizmu ir simboliškomis 
aliuzijomis. Keliaujantieji 
dainiai gaivina tautą atsi
laikyti prieš į pasergėjus. 
Pats autorius šią dramą, 
kuri pirmą kartą buvo pa
statyta 1921 m., atnaujino, 
įvesdamas naują moters 
kurstytojos ir keršytojos 
personažą.

1957-58 m. teatro sezo
no atidarymui šis veikalas 
buvo ruošiamas, dailininką 
eskizai sukurti, tačiau so
vietai atšaukė leidimą jį 
tada vaidinti.
Pagalia".1963m.,autoriui mi
nint 70 m.amžiaus sukaktį, 
Lietuvos sovietinė valdžia 

nos. Čia regime, kaip nuskurdęs dailininkas plauna savo 
marškinius; užtepa drobę; nusigeria; skaito ir vėl iš nau
jo skaito išsaugotą ir branginamą laikraščio iškarpą, ku
rioje iškeliama jo kūryba. Girdime, kaip jis vapalioja 
apie moteris, kurias mylėjo, bet niekada nelaimėjo; kaip 
jis siunta prieš tuos, kurie buvo išjuokę jo darbus, kaip 
jis ginčijasi su savo paveikslą personažais, kurie jį erzi
na.

Labiausiai neužmirštama yra finalinė scena, kuri 
pasiekia tą patį gilą misticizmą, kaip ir Samuel Beckett, 
Ingmar Bergman ar Vincent Van Gogh veikalai.

Su didžiule našta medinią kėdžią ant savo nuga
ros, Pirosmani įlinguoja į sceną ir numeta ją krūvą. Rū
pestingai išrikiuoja į eilę savo "svečiams", ir tada atsi
sėda į vieną ją iš krašto. Pasirodo jo mylimoji ir vieną 
po kitos, jam vis persėdant į sekančią kėdę, atima. Taip 
jis artėja į mirtį. Kai jis sukrenta, matome jo papras
tą, šventuolį brolį, apibarstant jį miltais ,iš kurią kepa
ma duona, išgied.ant maldeles ir išvežant. Pasilieka tik 
mažytis bažnytėles modelis, apšviestas vienos šviesos 
scenoje. "Pirosmani" režisavo Eimuntas Nekrošius, bet šiam 
pastatymui jis įnešė daug daugiau negu paprastą režisū
rą; jis taip pat nuostabiai suintensyvino veiksmą ir inl$an- 
tacijomis, varpą gaudesiu, bolero muzika ir bauginančiu 
metalinią vamzdžią skambėjimu.

Aštuonią aktorią grupė šiame veikale taip pat už
burianti; ypač Vladas Bagdonas. Jis ne tik vaidina daili
ninką, bet kūnu ir siela susitapatina, kaip ir Vladas Pet
kevičius jo globėjo, angelo sargo brolio rolėje.

Vienoje vietoje Pirosmani klausia: "Koks tai kraš
tas, kur atsibudus nebežinai, kas esi,ar kiek dabar laiko?" 
Tai gali būti revoliucinis klausimas. Tipiškas poetinei 
drąsai ir šio veikalo rezonuojančiam grožiui - veikalo, 
kuris primena mums menininką jėgą ir įspėja, kad dvasia 
gali numirti, jeigu menininkai yra užmirštami ar už- 
gniaužiami". Hedy Weiss 

jam įkyrėjo, ir ją metė. Tuo tarpu Meno mokykloje buvo 
pasirinkęs specialybę: skulptūrą. Jis lipdys erdvėje žmo
gaus pavidalus. (Nejučiom prašosi paralelė: vėliau jis liks 
gyvų žmonių skulptorium, kai "lipdys" juos scenos erdvėje, 
kai jų padėtim, jų gestams suteiks dinamišką skambėjimą, 
Bet tai dar toli).

Ir meno studijos suteikia paspirtį pragyvenimui: du 
kart į savaitę Algirdas važinėja traukiniu į Kybartus,kur 
aukštesniojoj komercinėj mokykloj moko piešti. Palieka 
mokyklai ir savo tapybos paminklą - didelį Vytauto Di
džiojo protretą.

Posūkis į teatrą

1929 metais Algirdas Jakševičius daro nelauktą ėjimą 
kuris tikriausiai nustebino, gal net ir nuliūdino, artimuo
sius. Trejus metus atkakliai studijavęs teisę ir uoliai 
mokęsis Meno mokykloje, bet abiejų sričių mokslo dar 
nebaigęs, jis pasirenka dar ir trečią studijų lauką: stoja 
į valstybinę vaidybos mokyklą. Turbūt ne vienas tada 
palaikėj tai nerimtu, gal nuotaikos, gal smalsumo padik
tuotu žingsniu , o gal ir savotišku iššūkiu pačiam sau: 
štai imsiu ir pamėginsiu naują dalyką - juk galvos nenu
kirsi

Matyt, tai buvo netikėta ir jaunų dienų draugei, su 
kuria jį rišusi paprasta bičiulystė, be romantiškų kompli
kacijų. Ją aplankydavo, su ja pasidalindavo savo nuotaiko 
mis, savo abejonėmis. Bet, kaip ji liudija, niekada nebuvo 
jokių užuominų apie teatrą. Laiškuose skųsdavosi - "liūd
na, nuobodu, tikslo nėra" - prisimena ji. Bet humoro 
niekad nepamesdavęs. Toji draugė (ji nenorėtų skelbti 
savo pavardės) pati tada svajojo tapti aktore ir ruošėsi 
studijos egzaminams. Ir štai, pasak jos, Algirdas savo 
pašaukimą aptikęs beveik juokais - "stebuklingai". - įdo
mus psichologinis momentas, to niekas nežino" - rašo ji. 
"O buvo taip. Ruošiausi egzaminams, užėjo Algirdas. 
Kaip visuomet - humoras, šposai. Juoko dėlei sakau: - 
Algirdai, tu buvai visur, pabandyk pas muši Pajuokavome 
išėjo. Netrukus grįžo: -Duok medžiagos. - Sekančią dieną 
buvo priimtas į studiją. Jam pavyko patekti į pačią stip
riausią grupę, pas Oleką-Žilinską".

Nėra pagrindo abejoti šio įvykio tikrumu. Tačiau ar 
tikrai toks staigus apsisprendimas esti grynai atsitiktinis?
Ar neturėjo būti gilesnio akstino, esmingesnio palinkimo, 
- net jeigu Algirdas ir pats jo sąmoningai dar nesuvokė, 
o manė einąs egzaminų iš "smalsumo" arba net "juokais'!

Prisiminkime jį linksmą ir gyvą šešiolikametį jaunuolį 
prieš penketą metų iš provincijos atsikėlusį į Kauną. 
Kokia šauni tada jam turėjo atrodyti mūsų "laikomoji sos
tinė"! Juk joje tebevyravo pirmykštė kūrybinė energija, 
su kuria, mūšio lauko savanorius pakeisdami, stojo kurti

ATSIŲSTA PAMNĖTI:
"THE OBSERVER" yra mėnesinis, 6 lapą leidinys, skirtas 
daugiausiai pranešti ir komentuoti įvykiams Lietuvoje 
anglą kalba. Taip pat patiekiamos žinios apie 
renginius ir įvykius JAV ir Kanadoje.

