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Pries 20 metų Sovietu Sąjungos tankai įsibrovė į Čekoslovakiją. 
Taip buvo užgniaužtas cekoslovakų troškimas laisvesnio gyve
nimo.

ČEKAI LIEPIA RUSAMS 
NEŠDINTIS NAMO

Minėdami 20 metų sukak
tį iiuo vadinamojo PRA
HOS PAVASARIO, kai 
Aleksander Dubček bandė 
reformuoti komunistų re
žimą į "socializmą su 
žmogišku veidu". Atsaky
mas į tai buvo sovietų 
tankai, kurie sužlugdė lais
vės ir pakeitimų siekusių 
čekoslovakų viltis. Prisi
minimui to barbariško 
Kremliaus elgesio, tūkstan
čiai čekų žygiavo š.m. rug
pjūčio 22 d. Prahos gatvė
mis šaukdami: LAISVĖS! ir 
RUSAI, EIKITE NAMO! 
Buvo pasirašytos peticijos, 
reikalaujančios rusų dalinių 
pasitraukimo, laisvų rinki
mų, demokratijos, žmogaus 
laisvių ir bet kokios cenzū
ros bei persekiojimų panai
kinimo.
ŽUVO PAKISTANO 
PREZIDENTAS

Iki šiol dar galutinai ne
išaiškintomis aplinkybėmis 
nukrito Pakistano karinis 
transporto lėktuvas ir žuvo 
juo skridę Pakistano prezi
dentas gen. Mohammad Zia 
ul-Haq, JAV ambasadorius 
Pakistane Arnold Raphel 
ir dar 28, daugiausia aukš
ti Pakistano generalinio 
štabo kariškiai. .Įtariama, 
kad lėktuvą išsprogdino 
arba nušovė Sovietų Sąjun
gos arba komunistinio 
Afganistano agentai.

Geri. Zia atvirai palaikė 
ir ginklavo Afganistano 
laisvės kovotojus, o taip 
pat leido vakariečiams ga
benti ginklus kovojantiems 
prieš režimą ir okupaci
nius sovietų dalinius.

Šiuo metu laikinai pre
zidento pareigas eina bu
vęs senato pirmininkas 
Ghularn Ishaq Khan, kaip 
numatyta konstitucijoje. Šį 
rudenį įvyks, kaip buvo 
pažadėjęs gen. Zia, visuo
tiniai rinkimai, kurių metu 
bus išrinktas naujas demo
kratinis parlamentas.

PUOLAMAS RESPUBLIKONU 
VICEPREZIDENTINIS
KANDIDATAS

Respublikonų partijos 

kandidato į prezidentus, 
dabartinio viceprezidento 
Qeorge Bush' o pasirinkta- 
Sai kau-a “/u į vicėprezi 
dentus Dan Quale suteikė 
ir partijai, ir G. Bush' ui 
nemaža rūpesčio ir galvo
sūkių. Demokratai, kurie 
savo laiku visokiais būdais 
peikė Vietnamo karą ir 
beveik viešai rėmė to karo 
priešininkus bei dezertyrus, 
dabar prikiša Quale, kad 
jis iš fronto kovų Vietna
me išsisukęs, įstodamas į 
National Guard. Prikiša 
taip pat, kad į tą Tautinę 
Apsaugą (National Guard) 
pakliuvęs per savo milijo
nierių tėvų protekciją, 
kurios jis, esą, prašęs. 
Quale tuos kaltinimus at
meta, tvirtindamas, kad 
jis teisėtai įstojęs NG 
eilėsna. Kol kas dokumen
tinė medžiaga apie tai 
nepaskelbta.

Pažymėtina, kad demo
kratų kandidato į vicepre
zidentus L.Bentsen'o sūnus 
irgi nevyko į Vietnamą,bet 
liko namuose tarnauti 
National Guard eilėse. Gal 
būt todėl Demokratų parti
ja bando tuos debatus apie 
karinę tarnybą prigesinti.

LENKAI STREIKUOJA
Prieš kelias savaites 

prasidėję pavienių įmonių 
streikai pagaliau išsiplėtė 
ir apėmė visas didžiąsias 
ir svarbiausias Lenkijos 
įmones bei anglių kasyklas. 
Ypač pastarųjų užsidary
mas sukėlė rimto rūpesčio 
vyriausybei, nes anglys yra 
viena svarbiausiųjų ir pel- 
ningiausiųjų Lenkijoje eks
porto prekių. Kurį laiką 
svyravę Gdansko dirbtuvių 
darbininkai, kartu su savo 
vadovais ir Walesa, taip 
pat stojo streikuotojų pu
sėn ir reikalauja ne tiktai 
atlyginimų žymaus pakėli
mo, bet ir leisti laisvai 
veikti uždarytajai SOLI- 
DARNOSČ profesinei sąjun
gai, kurion buvo susibūrę, 
laisvesnio ir pakenčiames- 
nio gyvenimo trokštą mili
jonai lenkų darbininkų.

Paskutinėmis žiniomis, 
komunistinė lenkų vyriausy
bė prie streikuojančių 
kasyklų ir įmonių atsiuntė 
kariuomenės dalinius, o 

tuose miestuose paskelbė 
apsiausties stovį.

LIETUVOS VARDAS 
MINIMAS VIS DAŽNIAU

Milžiniškos demonstraci
jos Vingio parke Vilniuje 
buvo kanadiečių ir ameri
kiečių didžiosios spaudos 
gana šykščiai paminėtos. 
Nenustebino tai žmonių, 
kurie seniai sekė ir stebė
jo Šiaurės Amerikos spau
dą ir kai kurių suintere
suotų grupių pastangas, 
jeigu ne juodinti, tai bent 
nutylėti Lietuvos (taip pat 
Estijos ir Latvijos) vardą 
kur ir kada tiktai įmano
ma. Tačiau įvykiai Pabalti
jyje yra per daug reikšmin 
gi, kad jų būtų galima 
nepastebėti. Kaip tiktai 
todėl Lietuva (taipogi 
Latvija ir Estija) vis 
dažniau minimos ir angliš
koje spaudoje Kanadoje. 
(IV- . . Ėcų spauda . Montre- 
alyje nuolatos skyrė dau-. 
giau dėmesio Pabaltijo 
valstybių problemoms). 
Š.m. rugpjūčio mėn. 17 d. 
numeryje Montrealio THE 
GAZETTE dienraštis A- 
8 puslapyje įdėjo AP agen
tūros žinią apie gėdingąjį 
Molotovo-Ribbentropo pak
tą ir kaip jį stengiasi Krem 
liūs pateisinti. Straips
nis pavadintas: "Soviets 
defend 1940 takeover of 
Baltic states - "as least of 
evils". (Sovietai gina 1940 
metų Pabaltijo valstybių 
užėmimą, kaip iš visų 
blogybių menkiausiąjį).

Dabartiniai sovietų isto
rikai "atvirybės" paveikti, 
galų gale prakalbėjo apie 
Hitlerio-Stalino 1939 m. 
rugpjūčio 23 dienos suokal
bį ir bando jį pateisinti, 
aiškindami, kad Pabaltijo 
valstybių okupacija buvo 
reikalinga Sovietų Sąjungos 
išsigelbėjimui iš pražūties. 
Anot jų, "reikėjo nutarti 
žūti ar būti ir, savaime 
suprantama, Kremlius 
pasirinko būti". Kad tokiu 
būdu žuvo trys nepriklauso
mos valstybės, Kremliui 
nebuvo svarbu, nes, anot 
THE GAZETTE, kažkoks 
istorikas Valentin Falin 
savo pranešime niekur 
nepaminėjęs, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva buvo 
jėga inkorporuotos Sovietų 
Sąjungon, bet pasakęs, kad 
"Pabaltijo valstybės buvo 
perkeltos į šiaurę". Gaila, 
kad tie 6 istorikai nepasa
kė visos tiesos, būtent, 
kad į šiaurę, teisingiau į 
Sibirą, Stalinas ir Krem
lius visais būdais bandė 
"perkelti" visą Lietu
vą, Latviją ir Estiją.