Žiniaraštį leidžia "Lithuanian Roman Catholic Fede
ration of Amerika", 4545 W. 63rd St..Chicago, IL 60629 
Kaina metams- $10,- atskiro numerio - $1.00. Kanadoje 
ir užjūryje - $15.00. Redakcijos kolektyve: Daiva Meilė, 
Lydia Balutis, Marvin Katilius-Boydstun, Mykolas Drunga, 
Ramunė Kubilius, Vida Kuprytė, Arūnas Liulevičius, Me
čys Šilkaitis, Grasilda Reinys, Rev.Antanas Saulaitis, Li
nas Sidrys. Talkininkauja Gintė Damušis, Vėjas Liulevi
čius, Marian Skabeikis, Aldona Zailskas.
ARCHITEKTO ATSIŠAUKIMAS IR įDOMUS PASIŪLYMAS

Žemiau spausdiname laišką iš Anglijos, kuris pasi
rodė "The OBSERVER" paskutinėje laidoje:

"Noriu atkreipti jūsą dėmesį į sekantį įvykį 
mano apylinkėje, kuris gali būti svarbus ir įdomus JAV 
lietuviams. Aš gyvenu Vauxhall vietovėje,Liverpool'yje, 
kur egzistuoja stiprūs istoriniai ryšiai su daugeliu lietu- 
vią šeimą. 19-tojo amžiaus pabaigoje daugelis lietuvią 
šeimą apsigyveno šioje vietovėje. Daugelį metą tos šei
mos šią vietovę laikė savo namais.

Per tą laiką buvo pastatyta koplyčia ir iki dabar yra 
žinoma, kaipo Lietuvią Koplyčia. Didelė bažnyčia buvo 
pastatyta vėliau šalia jos,o koplyčia vėliau buvo naudoja
ma susirinkimams. Paskutiniuoju metu koplyčia yra ne
lankoma ir yra padarytas nutarimas ją nugriauti. Būtą 
gėdinga, jeigu toks gražus,senas pastatas istorines reikš
mės būtą paverstas į plytą krūvą.

Parapijos kunigas davė man leidimą ištirti gali
mybes koplyčiai išsaugoti. Manau, kad nebūtą neįmanoma 
persiąsti kolpyčią dalimis į JAV. Ji galėtą būti panaudo
ta kaip istorinis centras, biblioteka ar ir atstatyta mal
dai. Toks projektas suįdomintą spaudą ir komunikacijos 
priemones visame pasaulyje, kaip tai atsitiko perkeliant 
Londono tiltą į Arizoną. Aš jaučiu, kad tai galėtą tapti 
kultūrinio sąmoningumo projektu mūsą mokyklose.

Mano atsišaukimas yra skubus, nes griovimo pla
nai jau pradedami vykdyti. J uos galima pakeisti, jeigu 
nebus gaištama.

Jeigu šis mano pasiūlymas jums atrodo remtinas, 
būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte suorganizuoti kaip ga
lima daugiau žmonią parašyti laiškus šiems asmenims:

architects: - Mr. Chamberlain,Weightman & Bullen 
76, Rodney Street, Liverpool 1, ENGLAND;

parish priest - Fr.Dunne, Our Lady of Reconcilli- 
ation, Eldon Place. Liverpool 3, ENGLAND

local council - Planning Department. Liverpool 
City Council, Wilberforce House, Liverpool, ENGLAND.”

Pasirašė R.A.WRIGHT, LIVERPOOL, ENGLAND.
Šis projektas- pervežti lietuvią emigrantą koplyčia^ 

į šį kontinentą - atrodo įdomus ir vertingas. Dar labiau 
būtą verta pagalvoti atsigabenti ne, į Ameriką, bet į Ka
nadą. Daugelis lietuvią, gyvenusią Anglijoje, vėliau atvy
ko į Kanadą. Susisiekus su duotais adresatais, tikriausiai 
butą galima gauti pastato nuotrauką. Prie statomo Kana
dos lietuvią archyvo, būtą gal tikrai įdomus ir ver
tingas priedas. b.

ATITAISYMAS:
Praeitame "NL" numeryje po straipsniu KRISTIJO

NO DONELAIČIO 275-JAM GIMTADIENIUI ARTĖJANT 
nebuvo atspausdinta autoriaus pavardė: D.N.BALTRUKO- 
NIS. Autorius prašo pažymėti, kad vietoje "Aukštąją 
Simonią Likimas", turėjo būti pagal vietovės pavadini
mą /'Aukštują Šimonią Likimas".

valstybę - savanoriai politiKai, universitetą - savanoriai 
profesoriai, su kuria būrelis kultūrinio elito, pasivadinęs 
Lietuvos meno kūrėjų draugija, padėjo menininkams steig
ti Meno mokyklą, muzikams Konservatoriją, operą, akto
riams teatrą. į Kauną buvo susispietus visa Lietuvos 
šviesuomenė, ir solidieji valstybės tėvai steigėjai, ir 
veržlus jaunimas. Buvo daug labai jaunos, nerūpestingos 
dvasios, pasinešimo į visokį novatoriškumą. Siautėjo ke- 
turvėjininkai, bandydami nuversti nuo pjedestalo patį 
Maironį, šmaikštavo futuristiškom metaforom jų talentin
gas vadas Kazys Binkis, iš visų rimtųjų visuomenės sluoks
nių su jaunu akiplėšiškumu šaipėsi Sruogos, Sutkaus ir 
Bičiūno "Vilkolakis" - vienintelis Lietuvos satyrinis teat
ras. Jauna dailininkų karta ruošėsi sukilti prieš "senius" 
akademikus, dairėsi į Vakarus, į vokiškąjį ekspresionizmą, 
į viešpataujančią tarptautinę "Paryžiaus mokyklą". Ne 
veltui kaunietis tapytojas Arbit Blatas, apie 1925 metus 
išvykęs į Vakarus ir išgarsėjęs, tapęs savu Londone ir Niu
jorke, viename interviu su nuoširdžiu entuziazmu kalbėjo 
apie anų laikų Kauną, kaip "Mažą Paryžių", kuriame 
kunkuliavęs meninis gyvenimas!

O teatras? Ar neturėjo jis atrodyti nuostabus meniš
kos prigimties jaunuoliui, plačiai atvertomis akimis žiū
rinčiam į šį naują pasaulį? Juk Šiauliuose, kur tada dar 
nebuvo savo teatro, kažin ar jis buvo matęs kokį žmoniš
kesnį spektaklį? Galime tik spėti, kad kažkur pačioje pra
džioje, kada įspūdžiai esti patys gyviausi, kada jų išgy
venimo dar neužgožia jokia patirtis, jokie palyginimai ar 
teorinės žinios, scenos magijos sėkla - ar "bacila", jei 
norite, turėjo įkristi į priimlią, jauntrią sielą ir ten ne- 
jučiom’s dygti ir augti iki pat to tariamai kaprizingai 
nelaukto apsisprendimo.

Koks gi jis buvo, tas jauno Algirdo matytas Lietuvos 
teatras tarp 1924 ir 1929 metų?

Visų pirma, jis buvo labai jaunas, kaip ir pats Algir
das, bet jam greičiausiai taip neatrodė: pats solidus, pil
nutinai teatriškas pastatas bylojo apie brandų amžių, nes 
ir buvo jis tolimųjų caristinių laikų palikimas. Pirmasis 
pasaulinis karas buvo pastatęs tokią didžiulę sieną tarp 
dviejų epochų, kad viskas, kas buvo prieš karą, jaunam 
žmogui buvo gili senovė, - ypač tokiam, kuris iš paties 
karo laikų tegalėjo turėti labai miglotų prisiminimų. 
Taigi, teatras imponavo stabilumu - it koks mauzoliejus, 
pastatytas gražaus senų medžių parko gilumoje.

/bus daugiau/

OOOOOOOOOOO OK
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGES MIELOS TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA - 
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Vania". Būtų labai nau-

Kairėje

Vilniaus komanda
EGLE per finalines 
rungtynes su rumunėmis
Vilniuje

VIS TRŪKSTA TO RUBLIO
"Mane išjuoktų moterys, 

jei parašyčiau, kad respub
likos gimdymo namuose 
aptarnaujama idealiai, kad 
nereikia 
tarei už 
atneštų 
kad gali 
vaikutis neužsikrės infekci
ja" - tai 
nalistės 
viename 
spaudoje.

t

f

■t

VILNIETES LAIMĖJO 
EUROPOS TAURĘ

VILNIAUS, rankinio 
manda EGLĖ laimėjo Euro
pos Tarptautinės rankinio 
federacijos taurę, baigmėse 
dvejose rungtynėse lengvai 
įveikusios Rumunijos atsto
ves. Paskutinis 
susitikimas 
mėn.8 d.

ko- Pirosmani", veikalų ku- 
teko matyti Chicagoje 
kuris savo originalumu 
temos skirtingumu bei 

būtų tinkamai

finalinis 
vyko gegužės 

Vilniaus Sporto 
Rūmuose ir čia lietuvaitės 
nugalėjo 32-22 taškais.

Šis turnyras užsitęsė 
daugiau negu keturis mė
nesius ir vilnietės jo metu 
nugalėjo geriausias koman
das iš R.Vokietijos, Rumu
nijos, Jugoslavijos bei kitų 
valstybių.

Lietuvaitėms Europos 
čempionių prizų įteikė iš 
Ispanijos atvykęs Tarptau
tinės Rankinio Federacijos 
vicepirmininkas Albertas 
de San Roman, kuris pa
reiškė, kad Lietuvos žaidė
jos buvo visa galva aukš
tesnio lygio už kitas šio 
turnyro dalyves. E.Šulaitis

• VILNIUJE, valstybinėje 
bibliotekoje atidaryta Indi
jos knygų paroda, kurioje 
randasi daugiau kaip 3.000 
knygų. Jų tarpe senosios 
literatūros šedevrai- Vedos: 
"Pančatantra", "Mahabhara
ta", "Ramajana", R.Tagore, 
M.Gandhi veikalai bei Indi- 
ros Gandhi, J.Neru ir kt.

Vienos 
dalyvaus

ŽUVO

likimu 
Kauno

ar buvo

minėjime
Politech-

GELBĖKIT !

Prasidėjus akcijai pries rūkymu...
Dadža zlm. I.A

kReM
VE/DROD2/M

duoti rublio sani-, 
tai, kad ji tau 

švarius baltinius, 
būti tikra? JOG

atviri žodžiai žur- 
B.Vainauskienės 

reportaže vietos

• KLAIPĖDOS Muzikiniame 
Teatre balandžio mėn.23 
d. įvyko operos MAŽVY
DAS premjera. Tekstas - 
pagal Justino Marcinkevi
čiaus dramų, kompozitorė 
- Audronė Žigaitytė. Tai 
pirmoji jos sukurta opera. 
Opera trijų veiksmų. Sce
novaizdį sukūre dail.Virgi
nija Idzelytė. Operoje da
lyvavo visas Klaipėdos Mu
zikinio Teatro kolektyvas, 
įskaitant ir Klaipėdos Kon
servatorijos fakultetų bei 
Vidurinės Meno Mokyklos 
chorus.

Klaipėdos Muzikinis Te
atras įkurtas 1986 m. spa
lio mėnesį.

Pagrindinę rolę atliko 
sol.Vladimiras Prudnikovas.

e KAUNIEČIAI, žinomi Šir
dies ligų specialistai ir chi
rurgai- akademikas prof. 
Jurgis Brėdikis ir prof. Fe
liksas Bukauskas, specialiai 
pakviesti, atliko tris šir
dies operacijas Berlyne.

************************************
P. E n s k a i t

MANO GIMTADIENIS
i S

Šiandien švenčiu savo gimtadienį. Jau 80-tį metŲ 
nešu šios žemės kryželį. Tiesa, iki 30 mėty to kryželio 
kaip ir nejaučiau, nes buvau laisvas ir skrajojau, kaip 
tas margas karvelėlis. Visos bėdos prasidėjo, kai vaikš
čiodamas Kauno Ąžuolyne, pamačiau prieš mane ateinant

NEBEATSIMENA

Kokteilio metu prie garsios Kino žvaigždės priėjo 
vyriškis ir tarė:

- Atrodo, kad manęs jau~ nebepažįstate’. Nors dabar 
gci ir Keistai atrodys, bet šiandien sukanka penkiolika 
metų, kai as paprašiau tamstos rankos.

lai tikrai įdomu! - Tarė žvaigždė. - Bet būkite 
geras ir pasakykite man, ar mes tada vedėme, artoks 

ne?

O tai buvo taip. Vienų sekmadienį keletas jaunuo- 
mergaičių ir. vaikinų- buvome Kauno Ąžuolyne.liy

Linksmai plepėjome ir juokėmės, nes jaunatviško džiaugs
mo ir juoko netruko. Staiga iš kažkur pasipainiojo čigo
nė, suplasnojo savo margaspalviu andaru ir tarė:suplasnojo savo margaspalviu apdaru ir tarė:

Panelės, ponaičiukai, aš jums išbursiu ateitį, 
litas, tik vienas litas...

Niekas nesiruošė sužinoti savo ateities, niekas či
gones būrimams netikėjo, be to, gal ir to lito gailėjosi.

Ų ^a’ čig°nėle, štai litas, pasakyk visų tiesų,- ta
riau aš, ne tiek norėdamas sužinoti savo ateitį, kiek no
rėdamas sudaryti juoko ir daugiau kalbų.

Čigonė žiūrėjo į mano ištiestų rankos delnų, studi
javo, kaip ji sakė, mano gyvenimo linijų ir daug kalbėjo. 
Nežinau, ar ji ten kų matė ar nematė. Jau pamiršau, 
kų ji ten kalbėjo, tik prisimenu vienų jos pranašavimų:

- Ponuli, tu bėgsi per bombas, per kraujų ir aša
ras, keliausi per plačius vandenis ir didžiulius miestus. 
Per tavo rankas pereis didelės sumos pinigų, bet pinigai 
neliks - kaip ateis, taip ir išeis.

Tuosyk mes juokėmės, niekas tam netikėjo. Ir ko 
aš ten bėgsiu iš savo tėvynės - turiu neblogų tarnybų, 
kuri naudinga ne tik man, bet ir tautai. Mes statome 
naujų gyvenimų, kuriame tautai naujų ateitį. Tuosyk a- 
teinančio karo ir pasaulinio košmaro niekas nenujautė. 
Nei politikai, nei spauda apie tai neprasitarė, tai kaip 
mes ,nerūpestingi jaunuoliai, tuo tikėsime?.1

Ir šiandien, prabėgus pusšimčiui metų, čigonės pra
našavimams įvykus, aš suprantu,kodėl ir Amerikos prezi
dentas ir jo žmonelė eina pas astrologus. Tiki, ar netikiu 
bet kartais jie ir pradengia ateities gyvenimo uždangų...

Tik

dė
dingą parodyti ir "Pirosma
ni, 
U 
ir 
ir
traktavimu 
papildęs šio teatro repre- 
zentavimų.

GALŲ GALE VIEŠAI 
PRISIMINĖ IR
LIETUVIUS INTELIGENTUS

Buvo viešai paminėta 
lietuvių inteligentų grupė, 
nubausta nacių ir kalėjusi 
Štuthofo koncentracijos 
stovykloje.

1943 m.kovo 16-17 d.d.
Gestapui suėmus Lietuvos 
rezistencijos veikėjus, ku
riems grėsė mirties bausmė, 
46 suimtieji buvo išvežti 
į Štuthofo koncentracijos 
stovyklų. Po dviejų mėne
sių devyni 
numarinti.

Apie jų 
papasakojo
nikpą,, Jnstį[ų,to .ftr0oęęiit.aą. 
ekrane buvo ^parodytos jy savo būsimų žmonelę. Ji buvo graži: jos skaistus veide

lis raudonavo ne nuo dažų, bet nuo jaunystės kraujo, 
akutės spindėjo kaip žvaigždutės danguje, vyšninės lūpu
tės šypsojosi.