Estų laikraštyje TAUTOS 
BALSAS neseniai buvo pa
skelbtos Pakto detalės. 
Apie tai taip pat paskelbė 
Estijos radijas. Tačiau šeši 
"istorikai" Maskvoje vaka
riečiams pareiškė, kad 
Estijoje paskelbtos Pakto 
detalės "dar nesančios 
tinkamai patikrintos". Ir 

skubiai pridėjo, kad apie 
planus to pakto tekstą pa
skelbti Latvijoje ir Lietuvo
je jie nieko nežiną.

Falin'as dar paaiškino, 
jog esą Stalinas buvo įsiti
kinęs, kad Hitlerio Vokie
tija planuojanti plėstis šiau- 
rėn per Pabaltijo kraštus, 
ne į vakarus.

Kaip ten bebūtų, straips
nis parodo, kaip visokiais 
būdais Kremlius bando iš
sisukinėti ir kaip nors pa
teisinti niekuo nepateisina
mą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją.

Kaip kurjozą galima 
paminėti tame pačiame 
THE GAZETTE dienrašty
je š.m. rugpjūčio 22 die
nos numeryje atspausdintą 
žinią apie buvusį Sovietų 
ambasadorių Kanadoje — 
Aleksander Jakovlev'ą. Šis 
I0 metų išbuvęs Kanadoje 

Ūki 1983 m.) diplomatas 
■pasakęs Lietuvos komunis
tų partijos vadams, kad 
Kanados parlamento veikla 
esanti "pasibjaurėtinas 
spektaklis". Todėl, anot 
jo, niekad nebūsianti Sovie- 
tijoje įvesta vakarietiško 
stiliaus demokratija. Jis 
taip pat patvirtinęs, kad 
sovietų piliečiai dar nešą
pribrendę dabartinėms 
Gorbačiov'o reformoms, 
ypatingai numatytam išrink
ti Liaudies Deputatų kong
resui, kuris turėsiąs prižiū
rėti partijos veiklą. Savo 
kalboje, pasakytoje Vilniuje, 
buvęs ambasadorius esą 
minėjęs net Kristaus vardą. 
Toji jo kalba buvo atspaus
dinta rusiškajame partijos 
organe SOVIETSKAJA 
LITVA. Tai tiktai dar 
kartą patvirtina visiems ži
nomą faktą: senieji parti
jos bonzos tų reformų 
bijo, kaip velnio, nes nori 
išsaugoti savo privilegijas 
ir pozicijas.

STREIKAI, STREIKAI...
Atrodo, kanadiečiai dar

bininkai pamėgo streikus. 
Jau aštuntą savaitę strei
kuoja BELL CANADA dar
bininkai ir tarnautojai, o 
pasigirdo balsai, kad už 
kelių dienų gali pradėti 
streikuoti pašto tarnauto
jai. Stebina ne tiktai tų 
Kanados streikų gausumas, 
bet ypatingas jų nevaly
vumas. Štai, beveik kas
dien, net keliose vietovėse 
perkertami ir perpjaunami 
telefonų mazginiai laidai 
ir tokiu būdu nutraukiami 
kelioms valandoms, o kar
tais ir kelioms dienoms, 
tolimų ir vietinių distanci
jų telefoniniai pasikalbėji
mai. Tokį chuliganiškumą 
profesinės sąjungos bando 
paaiškinti normaliais "su
gedimais" arba pateisinti 
darbininkų "pasipiktinimu"'. 
Lygiai nekultūringai jau 
tris kartus netolimoje 
praeityje streikavo pašti
ninkai, mėtydami ant grin
dų ir tyčiomis plėšydami 
siuntinius ir laiškus, gadin
dami įrengimus ir primuš- 
dami juos pavaduojančius

Paulius Klimas protesto 
politinį kalinį P. Gražulį.

žygio pradžioje, siekiant gelbėti 
(“Observer”)

» Pauliaus Klimo žygis pagelbėti sovietų įkalintam PET
RUI GRAŽULIUI sujaudino Rochesterio, Philadelphijos, 
Baltimorės ir Washington© LB darbuotojus ir Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos skyrių narius. Jam pėsčiomis 
keliaujant iš Rochesterio į Washingtoną, tų vietovių at
stovų jis buvo sutiktas ir jam sudarytos sąlygos gauti 
amerikiečių media dėmesį.

Lietuvos atstovas Washingtone St. Lozoraitis ir Wa
shingtono LB apylinkės valdyba, kuriai pirmininkauja 
pulk. DONATAS SKUČAS, Lietuvos Atstovybėje š.m. 
gegužės 25 d. suruošė Pauliui Klimui sutikimą., „Sutikime 
dalyvavo apie 50 žmonių. P. Klimo žygio koordinavime 
uaug talkino Lietuvių Informacijos Centro įstaiga Wash
ingtone, ypač jos vedėjas VIKTORAS NAKAS.

"streiklaužius". Argi fede
ralinė vyriausybė tikrai 
negali imtis griežtesnių 
priemonių ir tokį įžūlų 
elgesį sutramdyti?

BANKAI NENORI 
NUSILEISTI

Vienas didžiųjų Kanados 
bankų ROYAL BANK OF 
CANADA paskelbė sąrašą, 
kuriame pranešta kiek ir 
už kokį patarnavimą turės 
banko klijentūra mokėti. 
Paskelbė, nes taip įsakė 
Kanados federalinė vyriau
sybė. Apie bankų slapukiš
ką lupikavimą buvo disku
tuojama parlamente ir 
beveik vienbalsiai siūlyta 
bankus priversti skelbti vie 
šai kiek ir už ką jie ima 
iš savo klijentų mokesčius. 
Tačiau visus nustebino 
Royal banko kietagalvišku- 
mas: net 133 mokėjimai 
liko nepakeisti, o 15 iš jų 
buvo net pakelti nuo 4% 
iki 6%. Bankas panaikino 
arba sumažino 15 mokėji
mų.

Suprantama, kad panašiai 
pasielgs ir kiti bankai. 
Bankai, atrodo, nepasimokė. 
Šiomis dienomis tačiau dvi 
TRUST bendrovės paskelbė 
neirnsiačios jokių mokesčių 
už visus normalius patarna
vimus. Jų klijentūra per 
kelias dienas pakilo keliais 
tūkstančiais. Gali būti, 
tokia akivaizdi konkuren
cija, galų gale, palauš ban
kų gobšumą.

353 KANDIEČIAI 
SPORTININKAI VYKS į 
OLIMPIADĄ

Š.m. rugsėjo 17 - spalio 
2 d.d. įvykstančioje vasa
ros olimpiadoje Seoul' o 
mieste, Pietų Korėjos sos
tinėje, dalyvaus rekordi
nis skaičius kanadiečių 
atletų. ~ Pirmą kartą užsie
nin išvyks toks didelis 
skaičius - 353, jų tarpe 75 
iš Quebec' o provincijos.

Sporto žinovai teigia, kad 
Kanados sportininkai .gali 
laimėti nuo 11 iki 20 
medalių, iš jų 4, o gal 5, 
aukso.