Neiškenčiau ir prispaudžiau rankų prie savo krūti
nės, o kita - parodžiau penkis pirštus. Sį ženklų žinojo 
visi Kauno kavalieriai ir panelės - reiškia, ateik penktų 
valandų prie Pieno Centro. Pasimatymas.

Prieš penkias aš jau zulinau Laisvės Alėjos ce
mentų. Abejojau ar ateis. Atrodė padori mergaitė, man 
nepažįstama. Abejones išblaškė artėjų žingsniai. Tai bu
vo mano Ąžuolyne matytoji gražuolė. Drųsiai einu prie 
jos, paduodu rankų ir pasakau savo vardų. Ji pasako sa
vo, ir susipažinimo ceremonijos baigtos. Nereikia jokių 
tarpininkų, nei piršlių, kaip mano tėveliams reikėdavo... 
Eik nors ir prie altoriaus. Tiesa, prie altoriaus taip grei
tai dar nėjova, dar ne kartų suvalgėva tame pat Pieno 
Centre po lėkštę rūgštaus pieno su bulvėmis, dar paklai- 
džiojova po Botanikos sodų, po Ąžuolynų, pasiekdavova 
Napoleono kalnų ir Panemunės pušynų.

Taisdaikais jaunuoliai nedarydavo "Šutvės" po rū
sius, bet pasivaikščiodavo gamtoje, dažnai esant liudi
ninkais tik mėnuliui ir net Aušrinei. Neužsukdavo nė į 
alinę,kaip dabar torontiškis jaunimas į "Lokį", nors "Lo
kys" ir tuosyk buvo Laisvės Alėjoje.

Ne dėl pinigo. Ne. Padorus tarnautojas ar darbi
ninkas dar sukrapštydavo bokalui alaus, bet buvo nepa
doru mergaitei su berniuku rodytis viešai. Žinoma, buvo 
ir išimčių, kurie nevengdavo alinių ar kavinių, bet tokie 
jau galų su galu nesuvesdavo. Jie turėdavo gyventi kur 
nors palėpėje ir maitintis tik silke su arbata...

/Prisiminiau, kaip kartų teko būti pas J.Baltušį, 
vėliau tapusį garsiu rašytoju. Jis gyveno "Brazilkoje" - 
vienoje lūšnelėje, kuri buvo giliai susmegusi į žemę, 
įeinant pro duris, reikėjo pasilenkti, kad galvos neprasi- 
mušus. Asloje nebuvo ne tik kilimo, bet ir jokių grindų. 
Kodėl jis ten gyveno? Jis dirbo vienoje knygrišykloje 
ir iš savo uždarbio galėjo visai padoriai gyventi. Vėliau 
sužinojau, kad jis buvo komunistas ir todėl tarp šių "Bra- 
zilkos" skurdžių galėjo geriau skleisti komunistų sėklas-.

Nei aš, nei mano mergaitė nėjome į alines ar ka
vines, nes jų nemėgome. Todėl kasdien pasivaikščiodavo
me, pasiekdami net Kleboniškį, Lampėdžius ar Petrašiū
nus.

Aš norėjau sutapatinti mūsų vestuves su mano 
gimtadieniu. Manau sau,- dabar tai nepabėgsi: jei neno
rėsi švęsti mano gimtadienio, tai turėsi mūsų vestuvių 
sukaktį minėti.

Netrukus po mudviejų vestuvių visas pasaulis į- 
klimpo į baisų košmarų, kuris neaplenkė ir mudviejų. 
Tiesa, apie tų pasaulinį košmarų man buvo išpranašavusi 
čigone, bet ar jaunas žmogus tuo tikės?^

nuotraukos. Iš tų kalinių 
grupės likęs vienintelis Lie
tuvoje s Leonas Puskunigis 
prisiminė savo bendrakali- 
nius ir padainavo kanklėmis 
pritardamas , savo sukurtų 
dainų apie Štuthofu.

Prof.dr. J.Brėdikis papa
sakojo apie savo tėvų, ka
lėjusį Štuthofe pabrėžda
mas, kad kaliniams išlikti 
padėjo dvasinė jų galia. 
Pasakojo E.Baubienė, ir ak
torė G.Urbonaitė paskaitė 
fragmentus iš taip pat ten 
kalėjusio 
Sruogos 
Miškas".

• AUSTRIJOJE, 
Meno Savaitėje, 
ir VILNIAUS JAUNIMO TE
ATRAS,gastroliavęs JAV-
se. Vienoje, kaip rašoma, 
jis vaidins A.Čechov'o "Dė~
**********

Gal niekuo taip giliai ir 
lojo, kaip lietuvių vienybės 
buvo pagrindinė saįyga sėkmingesnei kovai už tautinę 
gyvybę, tautos pažangą ir geresnę ateitį. Vienybės moty
vais yra sėte nusėta jo publicistika, tad mums tik nedide
lę jos dalį benagrinėjant, jau ryškėja nepaprastų faktų, 
motyvų ir išraiškos jėga, kuri veikė ano meto "Varpo" 
skaitytojus, kaip veikia jis mus ir dabar, kai daugelis 
ano meto lietuviškųjų aktualijų jau liko praeityje. O 
veikia ji mus todėl, kad tos pačios silpnybės, kurios 
jaudino ir pykdė anais laikais, kartojasi ir dabar, kad jo 
žodžiai ir dabar visu atvirumu byloja į mūsų sąžinę ir

rašytojo 
veikalo

Balio
"Dievų

nuoširdžiai 
reikalu. Jam lietuvių vienybė

V. Kudirka nesisie-

žodžiai ir dabar visu atvirumu byloja į mūsų sąžinę 
protą. V. Čižiūnas

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

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

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

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

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

8 vai. vakare.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

1988. VI.9

J

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties

Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albonel Cr. Duvernay, Lavai, P.Q. H7G 4K7 
TeL: 669-8834

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS. 
R E M K IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JUSU AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS [VAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ IR JĄ SKATINA.

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

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

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

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAI 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Čalgary,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.

5 psL



iSMETUVIAI "KARAVANO"
JtAUTYBIŲ FESTIVALYJE
? TautybiŲ festivalis, va
dinamas KARAVANU, pir
mų kartę buvo surengtas 
1969 metais. Festivalį su
daro 40 įvairiy tautybių 
paviljonų. Lietuviai nuo 
KARAVANO įsteigimo da
lyvauja su savo paviljonu, 
pavadintu VILNIAUS vardu. 
Paviljonas rengiamas Prisi
kėlimo Parapijos patalpose 
1021 College Str., Toronte. 
Festivalis tęsiasi 9 dienas. 
Atidaromas birželio 17 d., 
penktadienį, 6 vai, vakaro 
ir uždaromas birželio mėn.
25 d., šeštadienį, 11 vai. 
vakaro.

KARAVANO centrinis 
komitetas, kuris prižiūri 
bendrų šio festivalio rengi
nį, yra nustatęs sųlygas, 
kurių reikia laikytis, kad 
būtų leista ruošti paviljo
nus. Viena šių sųlygų yra 
išplatinti 200 pasų.

'VILNIAUS" PAVILJONĄ 
organizuoja Kanados Lietu
sių Bendruomenės Toronto 
(Apylinkės Valdyba ir šiuo 
metu pasai yra platinami. 
Pasus naudinga įsigyti, nes 
su jais galima aplankyti 
visus 40 KARAVANO pavil
jonų. Paso kaina perkant 
prieš birželio 12 d. yra 
$ 8. Vėliau - $ 10. Pasus 
galima įsigyti sekančiose 
vietovėse: PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS raštinėje ir 
bankelyje, PARAMOJE, LIE
TUVIŲ NAMUOSE, ANAPI
LIO knygyne pas Vyt. Auš- 
rotų, PRISIKĖLIMO PARA
PIJOS knygyne pas St.Pra- 
kapų. Taip pat pasus plati
na ir Toronto Apylinkes 
Valdybos nariai bei paviljo
no ruošimo talkininkai.

Šiemet, vykstant IV-tų- 
jam Pasaulio Lietuvių Kul-

Lietuviu. Namu 
žinios

• . SEKMADIENIO POPIE
TĖJE dalyvavo daug sve
čių. Svečių knygoje pasira
šė: L.V.Barkai iš Omahos, 
Nebr., A.Sedaitis iš Chica- 
gos, P.Gabrys, L.Balaišis, 
J.Babrauskas, A.Račinskas,. 
P.Ražanas, Aid ir E.Vaiče- 
kauskai, A.ir Z.Urbonai - 
visi iš Montrealio, atvykę 
į VILNIAUS Šaulių Rinkti
nės rengiamų "Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę" pa
minklo šventinimų Sv.Jono 
Lietuvių Kapinėse, Missi
ssauga, Ont.

tūros Kongresui Toronte 
ir VlII-tųjai Tautinių Šokių 
Šventei Hamiltone, dauge
lis tautiečių atvyks į šiuos 
renginius. Pasinaudokite 
šia proga ir aplankykite 
VILNIAUS paviljonų. Ne iš
vykstant iš Toronto, galė
site aplankyti ir kitų 40- 
ties kraštų paviljonus, ku
rie turi įvairias programas, 
skirtingus maisto patieka
lus, parodas ir 1.1.

’VILNIAUS" PAVILJONO 
programų atliks Toronto 
tautinių šokių ansamblis 
GINTARAS. Parodų ruošia 
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO Toronto Skyrius.

"VILNIAUS" PAVILJONĄ 
KASMET APLANKO APIE 
7.000 ASMENŲ. Jie yra 
supažindinami su lietuvių 
tautos papročiais, liaudies 
meno dirbiniais, lietuviš
kais audiniais bei Baltijos 
gintaro pavyzdžiais.

Daugelis lankytojų foto
grafuoja, filmuoja parodos 
eksponatus bei vykstančių 
programų. Paskutiniuoju 
laiku Kanados spaudai vis 
dažniau rašant apie Lietu- 
vų, ’’VILNIAUS'' PAVILJO
NAS suteikia galimybę pa
aiškinti daugeliui svetimtau
čių apie Lietuvos praeitį 
bei dabartinę mūsų krašto 
padėtį.

"VILNIAUS” PAVILJONO 
organizaciniams reikalams 
aptarti gegužės 31 d. Pri
sikėlimo Parapijos parodų 
salėje vyko Toronto Apy
linkės Valdybos ir ''VIL
NIAUS' PAVILJONO rengi
mo talkininkų susirinkimas. 
Dalyvavo 26 asmenys. Apy
linkės Valdybos pirm. Ri
mas Strimaitis supažindino 
dalyvius su iki šiol atlik
tais KARAVANO paruošia
maisiais darbais. Pasiskirs
tyta talkininkaujančių orga
nizacijų darbais.

Organizacijos ar asme
nys, galintieji prisidėti prie 
šių darbų talkos - kviečia
mi susisiekti su Apylinkės 
Valdybos nariais.

Valdyba iš anksto dėko
ja organizacijoms ir pavie
niams asmenims, sutiku
siems prisidėti prie KA
RAVANO pravedimo. V.K.

Alf.Sudeikis ir $92.45,- 
a.a. Petro Šerno atminimui.

Viso fonde dabar yra 
$66,100.

Aukos priimamos PA
RAMOJE, sųsk.nr.8711. PRI
SIKĖLIMO PARAPIJOS KO
OPERATYVE sųsk.l 55332.17 
ir naujai atidarytoje sųsk. 
4259 Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyve TAL
KA.

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŠVENTOVĖJE Toronto veikėjo INDRĖ ČUPLINSKAITĖ skaito lietuvių, tremtinių pa
vardes. Salia jo s tauti ečių įsmeigti kryželiai nu žudytųjų, pagerbimui. Nuotrauka St. Varankos

LIETUVIU, SLAUGOS - 
PRIEŽIŪROS NAMAI 
TORONTE

Stepas V a r a n k a
/ tęsinys /

Projekto pirmininko žodis
Slaugos narnų statybos 

susirinkimo pabaigai valdy
bos pirmininkas Jonas 
Vytautas ŠIMKUS tarė: 
"Prieš išsiskiriant namo 
prie savų kasdieninių reika
lų, noriu jums nuoširdžiai 
padėkoti už atsilankymą, 
dalyvavimą diskusijose ir 
sprendiniuose. Visiems yra 
aišku, kad slaugos namų 
idėja yra prie širdies vi
siems lietuviams.

Visų tautiečių negalėjo
me sukviesti pasidalinti 
informacija, todėl prašau 
visus čia dalyvavusius, grį
žus į savo pastoges ir 
organizacijas, pasidalinti 
mintimis apie lietuviškų 
slaugos namų būtiną reika
lą. Kasdieninis realus 
gyvenimas aiškiai rodo, 
kad savi lietuviški namai -
pastogė, buvo, yra ir bus 
jaukesnė, malonesnė ir 
artimesnė širdžiai, sielai 
ir suvargusiam kūnui...

Didesnės ir agresyvesnės 
etninės grupės, kaip žydai, 
ukrainiečiai, latviai, estai, 
italai, lenkai ir kitos, jau

0 LIETUVIU SLAUGOS 
NAMAMS aukojo: $1.000,- 
Marija Noreikienė; $100,-

• NAUJI LN nariai, Gin
taras Repečka ir Justinas 
Pabrica, sumokėjo po $100-

-J’ ' -1- - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

7’/ž% už 90 dienu 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. garont. inv. paž g 
9’Ą% už GIC 2 m. gurant, inv. paž. g 
9!6% už 3 m. GIC invest. paŽym. g
8 % už pensijų planq (var. rate) g
9 % už 1 m. term, pensijų pianą S 
9% % už 2 metų term, pensijų planą § 
9'/2% už 3 m. term, pensijų planą g 
8 % už pensiją fondą RRIF (v. r.) g 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kasd. palūk. s-tą 
T./tfo UŽ virš $10,000 kasd. pal. s-tą 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

IMA:
už asmenines 

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 101/2%
2 metų ...... ............11 %
3 metų ...................111/4%
(fixed rate)

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

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIU.

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortei/ius iki įkai
noto turto. Visų nariu gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (.American Express. Kitos pasko
los; (Vine of credit) ir antrieji mortąičiai

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

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

TELEFONAS: 53 2- 1149

6 psl.

LITHUANIAN NURSING HOME - FINANCIAL OVERVIEW APRIL 25, 1988

I COSTS
A. Lithuanian Nursing Home construction .......   $^-,900,000

Eąuipment/Furnishings ............................ 300,000

Land (existing parking lot).......................  1,000,000
Other (pre-construction.planning)................. 100,000

TOTAL $6,300,000
B. Additional Parking (70 spaces)

Land (Parkette - green space)......... 265,000?
Cover Open Tracks plus Air Rights..... 700,00oj

•$965,000
TOTAL LITHUANIAN NURSING HOME COST $7,265,000*

II FUNDS AVAILABLE FROM OPERATIONS FOR DEBT SERVICING:
A. Commercial Rents ( 11,000 at $12/sq.ft.) 132,000
B. Nursing Home ($61.61/day X6OX365XO.I8O) 242,866
C. Retirement Home (35.71/dayX 46 X 365 X 0.21) .... 125,925

D. Parking Lot Revenues ......................... 10,000

TOTAL AVAILABLE FOR DEBT SERVICING................. $ 510,791

III. DEBT/EQIJITY CONSIDERATIONS

Down payment committed to date consists of
$1,000,000 (existing parking lot)

265,000 (parkette)
100,000 (planning costs)

TOTAL $1,365,000 Deficit is $7,265,000 - $.1,365,000 = $5,900,000

senokai turi savo slaugos-
priežiūros namus. Visos A
tos o-rupės sėkmingai išlai- SEBT AMOUNT OPERATIONS ($510,791) WILL SUPPORT AMORITIZED OVER 25 YEARS.
ko tas savo įkurtas institu-' FOR BREAKEVEN BOTTOM LINE.
cijas.