Yra ir pesimistiškesnių 
balsų, pranašaujančių vos 
kelis medalius. Greičiau
sias pasaulio bėgikas kana
dietis Ben Johnson Europo
je dviejose varžybose pra
laimėjo amerikiečių bėgi
kams: abiem atvejais atbė
go trečias. Iki šiol jis 
buvo laikomas užtikrintu 
aukso medalistu. Johnson 
jokiose varžybose iki olim
piados nebedalyvaus 
prieš kelias dienas jisai 
grįžo Kanadon.

Olimpiada sukėlė ir tebe
kelia rūpesčio ir nesuta
rimo. Nesutaria demokrati
nė Pietų Korėja su komu
nistine Šiaurės Korėja. 
Pastaroji dar vis tebereika- 
lauja, kad būtų įtraukta 
kaip lygiateisė olimpiados 
ruošėja, nors visą darbą 
atliko Pietų Korėja. Pietų 
Korėja sutinka pakviesti 
Šiaurės Korėją tiktai daly
viu olimpiadom Vėliausia
me pasitarime tuo klausi
mu nebuvo susitarta ir, 
kaip atrodo, Šiaurės Korė
ja olimpiadą boikotuos. 
Bijomasi, kad jos agentai 
nesiimtų terorizmo, kaip 
tai atsitiko ne kartą praei
tyje. Kairiųjų studentų 
riaušės kaip tiktai buvo 
vienas komunistinės Šiau
rės Korėjos išprovokuotas 
išpuolis.

KANADIEČIAI JUNGTINIŲ 
TAUTŲ DALINIUOSE

Apie 500 kanadiečiu ka
riu atvyko į Irano-Irako pa
sienį prižiūrėti tu valsty - 
biy paliaubas. Iki šiol jokiu 
didesniu incidentų neįvyko. 
Kanadiečių kariai ir irakie
čių,ir iraniečių buvo drau
giškai pasitikti.



UI Lietuvos išlaisvinimą! U'ž ištikimybę Kanadai! 
P our la liberation de la Lituanie! Loyautž om Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PAREIGŲ PERDAVIMAS
PLB VII-jame Seime Toronte, Kanadoje, išrinktos nau 

jos PLB Valdybos pirmininkas prof. dr. Vytautas Bieliaus
kas pareigas perėmė iš senosios PLB Valdybos pirmininko 
Vytauto Kamanto 1988 m. liepos 18 d. Grand Rapids, 
Michigane.

Buvusioji PLB Valdyba reiškia didelę padėką lietu
viams pasaulyje, kraštų Bendruomenėms ir jų instituci
joms, organizacijoms, parapijoms, spaudai, radijui, talki
ninkams, rėmėjams ir visiems, padėjusioms bendrai siekti 
pagrindinių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tikslų - lais
vės Lietuvai ir tautinės gyvybės išlaikymo išeivijoje.

Naujajai PLB Valdybai linkime sėkmės ir ištvermės 
jos darbuose. Kviečiame visus jai visokiais būdais talkin
ti ir kartu dirbti.

Vytautas Kamantas
PAREIGŲ PERDAVIMO AKTAS

Pagal PLB Konstituciją, PLB Valdybos pareigas per
duodam PLB VII-jo Seimo Toronte 1988 m. birželio 29 
d. išrinktai naujai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bai per jos pirmininką dr. Vytautą Bieliauską šiandien, 
1988 m. liepos 18 dieną.

Senoji Valdyba stengsis, kur galima, užbaigti savo 
pradėtus darbus ir talkins naujai Valdybai pagal reikalą. 
PLB būstinė Jaunimo Centre Chicagoje pasilieka Valdybos 
žinioje.

Naujoji Valdyba pristatys savo iždininką, kuris 1988 
m. liepos mėnesio pabaigoje ar rugpjūčio pradžioje per
ims iždo knygas ir pinigus iš Stasio ^J.okubausko, Alekso 
Vitkaus, Rimanto Dirvonio ir kitų, turinčių PLB Valdybai 
priklausančius pinigus. Ligi 1988 m. rugpjūčio 15 d. są
skaitų apmokėjimus ir finansinius sprendimus tvirtins 
Vytautas Kamantas.

Abi Valdybos susitiks 1988 m. rugpjūčio 27 d., šešta
dienį, PLB būstinėje Chicagoje bendram pasitarimui, bylų 
sutvarkymui ir nuomonių pasikeitimui.

Grand Rapids, Michigan, 1988 liepos 18 d.
Pareigas perduodu: Pareigas perimu:
Vytautas Kamantas Vytautas Bieliauskas

KAIP GYVLNA KALINIAI PRAVIENIŠKĖSE
Lietuvių Informacijos Centrų pasiekė PETRO GRAŽU

LIO gegužės 15 d. pareiškimas Lietuvos TSR prokurorui, 
kuriame jis apibūdina žiaurias gyvenimo sąlygas Pravieniš
kių lageryje. Gražulis liepos 22 d. buvo išvežtas iš 
Pravieniškių lagerio į Mordaviją. Šio pareiškimo kopija 
buvo siunčiama Generaliniam sekretoriui Gorbačiov'ui 
kartu su lietuviškosios Helsinkio susitarimo kontrolinės 
grupės dokumentu nr. 39 (žiūr. š.rn. liepos 19 d. LIC 
žinią "Persitvarkymo pradininkai dar sėdi lageriuose, sako 
Lietuvos Helsinkio grupė").

Pateikiame pareiškimo tekstą. Neišaiškintos vietos 
pažymėtos kryžiukais.
Lietuvos TSR prokurorui,

Petro Gražulio, pavergtos tautos sūnaus, už atsta
tymą pasitikėjimo tarp Rytų ir Vakarų grupės nario, 
kalinamo Kauno OČ 12-8 zonoje.

pareiškimas
Noriu Jums, prokurore, trumpai aprašyti, kokiose 

sąlygose gyvena kaliniai Pravieniškių OČ 12-8 zonoje. 
Kada mane primą kartą atvedė į mūsų zonos valgyklą, 
buvau apstulbintas, pamatęs joje viešpataujančių didžiau
sią netvarkų ir skurdą. Valgykos langai, durys ir sienos 
seniai nedažytos, atsilupinėję, purvinos. Suolų ir stalų 
stovis toks pat. Pilna pastipusių žiurkių, nepakeliamai 
blogas kvapas.

Sriuba juoda, dvokia kaip pamazgos. Kaliniams skirta 
arbata čia spekuliuojama, imama šešis kartus brangiau, 
negu parduotuvės kaina. Todėl nuteistieji niekuomet jos 
negauna. Vietoje arbatos duoda virintą vandenį. O kad 
jis įgautų rusvą spalvą, pilama truputėlį deginto cukraus. 
Trūksta samčių, šaukštų ir kitų indų. Todėl jais besidali
nant tarp kalinių dažnai kyla konfliktai. Indai plaunami 
labai prastai, jie riebaluoti, aplipę seno maisto liekano
mis. Mėsa skiriama kaliniams ar ne, nežinau, tik galiu 
pasakyti, kad aš čia jos dar nevalgiau. Kartais vakarais 
duodamas labai blogos žuvies gabaliukas, bet ir tas 
perpus mažesnis, negu priklauso. Rytais papila ant stalo 
nepilną šaukštą cukraus su kuriuo nežinai ką daryti, 
liežuviu laižyti ar su duona dažyti, nes kaip minėjau, 
arbatai puodukų neduoda, ją geriame iš tų pačių indų iš 
kurių valgome sriubą ar košę.