Iš statybos planavimo MORTGAGE 
komisijos iždininko prane- RATE 
Šimo matote, kiek Lietuvių 
Namai prisideda prie to 9.5% 
būtinai reikalingo projekto. 10.0% 
Projektas yra stambus, 10.5% 
pagal Kanados lietuvių 11.0% 
bendruomenę, milžiniškas. 11,5% 
Lietuviu Namai vieni patys ^2 0°' 
finansiniai jo įvykdyti nc-
pajėgs. Čia reikalinga visų 
tautiečių ir visų organiza
cijų finansinė parama. 
"Darbų vykdyme" - tęsė 
pirm. Šimkus, - reikalinga 
organizacija, kuri suvestų 
visas pastangas į vieną 
tašką. Šiuo metu turime 
Labdaros - Slaugos Namų 
planavimo komitetą, kuris 
sėkmingai vykdo organiza-

DEBT
SERVICEABLE

I

$4,943,202 
4,758,626 
4,584,868 
4,421,973 
4,268,971 
4,125,004

CASH NEEDED TO
MEET $5,900,000

$956,798
1,141,374
1,315,132
1,478,027
1,631,029
1,774,996

DEBT % OF 
TOTAL PROJECT

68
66-
63
61
59
57

YEARS
B
DEBT AMOUNT OPERATIONS ($51-0,791) WILL SUPPORT AMORTIZED OVER 35

FOR BREAKVIEW BOTTOM LINE

9.5% 5,268,711 631,289
10.0% 5,041,563 858,437
10.5% 4,831,545 1,068,455
11.0% 4,636,810 1,263,190
11.5% 4,455,764 1,444,236
12.0% • 4,287,893 1,612,107

73
69
67
64
61
59

P R IS I K I I. I M O
^Parapijos 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/a%

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 72%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8’/2% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9 % 
RRSP-2 metų term. ind. ... 9'/4% 
RRSP-3 metų term. ind.. 97z%
Specialią taup. s-tą .......... • 71/2%
Taupomąją sąskaitą ........ 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 1/2% 
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 
sankaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

elnius uždavinius. Šiandie
ną buvo numatyta išrinkti 
"Lėšų telkimo komitetą", 
kuris kreiptųsi į visuomenę 
dėl finansų...

Savo keliu vyksta miesto 
plano pakeitimas, gavimas 
leidimo iš sveikatos minis
terijos administruoti slau
gos namus. Pasitarimai su 
TTC dėl auto aikštės pra
plėtimo į vakarus nuo 
Dorval gatvės, iš sveikatos 
ministerijos yra gauta 
daug įvairių reikalavimų, 
surištų su finansais".

Susumuojant, pirm. Šim
kus tarė: "iš bet kurio 
taško žiūrėtume: religinio, 
tautinio ar profesinio, šio 
projekto vykdymas ir už
baigimas turės neišmatuoja
mos naudos, nes žinosime, 
kad ne tik sau gyvename, 
užsidarę savame kieme,

bet padėjome savo artimui. 
O tai ir yra didžiausias 
atpildas už žmogaus egzis
tenciją šioje žemėje".

Čia tenka dar kartą 
paminėti, kad susirinkime 
nebuvo išrinkta "Lėšų 
telkimo komisija" dėl ne 
visų organizacijų atstovų 
dalyvavimo susirinkime. 
Lėšų telkimo komisiją ar 
komitetą pažadėjo sudary
ti Algis JUZUKONIS, tar
damasis privačiai su orga
nizacijų veikėjais. Kaip 
toji komisijas bus sudaryta, 
apie tai bus paskelbta 
spaudoje.

iš savo pusės noriu pa
brėžti, kad minimas projek
tas turi būti visų lietuvių 
remiamas visapusiškai. Čia 
nėra jokių abejonių apie jo 
reikalingumą. Tapę bejė-

/nukelta į 7 psl........... /

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

AKTYVAI virš 37 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

ATEIf i LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonyaous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ, 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai gatves nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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.pai. . 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%

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

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ 
IMAME UŽ:

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

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

toronto
LIETUVIU SLAUGOS - 
PRIEŽIŪROS NAMAI 
TORONTE
/.......... atkelta iš 6 psl./

giais, neturėtumėm iš savo 
vaikų reikalauti, kad jie 
mus, gulinčius lovoje, per 
24 valandas paroje pri
žiūrėtų, skriausdami savo 
šeimos reikalus. Toks bejė
giškas gulėjimas kartais 
užsitęsia net keletą metų.

Tik sveikai, realiai pagal
vokime, kokio pasišventimo 
yra reikalaujama iš žmo
nos, vyro, vaikų ar kitų 
giminių, kai reikia 24 
valandas paroje teikti prie 
žiūrą, slaugą ir įvairius 
profesinius patarnavimus. 
Projektuojami Lietuvių 
Slaugos namai ir ten dir
bantis lietuviškas persona
las tą paslaugą atliks su 
meile savoje lietuviškoje 
kalboje.

• Staigiai nuo širdies prie
puolio mirė PETRAS VEN- 
CIUNAS, 87 m.amžiaus. 
Jis buvo kilęs iš Biržų 
apskrities, Kratiškių kaimo. 
Atvyko į Kanadų ūkio dar
bams 1927 metais. Ilgų lai
kų dirbo anglių kasyklose 
Coleman, Alta.,miestelyje.

1954 m.apsigyveno Calga
ry. Dirbo Baker Sanatorijo
je. Buvo vedęs Onų Vyš
niauskienę (Chėrry). Palai
dotas Queen Cemetery ka
pinėse šalia savo žmonos. 
J kapines palydėjo artimie
ji, draugai ir pažįstami.

Prieš 2 metus buvo pa
sikvietęs apsilankyti iš 
Lietuvos vienų dukterėčių, 
visų laikų nepamiršo Lietu
vos, skaitė lietuviškus laik
raščius, buvo Calgary Lie
tuvių Draugijos ilgametis 
narys. Kor.

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 
atsiskaityturnėte ilgai nedelsdami. "NL"

____ - L ■ - - ------------------------- >•

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

VAI VKLA
SPECIALYBĖS!

6 BATU TAISYMAS
B DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
B ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 

b užuolaidų valymas 
B SAUGOJIMAS (STORAGE;
B ZONDAS

495-Mto AVENUE, LaSalto

7661 A CENTRALE, LaStoto

2955 ALLARD, Vilto Emard
766-2667

1988. VI. 9

jUIajoSioEf ILietutjoS Jfonbas;
217 Bedbrook Ave.,MONTREAL-WEST, Que., Canada H4 
Canada H4X 1S2

Gautos šios aukos: $369.52 - Ieva Reizgytė iš V. 
Vokietijos; $ 200,-PRISIKĖLIMO Parapijos Kredito Ko
operatyvas (viso $600,-); po $100,- Mažosios Lietuvos 
Motery Draugija (viso $500,-); Aldona Veselkienė.

Viso per paskutinius 3 mėnesius įplaukė $769.52. 
Nuoširdus ačiū aukotojams.

Tikimės, kad šį rudenį jau pasirodys mūšy pirmoji 
dokumentacinė knyga "SAUGŲ TARMĖ" su autoriaus J. 
Užpurvio įkalbėta juosta.