Duona mums kepama iš atliekų, dažnai būna neiškepu
si. Kartais kyla rimtas įtarimas, kad ji kepta iš nuo 
žemės sušluotų miltų. Joje galima rasti visko - žemių, 
pelenų, anglių, cemento trupinių ir net žiurkių išmatų. 
Kartais būna pelių ir žiurkių apgraužta. Nuteistiesiems, 
Kurie dirba kenksmingose sąlygose, ar xxxx tokiose sąly-

nusėti elta:

EUROPOS. PARLAMENTO REZOLIUCIJA 
PABALTIEČIU ATŽVILGIŪ~

PABALT1EČ1Ų TARYBOS BIURO Strassbourg'e 
žiniomis, §.m. liepos men. 7 d. Europos Parlamentas 
priėmė naują rezoliuciją Pabaltijo kraštą klausimu, 
kuri buvo priimta didele balsą dauguma (98%).

Socialistą ir krikščionių demokratą grupią paruoš
ta rezoliucija prašo Europos Parlamento raginti Sovietų. 
Sąjungą atsižvelgti į birželio mėnesyje Estijoje, Latvijo
je ir Lietuvoje įvykusią demonstraciją metu išreikštus 
reikalavimus:

1. Atstatyti tarptautiniai pripažįstamą valstybinį 
suverenumą;

2. įvesti kultūrinę ir ekonominę autonomiją;
3. Sugrąžinti lietuvią, latvią ir estą kalboms ofici- 

alą respubliką kalbą statusą;
4. Neatidėliojant sustabdyti rusinimo politiką.

Europos Parlamentas šia rezoliucija pabrėžia, kad 
Europos Parlamentui priklausančios valstybės nepripažįs
ta Pabaltijo valstybią aneksavimo ir primena Helsinkio 
Baigiamojo Akto 8-tąjį principą, kuriuo užtikrinama 
visą tautą laisvas apsisprendimas.

Rezoliucija taipgi reikalauja, kad Europos Bendruo
menės užsienio reikalą ministerial Europos Politinio 
Kooperavimo Akto rėmuose paremtą pabaltiečią teisė
tus reikalavimus.
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gose dirba, per parą duodama pusė litro pieno. Bet jis 
nuolatos skiedžiamas vandeniu.

Šildymo sezono metu, kad nereiktų iš toliau nešti 
xxxx xxxx šildymo sistemos. Taip nuodijamas dirbančio 
kenksmingose sąlygose organizmas. Vilniaus Lukiškių 
kalėjime nuteistojo maitinimui skiriami devyni rubliai, o 
čia ašuoniolika. Tačiau Vilniuje maistas nė kiek nepras- 
tesnis už šį. Pusryčių ir vakarienės daugelis čia nevalgo, 
nes pamiegojęs vieną valandą ilgiau, daugiau sutaupysi 
kalorijų, negu valgydamas gausi. Aš irgi pusryčių ir vaka
rienės nevalgiau, taip kaip^ ir daugelis, paimu duoną.

Tiktai vieni, kurie yra užsidirbę pinigų, turi teisę už 
penkiolika rublių mėnesiui nusipirkti maisto zonos parduo
tuvėje. Tačiau ne visi uždirba, nežiūrint, kad neturi 
ieškinio ir yra išdirbę daugiau kaip metus. Tuo tarpu 
gamykla planus vykdo, kažkas gauna tūkstantines premi
jas, o nuteistajam per metus neišeina nė 1U rublių.

Mano asmeninėje sąskaitoje taip pat nėra pinigų ir 
nežinau kada užsidirbsiu. Gal greičiau kalinimo laikas 
baigsis, negu gausiu atlyginimą. O už atsiųstus iš laisvės 
pinigus, nieko pirkti neleidžiama. Todėl, alkio kankina
mas nepaisau draudimo ir dažnai "ubagauju".

Yra čia ir gerų žmonių. Pasigaili, užtepa ant duonos 
riekutės margarino ar kokiais konservais pavaišina. O 
tie, kurių niekas nevaišina ir neturi už ką nusipirkti, 
renka maisto atliekas nuo žemės arba užsidirba duonos 
gabalą išplaudami koridorių, salę ar panašiai. Rūkantys 
nurenka nuo žemės visas nuorūkas. Yra ir apsukresnių, 
sugebančių kažkokiais keliais įsigyti maisto iš laisvės. 
Vargas visko išmoko. Jeigu būtų kas anksčiau pasakojęs, 
niekaip nebūčiau patikėjęs, kad tokiose sąlygose ir tdlftu 
maistu gali maitinti nuteistąjį pataisos darbų kolonijoje. 
Tai įmanoma tik sovietinėje sistemoje.

Nuteistieji reikalaudami, kad būtų pagerintas maistas 
ir tvarka valgykloje, sutartinai skelbdavo bado streikus, 
nevalgydavo xxxx. Šiemet, Vasario 16-tos dienos išvakarė
se kaliniai, apsiginklavę laužtuvais, iešmais, lazdomis, 
vamzdžiais, vėzdais ir kitokiais įrankiais išvartė tvorą ir 
užpuolė gamyklos darbininkus. Buvo nukentėj'usių. Riau
šėms numalšinti įvedė kariuomenę, tačiau nežiūrint kali
nių reikalavimo, padėtis valgykloje nepasikeitė.

Zonoje dažnai lankosi komisijos. Bet ką jos čia tikri
na, ką daro, neaišku. Greičiausia kaip paprastai: administ
racija išgeria kavutės, konjako ir išvažiuoja. Kada dėl 
valgykloje įsibėgusių žiurkių ir netvarkos pasiskundžiau 
operatyvinės dalies viršininkui Nesterovui, jis tik nusišyp
sojo ir atsakė: "Gražuli, ne į kurortą papuolei, o valgyk
loje žiurkių aš dešimt metų nemačiau". Blogai žiūri ir 
viršininkas, bet kam jam žiūrėti, jis čia nevalgo.

Pokalbio metu Nesterovas xxxx manė, jog aš esu 
Amerikos CŽV agentas, tik dabar izoliuotas. Labai gaila, 
kad iš čia negaliu parašyti į užsienį, kad išgirstų mane 
amerikiečiai, užsienio lietuviai. Gal, kaip Nesterovas 
sakė, CŽV mane kaip jų žmogų sušelptų, pasiųstų tą 
raudonąjį kačių maistą, nereikėtų badauti, aprūpintų 
vitaminais, medikamentais, nes čia viskas labai prasta, 
nurašyta. Smagu žiurkėms, kurios jau baigia užkariauti 
koloniją.

Mūsų zonoje yra sanitarinė dalis, tačiau į tą dalį 
rimti ligoniai negali patekti. Joje nuolatos "gydosi" kokie 
keturi ar daugiau sveiki žmonės. Kai kurie taip "gydosi" 
pusę metų ir ilgiau, kartais net iki kalinimo pabaigos. O 
tie, kurie būtinai turi būti atleisti iš darbo, atleidimo 
negauna. Pavyzdžiui, mūsų brigados darbininkas Gintas su 
elektros pjūklu sužalojo ranką, žaizda buvo xxxx, tačiau 
atleidimas nebuvo duotas, nors jis visą mėnesį negalėjo 
dirbti. Man susirgus gripu ir pakilus temperatūrai, atlei
dimas buvo duotas tik dviem dienom. Todėl teko eiti į 
darbą dar tebekarščiuojant. Tuo tarpu kitam brigados 
kaliniui, Gintui Viršinskiui, kuris susirgo tuo pačiu metu 
ir turėjo tiek pat temperatūros, atleidimas buvo duotas 
keturioms dienoms.

Kameros tipo patalpose ir baudos iziliatoriuose rnedi- 
Kamentus skirsto operatyvinės dalies viršininkas Nestero
vas ir pulkininkas Gruodis. Gydytojas čia be teisių. Tai 
piktnaudžiavimas medicinos. Nuteistieji plačiai kalba, kad 
už 25 rublius galima gauti maždaug mėnesiui atsigulti 
sanitarinėje dalyje pailsėti. UŽ tokią pat kainą galima 
nusipirkti xxxx geresnį maistą. Tai daroma sumokant 
pinigus vienam iš sveikų ligonių, kuris guli iki kalinimo 
pabaigos. Jo paskirtis surinkti duoklę, pasidalinti su gydy
toju. Dėl šios priežasties gydytojai ir laiko dalyje sveikus 
"savo žmones". Kitaip negalima būtų paaiškinti jų ilgo 
"gydymosi". Ta stomatologė, kuri dirba tris dienas savai
tėje, nuo aštuntos iki dvyliktos valandos, visą laiką dir
banti pirmoje ~ pamainoje, padirbti tikrai negali, bet iš 
darbo neišleidžia. Tačiau skverbtis nėra prasmės. Ji pati 
sako, kad zonoje gydymas blogas. Ormašinė sena, kraštai 
nudilę, blombos ir kitos medžiagos nekokybiškos.

( bus daugiau )
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IBRDC CALLS UPON USSR TO HOLD FREE 
ELECTIONS AND TO OPEN ARCHIVES

International Black Ribbon Day (IBRD) Chairman 
Markus Hess has urged Soviet General Secretary Mikhail 
Gorbachev to allow free and fair elections in the Soviet 
Union and to open up to the West the Soviet archives.

The IBRD welcomes the recent admission by the 
Soviet Communist Party that "it was a major political 
lapse to sign the treaty on friedship and the border 
between the USSR and Germany on September 28, 1939',' 
but feels this admission should be acted upon. The So
viet CP further states tabt Stalin's "action were crimi
nal".

"In the spirit of "glasnost" and the realization that 
Stalin commitea grievious wrongs", Mr. Hess told Gorba
chev in a telegram sent today, "we ask to live up to 
the Soviet undertaking made at Yalta to allow free and 
fair elections in the Soviet Union and in Warsaw Pact 
with candidates allowed from parties other than the 
Communist Party.

Further, the IBRD has urged Gorbachev to "allow the 
West free access to the archives of the Soviet Union so 
that the truth about the cooperation from 1921 to 1941 
between the Soviet Union and the Weimer and Nazi 
German states be exposed".

The International Black Ribbon Day Committee, for 
"peace with freedom", organized demonstrations on Au
gust 23-rd last year in 30 cities ir Free World. Demonst
rations denouncing the Nazi-Soviet non-agression pact of 
August 23-rd, 1939 were also held behind the Iron Cur
tain in the Baltic states. Tens of thousands participated 
in rallies to condemn the Nazi-Soviet Pact and the lack 
of freedom behind the Iron Curtain.

‘Ki HJ'H'' ; • nū! : Į J/-. A-.J£>

***** ’ (

Oh August '23;193§, amidst'1 a :f!8w oT^cft'ampdgne :ūrfct'- 
loud toasts, a "friendship pact" was signed by Nazi GerC 
many and the Soviet Union. Along with it went one of 
the shameful documents signet by any government, -a 
secret protocol in which Stalin and Hitler agreed to 
divide up amongst themselves the territories of Poland, 
Estonia, Latvia, Lithuania and Romania, all of which 
were independent countries at the time.

Scarcely a week later, with Soviet cooperation assu
red of the newly-signet pact, Germany invaded Poland, 
and triggered the start of World War II. Only when the 
destruction of the Polish army seemed imminent did the" 
Soviets enter Poland from the east, to collect their part 
of the spoils, as accorded them in the secret protocol.

Thus Poland was erased from the map of Europe? 
Later that same year, the Soviets attacked Finland" 
without any declaration of war, and in June of 19411, 
Red Army troops marched into Estonia, Latvia, Litnua- 
nia and Romania. ~

The Germans, for their part, quickly occupied France 
Belgium and a half-a- dozen other European nations. The 
freedom of other peoples meant nothing to the leaders 
of these two evil empires. Millions of prisoners perished 
under inhumane conditions in both German and Soviet 
slave-labour camps.

The Nazis fortunately came to defeat in 1945, but 
the Soviets have grown only more powerful, and conti
nue to occupy a huge part of Eastern Europe to this 
day. The nations whithin the Soviet sphere of influence 
are unable to conduct their own affairs. The economies 
of Bulgaria, Romania, Czechoslovakia, Hungary, East 
Germany, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania and Ukraine 
are all primarily geared to serve Russian, rather than 
local interests.

The arts and media are rigidly controlled, and any 
form of dissidence is ruthlessly supressed. Even the 
possesion of such seemingly harmless publications as 
"Time" magazine can bring on heavy prison sentences.: 
Gunars Astra, a Latvian dissident, was serving a 
7 year prison term for possessing a copy of George 
Orwell's "1984" and other western publications. :

To continuing human rights violations by the Eastern 
European governments are largely ignored by the Wes- • 
tern media. We are rightly reminded of such attrocities 
as the Holocaust, which happened more than forty years 
ago, but how many are aware that at this moment more 
than a million prisoners are toiling in Soviet slave la
bour camps designated to break the human spirit? A

- '■'•'O.';; '• B

International BLACK RIBBON DAY marks the 48 
anniversary of the signing of the secret Protocol bet^ 
ween the Nazis and the Soviets, which led to the pre
sent subjugation of the Eastern European nations by the 
Soviets. On August 23rd, as a sign of solidarity with the 
people in these nations, we urge anyone who is concer
ned to: A

- wear a black ribbon on their lapel , ;
- hang a black ribbon in a conspicous spot A
- tie a black ribbon to their car antena

The success of this depends on your participation!;-
■ ■■ . AC; CLCLSaI?’
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UKRAINOS STUDENTAI MINĖJO ČERNOBYLIO METINES 
ATVIRU ŽODŽIU

Lankstinukai, parašyti ir pasirašyti Komsomolo 
narių Kijevo valstybiniame universitete, susiorganizavusių 
j "Perestroika", kreipėsi j Kijevo gyventojus Černoby
lio katastrofos metinių proga, prašydami juos paremti, 
pasisakant už Atvirumo politikų ir už tautinės Ukrainos 
teises.

Lankstinukų tekstas buvo atspausdintas ir Maskvos 
žurnale (neoficialiame) "Glasnost", o šiemet perspausdin
tas rusų kalba leidžiamame Paryžiuje laikraštyje "Rus- 
kaja Mysl".

Spausidname ištraukas iš lankstinukų teksto:
" PRIEŠ METUS ČERNOBYLIO atominėje jėgainė

je įvyko rimčiausia mirtina katastrofa istorijoje. Nepra
neštas skaičius žmonių žuvo, daugelis buvo sužeistų: 
mes dar vis nežinome, kokie bus šios nelaimės duome
nys ateityje, kiek žmonių mirs nuo vėžio ligos ar kitų, 
iššauktų šios katastrofos, ligų.

Kaip reagavo į tai mūsų partija ir Jaunųjų Komu
nistų Lyga (Komsomolas)?