Šio Fondo sųskaita PARAMOJE- nr.8032.
ML Fondo Valdyba 

****************************************************
AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 

PASAKĄ ? JOSE RASI IR GROŽIO. IR JUMORO IR IŠMINTIES l

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

montreal
JŪRA. POILSIS. ŠILTI KRAŠTAI IR KITI GALAI 

Dobilas 
/ tęsinys /

— ’T’ JU-
^%^£JŽS

' : ^ssSS?^:;;; *r

Toks

Prie didžiųjų vandenų ...
Kai tik nutūpėme Floridoje, aiškiai pamačiau, kad 

stebuklas bematant įvyko ir mano žmonelę kamavusios 
kvarabos su pirmuoju žingsniu išnyko, lyg nebuvusios. 
Jos meteliais apsinešęs veidelis nušvito, lyg jaunos mer
gaitės, kai dideliame limuzine pasileidome iš aerodromo 
pakraščiu mėlynuojančių vandenų. Nesakysiu, kad man 
nepatiko. Patiko, kur gi nepatiks, bet laikiausi nepra
rasdamas orumo, sukandęs dantis. Nors labai nevykusiai 
nes tie žėravimai vandenų plotuose kėlė kažkaip į neži
nomų aukštį, gal dar aukščiau negu žuvėdrų pulko.

Kai nuvykome į išsvajotų paplūdimį, šiek tiek ap- 
sivylėme, nors jūra buvo panaši į mūsų Baltijų. Bet šie 
krantai ir šis paplūdimys neturėjo ir mažo panašumo. 
Ne tas švarutėlis smėlis ir ne tos žavinčios kopos...Gal 
geriau visai apie tai neužsiminti.

buvo pirmas atvykimas, kai šiame krašte
poilsiavome prie jūros. Tada buvau dar žymiai jaunesnis, 
negu dabar, kai rašau šias eilutes. Bet pasakysiu, kad 
nesijaučiau ir tada , kad būčiau pailsėjęs, kai grįžau į 
namus, trokšdamas kuo greičiau juos išvysti. Grįžome 
pasimaudę sūriame vandenyje ir įdegę saulėje iki melsvo 
rudumo, o žmona su savo drauge buvo prisipirkusios vi
sokių dovanėlių ir šiaip visokių skudurėlių, kurių dalis 
gal ir ligi šio laiko spintoje tūnoja. Gaila, trokšto poil
sio ir visapusiškos ramybės tas sūrus vandenėlis nesutei
kė. Skaudžiausia, kad ir raukšlelės ne tik kad nesumažė
jo, bet daugiau rusvoje atšvaistėje išryškėjo.. Vis tik 
tada daug kų pamatėme ir aiškiau pajutome, kad tik 
savame kampelyje tinkamų poilsį gali tesurasti.

Praslinkus porai metelių, jau niekieno nekurstomi, 
susitarėme tų pačių vietų aplankyti. Šį kartų jokių ste
buklų nebelaukėme ir nesitikėjome. Antrų kartų daugiau

1988 METU

EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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

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

vizą ir draudą (cancelation, accident ir medical/ 
hospital). Visos grupės 11 dienų Vilniuje ir 1 
dieną Maskvoje. Po Vilniaus galima važiuoti į 
kitus miestus ilgesniam laiškui pagal Jūsų pageida
vimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant, 
įmokant $2Uu.0(j aepositą. 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. BACENAS, Tel.: (416)-593-0600.

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

susipažinę su vietove ir daugiau žmonių iš anksčiau pa
žine. jautėmės drąsesni ir apsukresni. Apsilankėme lietu
viškose pamaldose; deja, labai gailėjomės, kad tokia tur
tinga ir gausi lietuvių kolonija nesugebėjo pasistatyti 
savos bažnytėlės. Turėjo tik viename garaže įsirengę 
koplytėlę, kurioje galėjo sutalpinti ligi 30 maldininkų. 
Aplankėme ir jų. Susikaupti maldoje daug geriau galėjo
me toje mažoje koplytėlėje. Vėliau, savaime aišku, ir 
išgarsintų Lietuvių Klubų aplankėme, kur galėjome so
čiai koldūnų ir kitokių mūsišky valgių pasmaguriauti. Šį, 
antrąjį kartų bebūnant, visas dieneles išsilaikęs gražus 
oras leido daug karty pasidžiaugti jūros vėsiu vandenėliu 
ir karštais saulės spinduliais. Paplūdimyje pasivoliojome 
ir viskuo patenkinti, bet taip pat nemažiau išvargę, par
sidaužėme į namus. Namiškiams ir pažįstamiems tiek 
daug pagyrų sūriam vandenėliui ir aplinkai nebeparvež.ė- 
me, mažiau ir dovanėlių. Atrodo, kad viskas pasidarė 
lyg ir kasdienybė.

Dienelės ir meteliai slinko. Mums auksinio amžiaus 
asmenybėms ligos nesumažėjo, bet padidėjo, palaipsniui 
lenkdamos pečius prie žemelės. Šį trečių kartų buvusių 
stebuklingų žemę aplankyti nutarėme abu lyg susitarę, 
kad būtinai reikia pakartotinai nuplauti kasdienybės pil
kas dulkes sūriame jūros vandenėlyje ir lyg nejuokais, 
laukti kokių nors stebuklų įvyksiant.

Užprašę savoje parapijoje pas klebonėlį šventas 
mišias Dievo palaimai, viltingi ir pragiedrėję išskridome 
į Švento Petro vietovės paplūdimį. Negi dabar senat
vėje kokių naujų vietų ieškosi, kai tuo tarpu čia jau 
ir pažinčių daugiau dešimtinės turėjome. Susitarimas dėl 
pastogės buvo iš anksto padarytas, ir važiavome kaip 
pas gimines.

Šį kartų skrendant tos pačios bendrovės lėktuvu, 
apturėjome didelę staigmeną. Kaip ir praėjusiais kartais, 
jaunos ir gražios merginos grakščiai aptarnavo keleivius. 
Nei iš šio, nei iš to, priėjusios pasiūlė kokio tik nori 
gėrimėlio. Turiu galvoje ne Pepsi ar gazuotų vandenį, 
bet tikrų šnapselį su vyneliu, už kuriuos nė supelėjusio 
cento neprašė, o vaišino kaip vestuvėse svečius. Tokiais 
atvejais, žinoma, ir mano žmonelė, tikras mano sveika
tos sargas, šalia besėdėdama, ne tik kad nedraudė atsi
gaivinti, bet meiliai šypsodamasi, sudaužė su manim stik
lais ir priminė, kad niekur nepražūsi, jei jos klausysi. 
Aiškiai supratau, kad viskas vyksta taip gerai, tad be 
ožiavimosi pritariau šiai kelionei. Po trijų, nors ir mažų 
kaip gero nykščio dydžio buteliukų, savijauta visai pasi
keitė. Tačiau lėktuvas, nors ir didžiulis, stipriai varta
liojosi kažkokiose oro duobėse. Argi tai svarbu, kada 
tavo viduriuose gėrimėlis pasiutpolkę šoka ir galvoje 
auksinių minčių ir vaizdų begalybė. Norėjosi kuo ilgiau 
kaboti ore ir žiūrėti į jaunas patarnautojas, gurkšnojant 
palaimintų ir visai veltui dalinamų gėrimėlį.

Pasitrankęs, milžinas lėktuvas nusileido. Mes puikioje 
nuotaikoje nė nepašijutome kaip atsidūrėme jau gerai 
pažįstamame limuzine, dumiame prie jūros ir sūraus van
denėlio, spausdami kaip jaunavedžiai vienas kito rankas.