Pagal specialų Michail Sergejevič Gorbačiov'o 
nurodymų, buvo mums pranešta, kad tokia katastrofa 
įvyko. Visi Sovietų gyventojai pritarė tokio atvirumo 
pasireiškimui. Tačiau, perdaug vietinių valdytojų dar 
vis atsisako laikytis 27-tojo CPSU (Sovietų Sųjungos 
Komunistų Partijos) kongreso priimtų nuostatų ir nepasi
tarus su gyventojais, primygtinai tęsia branduolinių reak
torių statybų Ukrainoje ir kitose SSSR respublikose.

Jie kalba spindinčiomis frazėmis apie mūsų bran
duolinės energijos programos saugumų ir vis dar klaidina 
gyventojus raminančiais žodžiais. Jeigu mes pergyvena
me nepakankamas saugumo priemones Donbaso kasyklose, 
kaip galima kalbėti apie branduolinės energijos saugumų?

Draugas M.S.Gorbačiov'as pabrėžė Atvirumo rei
kalų mūsų kasdieniniame gyvenime. Mes stebėjome kai 
kurias pozityvias apraiškas: atleistas iš temties akade
mikas Sakcharov'as, paleisti iš kalėjimų kai kurie politi
niai kaliniai, pranešimas laikraštyje apie Alma Ata de
monstracijas, galimybę atvirai pasisakyti Ukrainos Rašy
tojų Sųjungos Kongrese. Jame mūsų labiausiai gerbiami 
rašytojai ir kritikai viešai paskelbė, kad reikia didesnės 
pagarbos ukrainiečių kalbai ir pravesti mūsų gimtosios 
kalbos teisėtumų įstatymu. Tai svarbios priemonės, ku
rias mes remiame.

Ar to užtenka? Šiemet mes buvome liudininkai, 
kaip kiniečiai studentai reikalavo didesnės demokratijos 
Kinijoje, pabrėžė laisvos spaudos, viešų diskusijų reikalų. 
Ar ne ironiška, kad mes atsilikome ne tik nuo amerikie
čių tokiuose reikaluose, bet net ir nuo kiniečių. ?

Kada paskutinį kartų Kijevo Universiteto studen
tų organizacija reikalavo laisvo žodžio, laisvos spaudos 
teisių viešai diskutuoti Ukrainos Komunistų Partijos 
Centrinio Komiteto sprendimus?

Kada mes palaikėme Rašytojų Sųjungos raginimų 
daugiau vartoti ukrainiečių kalbų mokyklose ir aukštes
niosiose respublikos mokyklose, įskaitant ir mūsų Kijevo 
Universitete?

Draugai.’ Jei dabar yra Atvirumo era, tai būkime 
jos nešėjai.

...Ar ne skaudu, kad Ukrainai nepakanka javų net 
savo įgyvento,jams išmaitinti, kai tūkstančiai tonų eks
portuojama iš mūsų tėvynes valgydinti vietnamiečius, 
kubiečius ir afganus? Kas atsakingas už šitokių politikų? 
Kodėl mes turime skaityti "Radyanska Ukraina", kad visi 
nacionaliniai klausimai "išspręsti", kai Rašytojų Kongrese 
mes girdime, jog šioje srityje esame prie pražūties 
slenksčio? Ar riaušės Alma Ata yra kitas "tautų draugys
tės" triumfas?

Jau 8 metus mūsų broliai ir vyrai kovojo nepa
skelbtų karų Afganistane. Daugiau kaip 30.000 jaunų 
Sovietų vyrų jame žuvo, nemaža jų tarpe baigę Kijevo 
Universitetų. Kų mes galvojame apie šį karų? Gorbačio- 
v'as nori atitraukti Sovietų kariuomenę, bet pagal mūsų 
žinias, yra komunistų partijoje ir kariuomenės vadovybė
je jėgos, kurios ciniškai naudoja šį karų išbandymui nau
jų ginklų sistemų ir jaunų kareivių sugebėjimus, visai 
neatsižvelgiant į jų gyvybes. Tai tokie prailgina karų 
ir mūsų pareiga pritarti, kad nedelsiant būtų pasitraukta 
iš Afganistano.

Mes, Komsomolo organizacija Universitete esame 
nuolat raginami būti mūsų krašto ateitimi. Tai ir yra 
mūsų lankstinuko tikslas. Laikantis SSKP 27-tojo Kongre
so nutarimų, mes raginame Kijevo, heroiško miesto gy
ventojus atvirai išreikšti savo rūpestį dėl mūsų tėvynės 
ateities.

Jaunųjų Komunistų Lyga (Komsomol) su ilga ir 
šlovinga revoliucine praeitimi, prašo atkreipti dėmesį 
į sekančius reikalus:

L Kad Atvirumas būtų prasmingai vykdomas, turi 
būti ne tik rūpinamasi ekonominėmis reformomis, bet 
ir politine laisve. "Politinė laisvė" mums reiškia teisę 
pilnai ir netrukdomai pasisakyti spaudoje ir žodžiu. Į 
tai įeina ir teisė kritikuoti SSSR komunistų partijų 
ir jos rolę visuomenėje.

2. Mums, Ukrainos jauniesiems komunistams, tautiš
kumo klausimas yra vienas svarbiausių šių dienų reikalų. 
Mes nesame izoliuoti nuo Ukrainos visuomenės ir mes 
matome gilias problemas ir skilimus, kurie egzistuoja 
mūsų kasdieniniame gyvenime. Mes todėl tikime, kad 
Atvirumo era suteiks mums galimybės sųžiningoms disku-

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !
Iki šiol šis fondas išleido per 35O,UOO dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

Sudarydami teatamentua, bent dalį turto pali
kime RATlAbSš LIETUVIŲ fondui (Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime lio fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos sukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

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

St.W.» Toronto, Ont. MSP 1AS 

šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
k lietuvybei išeivijoje!"

Latvių likimas Antrojo pasaulinio karo metu: (iš kairės į dešinę aplink) 
dega Rygos uostas, raudonarmiečiams okupuojant Latviją 1944 metais: 
j Sibirą deportuotos latvių moterys su vaikais 1941 metais; bėgliai iš

Latvijos Antrojo pasaulinio karo metu; bėglių iš Latvijos laivelis 
Baltijos jūroje 1944 metų spalio mėnesį.

sijoms apie ukrainiečių situacijų socializmo politikoje. 
Mes negalime dar vis sutikti su Sovietų Sųjungos Komu
nistų Partijos skelbiamais pareiškimais, jog mūsų tauta 
bujoja, kai turime faktus, kad visi Ukrainos Komunistų 
Partijos Centrinio Komiteto susirinkimai vedami rusų 
kalba ir kad 90% paskaitų Kijevo Universitete vyksta 
rusų kalba.

3. Ukrainos ekologinė padėtis šiandien yra katastro
fiška. Tokia yra ir vandens resursų padėtis. Černobylio 
įvykiai sunaikino kilometrų kilometrus dirbamos žemės. 
Tarša ir netvarkomų industrinių išmatų Donetsk ir Dniep- 
ropetrovsk'o srityse kasdien didina pavojų mūsų vaikų 
sveikatai. Ar partija pajėgi kų nors padaryti tokio pavo
jaus pašalinimui? Mes prašome pagrindinai pertvarkyti 
mūsų ekologijos politikų.

4. Šiandien Ukrainos teritorijoje yra išdėstytas dide
lis procentas Sovietų branduolinių raketų. Tai reiškia, 
kad mūsų respublika būtų taikiniu Vakarų raketoms. 
Karo atveju, Ukraina būtų sunaikinta per keletu minu
čių. Mes prašome, kad būtų įvykdytos atviros diskusijos 
mūsų gynybos srityje tuojau pat ir dalyvaujant mūsų 
ir kitoms organizacijoms. Mes siūlome, kad Ukraina 
būtų paskelbta nebranduoline zona taip, kaip mūsų vy
riausybė siūlo padaryti Pietų Pacifiko sritį. Kas gera 
Fidži Saloms, yra taip pat gera Ukrainai.

5. Mes reikalaujame viešų diskusijų spaudoje, radijo 
ir televizijos programose ųpie galimybes įvesti multi- 
paMijų. sistemų .mūsų knašte^kad užtikrintume pjlnįaušją,. 
gyventojų dalyvavimų nusprendžiant mūsų krašto ateitį. 
Po 70 metų Sovietų Sųjungos komunistų partijos valdymo 
jaučiame, kad ta vienintelė partija privedė kraštų prie 
ekonominio ir technologinio atsilikimo. Neprašome, kad 
socialinė mūsų krašto sistema būtų keičiama, bet kad 
būtų persvarstyta Sovietų Sųjungos Komunistų Partijos 
rolė mūsų kasdieniniame gyvenime. Kaipo ukrainiečiai, 
mes norime pilnai išdiskutuoti tikrajų Ukrainos komunis
tų partijos rolę ir jos atsakomybę prieš ukrainiečių tau
tų.

6. Piliečiai ir draugai. Mes gyvenome per ilgai neri
botoje Mukha (buvęs KGB viršininkas Ukrainoje) galioje. 
Pašalinimas KGB viršininko Vorošilovgrad'e šiais metais 
buvo pozityvus žingsnis. Tai buvo padaryta M.S.Gorba- 
čiov'o iniciatyva ir mes tikimės, kad tai bus daroma 
ir ateityje.
...Paskutiniais keliais mėnesiais Kijevo čekistai skleidė 
gandus, kad jie "pačiups" Gorbačiov'ų. Kad socialistinis 
atsinaujinimas galėtų tęstis pozityvia linkme, laikome 
savo pilietine pareiga reikalauti pilnų KGB ištyrimų 
ir peržiūrų jų rolės mūsų visuomenėje.

Draugai] Minint Černobyl'io pirmųsias metines, 
mes tikime, kad dabar atėjo laikas išgirsti mūsų balsų. 
Politinė Sovietų žmonių apatija yra mums gerai žinoma. 
Korupcine biurokratija Kijeve ir Maskvoje remiasi šia 
apatija, tikėdamiesi, kad dėl to gali pavykti pašalinti 
Mikchail Sergejevič Gorbačiov'ų nuo pareigų ir vėl su
grįžti prie savo seno gyvenimo būdo. Mes negalime leis
ti, kad taip įvyktų." / Paruošė E.K./

ODESSOS GYVENTOJAI DEMONSTRUOJA PRIEŠ TARŠA.

Pranešama, kad Odessos gyventojai buvo suorga
nizavę viešę masinį protestą prieš statybos darbus pagal 
miesto pakraštį prie vandens. Gyventojai, įskaitant ir 
vaikus, ypač protestavo prieš1 beatodairinį medžių naiki
nimų, pravedant kelių. Palaikydamas protestuojančius, 
vietos laikraštis "Večernaja Odessa" paskelbė inžinierių, 
gydytojų ir biologų laiškus, kurie pasmerkė statybos 
darbus, pavadindami juos "barbariškais".

Kita demonstracija, apie kurių rašė Ukrainiečių 
darbininkų laikraštis "Robytniča Hazeta" Kremenčiuk'o 
mieste. Ten apie 800 žmonių demonstravo prieš chemi
nę įmonę, gaminančių vitaminų koncentratus. Pirmasis 
komunistų partijos sekretorius ir miesto tarybos atstovas 
buvo susitikę su demonstruojančiais ir kalbėjosi 2 valan
das. Sutarta sudaryti iniciatorių grupę šiai įmonei prižiū
rėti.

Lvove taip pat buvo sudaryta grupė, kuri reiškė 
susirūpinimų ir protestavo prieš tebesitęsiantį aplinkos 
teršimų.

Atvirame laiške SSSR ministerių tarybai 13 žy
miausiųjų Ukrainos mokslininkų ir akademikų kritikuoja 
Sovietų vyriausybės plečiamų branduolinę industrijų Ukrai
noje.

Laiške konkrečiai nurodoma, kad Atominės Ener
gijos Ministerija visiškai ignoruoja ekologines ir sociali
nes pasekmes, praplečiant tris jau įrengtas jėgaines Uk
rainoje.

Mokslininkai yra įsitikinę, kad praplėtimas atomi

PABALTIJO PATRIOTŲ PASITARIMAS LATVIJOJE
Pabaltiečių Tarybos Biuras Strasbourge praneša, kad 

liepos 9-10 d.d. Abragciems miestelyje, Latvijoje, įvyko 
Sovietų Sąjungos tautų nacionalinio demoKratinio sąjūdžio 
Pabaltijo respublikų atstovų pasitarimas, kuriame dalyva
vo apie 50 žmonių. Apie tai biurą informavo pasitarime 
dalyvavęs aktyvistas Povilas Pečeliūnas. Pasitarimo tiks
las buvo suderinti Pabaltijo grupių veiklą, išvystyti 
bendrą strategiją ir įsteigti lietuvių, latvių ir estų ak
tyvistų diskusijų forumą. į prezidiumą buvo išrinkti latvių 
(Helsinki ’86) grupės atstovas Julijs Vidinš, estų "Nepri
klausomybės Partijos" steigėjų komiteto atstovas Juri 
Adams ir P. Pečeliūnas.

Pasitarimo autoriai tautiniams demokratiniams sąjū
džiams numato šiuos uždavinius:

1. įteisinti tikrą politinį pliuralizmą;
2. Siekti rinkimų reformos, jiems suteikiant demo

kratinius pagrindus;
3. Pilnai įgyvendinti žmogaus teises, kurias garantuo

ja tarptautiniai aktai (Helsinkio ir kt.): likviduoti politi
nius konclagerius ir specialias psichiatrines ligonines; 
išlaisvinti ir pilnai rehabilituoti politinius kalinius, į- 
skaitant ir anksčiau nuteistus bei represuotus. Pašalinti 
iš respublikų baudžiamųjų kodeksų straipsnius apie anti- 
sovietinę agitaciją, propagandą bei šmeižtą. Likviduoti 
reprešinį politinio p.ęfšėkiojimo aparatą;

4. Bažnyčią laikyti esmine tautinio judėjimo sudėti
ne dalimi. Atstatyti normalius bažnyčios santykius su 
valstybe ir sudaryti sąlygas, kad ji galėtų vykdyti savo 
misiją ir puoselėti tautos moralinį atgimimą.

Pasitarimo dalyviai tiki, kad šie tikslai bus pasiekti 
pabaltiečiains glaudžiai bendraujant. Jie sudaro regiona
linį konsultacinį komitetą, kuris įeina į bendrą SSRS- 
os tautų nacionalinį demokratinį sąjūdį. (Pasitarime daly
vavo ir ukrainiečių atstovas). (ELTA)

• LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS 
(LTSC) šiuo metu baigia įrengti 4-rių kambarių konferen
cijų centrą Pedagoginio lituanistikos instituto patalpose 
Jaunimo Centre. Ten vyks mokslinės konferencijos, pa
skaitos bei visuomenės posėdžiai. LTSC konferencijų 
centras bus atidarytas š.m. rugsėjo mėn. LTSC tarybos 
pirmininkas dr. Adolfas Pamūšis, valdybos pirmininkas 
dr. Jonas Račkauskas. Telefonas (312)-434-4545.