Už poros valandų limuzinas, išmetęs keleivius ir 
mus atvežė. Šeimininkų namuose neradome. Susikraustę 
nešulėlius palangėje, ramiai dalinomės įspūdžiais. Kaip 
ir pirmais kartais, keliavo su mumis ir mano žmonos 
draugė Pranutė. Pastaroji prakilnių gėrimų visai neėmė 
į burnų, bet dalinamo skystimėlio lėktuve neišmetė į 
šiukšlių dėžę, o įsidėjo į rankinukų. Taip belaukdami pa
stogės šeimininkų, ragavome toliau to skystimėlio. Atsi
rado ir šeimininkai. Šiaip taip pasitalpinome pribuišiams 
skirtame kambarėlyje. Nurimę, kad kelionė pasibaigė, 
švelnios šilimos kedenami, dar neatsikvėpę, vorele pa
traukėme į paplūdimį. Kaip iki dabar mus lydėjo laimė, 
dabar viskas lyg audros debesėliais apsitraukė. Tas iš
svajotas, jau ir anksčiau vis siaurėjantis 
prisitraukė 
kyštelėjus 
ir gal net 
nieko gero 
įmantrumų, daužėsi, kočiodamas bangas. Pasivaikščiojom 
valandėlę,leisdami stiprėjančiam vėjui glamonėti mūsų 
kreidiniai išblyškusius kūnus. Tikriau pasakius, tik kojas 
ligi kelių ir rankas, nes aprėdai skirti paplūdimui, buvo 
kietai suspausti apjuostame čemodane.

Netikėtumas ir grįžtant į namus, 
pirmoje gatvėje mano akys atsimušė į 
matytų mašinų.

paplūdimys 
visai prie šiurkštažolių ir vanduo, žmonai 

į jį kojų, buvo pripažintas šaltas, nešvarus 
nesūrus. Jūros tolumoje - susišiaušę debesys 
nežadėjo ir vėjas, lyg rodydamas mums savo

Septyniasdešimt 
stovinčių kažkur

(Bus daugiau)

iMl

FUNERAL HOME 
Br J.F. Wilson & Sons Ine. 

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

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956
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GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, k uris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui 'ar taisymui skambinkite : 3M-1470



montreal
KUN. PAULIAUS MALISKOS

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

PRIMICIJOS
Sv. Kazimiero parapijos salėje,

3426 Parthenais St. Montreal, Que.,
vyks 1988 m. birželio mėn. 26 d. 11 vai.

Po pamaldų vaišės parapijos salėje.
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

RENGIA

JONINES
BIRŽELIO 26 d. 12 vai. SEKMADIEN|, 

Aušros Vartų parapijos salėje 
1465 rue de Seve, Montreal,

PROGRAMOJE:

* Jonų, Jonių, Petrų,-Povilų pasveikinimas
♦ Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ

L!
g

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-įo

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI VIRŠ $25,000,000 REZERVAS VIRŠ $ 1,000,000

PRIMENAME, kad 
SIB1R1NIŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS VYKS BIRŽELIO 
mėn. 14 d., antradienį, 
7 vai.v. DOMINION Skvere,
- 7:30 vai.-Vainiko padė
jimas. Kalbės Royal Orr, 
Allience Quebec pirminin
kas.
- 8 vai.v. ekumeninės mi
šios MARY QUEEN of the 
WORLD Katedroje.

Šį svarbų minėjimų rengia
Montrealio Balty Federacija.

VISI lietuviai 
dalyvauti.

e Pietūs e Baras e Loterija
VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

[ĖJIMAS: $8.00 VALDYBA k

MALONIAI KVIEČIAME JUS ATSILANKYTI į

KUN. PAULIAUS MALISKOS

PRIMICIJA
Aušros Vartų Šventovėje

1465 rue de Seve, Montreal.

Po pamaldų Parapijos salėje vaišės.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS ir 
PRIMICIJŲ, RENGIMO KOMITETAS.

1988 m. birželio mėn. 19 d. llval. r.

Y

JAUNIEJI MUSŲ LITUANISTINES MOKYKLOS MOKYTOJAI. 
Sėdi: Irena Šatkauskienė, Joana Adomonytė, Andrea Celtoriūtė, 
Stovi: Marytė Adomonytė, Remigijus Šatkauskas, Lilė Gedvi
laitė, Silvija Staskevičienė ir Stasė Mik ai ajūnaitė.

Nuotraukos iš Lit. Mokyklos leidinio

• BALTIJA planuoja skautu- 
skaučiy STOVYKLĄ rug
pjūčio mėn. 11-12-13-14 
dienomis.

Smulkesnes žinias sutei
kia Petras Drešeris,tel:363- 
9983.

KVIEČIU KELIAUTI 
Į LIETUVĄ

į.

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 9h%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų................ .
180 d.- 364 d......... 7)6%
120 d. -179 d. ... 7%%
60d. - 119 d. .....7 %
30 d. - 59 d. .....63/4%

IMA

TAUPYMO - specialios 514 % 
TAUPYMO - su gyv, dr. 5 % 
T AUP YNO--kasdieninės.. 4%% 
EINAMOS ....... ............... 4'/2%.
RRSP ir RRIF term.......... 9X2%
RRSP ir RRIF taup.......... t %

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 10%% ASMENINĖS nuo 11)6%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00
Ketvirtadieniais 12:00-8:00
Penktadieniais 10:00-6:00

Rosemont Šv. Kazimiero

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

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI

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

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

MŪSŲ MOKYKLOS 
LEIDINYS

Pažymėtinai įdomus, 
beveik dokumentinis, ir esto 
tiškai išleistas musų Litua
nistinės Mokyklos sukaktu- I 
vinis leidinys.

Reikėjo gerokai pasi
skambinti telefonais, sume
džioti nuotraukas. Čia ypa
tingai pasidarbavo Silvija 
Staškevičienė, Stasė Mikala- 
jūnaitė, Irena ir Remigijus 
Šatkauskai, tėvų komiteto 
pirmininkė Violeta Adomo- 
nytė-Ramsey. Gerai supla
nuotas tekstas, sveikinimai, 
nuotraukos- visa tai gerai 
paruošta ir atspausdinta. 
Tik viena musele pasitaikė- 
gal perdaug jaunieji moky
tojai pasitikėjo savo lietu- 
viy kalbos mokėjimu, nes 
šen bei ten kyšteli ar ne 
toks linksnis, ar kokia no
sinėle...Šito buvo galima 
lengvai išvengti, paprašant 
vyresniuosius buvusius moky
tojus ar šiaip literatūrą

Dalis jauniausiųjų mokinių, 

bepuoselėjančius asmenis 
peržvelgti korektūras.

Šį leidinį verta įsigyti 
visiems, nes tai yra ir gera 
dalis mūšy kolonijos gyveni-’ 
mo liudijimo. b.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

Dr. JONAS MALISKA
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. Caetan B&RARD, D.M.B.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. dės 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

Nuo š.m. LIEPOS mėn. 18 d. iki RUGPJŪČIO 
mėn. 1 dienos kaina $ 2150.- Apsiimu at

likti įvairias paslaugas. Kreiptis : Sandra Paku
lis, 6885 L’ Assomption Blvd. Montreal, P.Q. 
H1T 2N4 Tel.: (514)-259-5627.

//attūce
ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTniCtEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIAUSTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

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

PRISTATO

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

Gttaau, • BrKurta 
Gttuux »u fromage 
Pain • Cat* 
Matlleun baigrws 

(PoncPM)

• Lyolrua pyragaičiai
• Spurgai
• Sausainio)
• Aguoninlal Ir kitokį* 

pyragai

>524, Patarto E.. Md 524*3348

VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

ir
re modeliuoju 

parduodu.
Telefonai:

844-7303 ir 288-9646

TONY
J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 

Suite 1143, Sun Life Building 
1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6 

Tel. (514) - 871-1430

PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Ct H3W 1X5 Tel.: 481—6608
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Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

Member

* i'h"

Foto M.L.S. 
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

* Automobi I i ų nuoma
* Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

366-7818
1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ™ •£;
C. 1. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCr INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 11,7

av FINANCIAL SERVICES
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCA Rl
Profesiniai patarnavimai 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
a

MONTREAL ENTERPRISES RBgd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 ~ 4690

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

JONAS & COTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

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

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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