• Milda Budrienė, MD, dabar ruošia Lietuvių medicinos 
muziejų, kuris rudenį bus iškilmingai atidarytas Chicagoje 
Jaunimo Centre.

Lietuviškos medicinos muziejaus globėju yra Lituanis
tikos Tyrimo ir Studijų Centras (LTSC). Muziejuje bus 
išdėstyti lietuvių gydytojų nuotraukos, instrumentai,spaus
dinti darbai ir informacija apie jų visuomeninę veiklą. 
Lietuviams gydytojams netrukus bus duodama proga pri
sirašyti prie medicinos muziejaus amžinais bei metiniais 
nariais.

Krištanavičiaus Fondas pernai dr. M. Budrienei įteikė 
metinę Gutausko vardo premiją už jos lietuvišką veiklą.

nių jėgainių, esančių apgyventose vietovėse padidins 
pavojų ekologijai ir gyventojams iki nepriimtino laipsnio.

Mokslininkai taip pat pabrėžia pavojų Ukrainos 
dirbamai žemei (jos procentas yra didžiausias iš visų 
Sovietams dabar priklausančių respublikų). Ukrainos ge
ras klimatas ir sveika aplinka (dėl ko 22% Sovietų Sųjun
gos gyventojų pasirenka vasarojimui Ukrainų). Didelis 
pavojus grėstų vandens ištekliams, nes branduolinėms 
stotims reikia didžiulio vandens kiekio jų vėsinimo siste
moms.

Šis atviras laiškas buvo atspausdintas "LITERA- 
TURNAJA UKRAINA" - oficialiame Ukrainos Rašytojų 
Sųjungos laikraštyje.

Po to, sekančiose laidose buvo atspausdinta, 12 
skaitytojų laiškų ir vienas matematikų grupės. Visuose 
buvo rašoma, kad palaiko mokslininkų išreikštų nuomonę 
ir rūpestį.
• Nežiūrint Kremliaus skelbiamo Atvirumo 
ir Persitvarkymo, paskutiniais keliais mėne
siais už Žmogaus Teisių gynimų SSSR buvo nubausti 
3 asmenys iš Ukrainos, 1 iš Estijos ir 1 iš Rusijos.

• Iš kalėjimo, tarpe kitų paleisti 3 lietuviai, pagal 
"Smoloskyp" pranešimų: Karaliūnas Voldemaras ( baustas 
1975 m., laikytas psichiatriniame kalėjime); Lukoševičius 
Petras ( baustas 1981 m., laikytas psichiatriniame kalė
jime); Muzikevičius K. ( baustas 1983 m.6-iems me
tams kalėjimu).
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J S P ASAULIO LIETUVI Ų 
K O N GRĖS O SVARSTYBU:

VAIZDAJUOSTĖS REIKALINGUMAS IR PANAUDOJIMAS 
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS KŪRYBAI
Tautodailės sekcijos svarstyboms, Aldonos Veselkienės 
pranešimo santrauka

Kultūrinių vertybių kūrimas ir puoselėjimas išreiškia
mas rašytais dokumentais, muzikos gaidomis, dailės kūri
niais, fotografijomis, filmais, vaizdajuostėmis. Kai kurias 
kultūros sakeis galim tik užrašyti, kitas paveikslais at
vaizduoti. Bet yra sritys, kuriose yra sukaupta žodžiai, 
muzika, judesiai, dailė. Šias sritis dokumentuoti yra fil
mavimas - tai filmas ir vaizdajuostė. Filmavimas vaizda
juostėje pastaraisiais metais yra žymiai paprastesnė ir 
ekonomiškesnė priemonė, negu fotografavimas, piešimas - 
iliustracija arba aprašymas, jeigu atliekama mėgėjų. Pati 
medžiaga, video juosta dviejų valandų ilgumo kainuoja 
apie 5-7 dol.

Fotografija, kuri yra tik apie 1G0 metų senumo, daug 
pasitarnavo lietuvių liaudies meno užfiksavimui, ypatin
gai paskutiniu laiku, kai spalvota fotografija tobulėjo, 
tačiau tai yra momento eigos, statiškas užfiksavimas, be 
judesio, be ypatingos nuotaikos.

Filmas jau perduoda judesį, nuotaiką. Galima pavaiz
duoti kūrybos eigą, parodyti techniką ir gali būti moky
mo priemonė. Jau 1938 metais brolių Motuzų buvo susuk
tas spalvotas filmas "Žydintis Sodas" Tamošaičių sodyboje 
Kaune, kur buvo parodyti visų apylinkių lietuvių tautiniai 
drabužiai paruošti Berlyno Pasaulinei parodai. Prieš kele
tą dešimčių metų mažesni 8 mm filmavimo aparatai 
buvo plačiai naudojami. Tačiau filmavimas yra brangokas 
ir reikalingas specialaus aparato rodymui, kas sudaro 
didelius nepatogumus.

Video aparatas šiuo atveju yra pati geriausia prie
monė įamžinti mūsų liaudies meną ir tautodailę. Video 
filmavimas kasmet darosi paprastesnis, mechaniškai ir 
techniškai mažiau sudėtingas. Aparatai lengvesni ir piges
ni. Tautodailės gamintojai galės video pagalba dokumen
tuoti savo ir kitų dailės darbus. Darant pažangą tautodai
lėje visada mokomės iš kitų, lankomės muziejuose, paro
dose. Ateis laikas, kad su video aparatu nesiskirsime.

Taip, kaip šiais laikais yra daugelis taikomos dailės 
enciklopedijų, tai artimoje ateityje bus vaizdajuosčių 
bibliotekos ir tarp jų bus liaudies meno bei tautodailės 
video-juostų, iš kurių galėsime gėrėtis jų daile, išmokti 
kuo įvairiausių technikų. Kitaip sakant, mokyklos, semina
rai, universitetai - savuose namuose.
Vaizdajuostė ir tautodailė

Tautodailė meniškai ir techniškai įvertinama matymu. 
Reta proga tautodaile pasigrožėti, kai originalūs tauto
dailės kūriniai matomi tik per parodas, o jų įsigijimas 
retai kam prieinamas, kaip brangus rankų dailės darbas.

NAUJIEJI MOKSLO METAI JAU ČIA PAT

Prasideda naujieji mokslo metai ir musų Šešta
dieninėse Mokyklose, Lituanistikos kursuose. Prasidės 
netrukus ir gyvesnis organizacijų darbas, nors šiais 
metais jo visiems netrūko, ypač kanadiečiams lietu
viams.

Musų Šeštadieninės Mokyklos, nors ir su menku 
valandų skaičiumi, tačiau rimtai užsiangažavusių moky
tojų ir tėvų bei pačių moksleivių dėka, ištveria ilgus 
metus, daro, pažangų. Lengviau dirbti didesniuose lie
tuvių telkiniuose. Mažesniuose - reikia skaitytis su 
mokinių amžiumi, jų nedideliu skaičiumi ir paskutiniu 
metu - lietuvių kalbos mokėjimu.

Yra mažesnių kolonijų, kurios tvirtai laikosi 
pagrindinių tikslų, savo programoje stengiasi perduoti 
jauniems mokiniams bent pačias pagrindinesnes mūsų 
kultūros ir istorijos žinias. Ypač pažymėtina Ottawos 
Šeštadieninė Mokykla, kuri kiekvienais mokslo metais 
sugeba išleisti savo veiklos žurnalų-metraštėlį. Iš šiais 
metais buvo išleisti Ottawos dr%VINCO KUDIRKOS 
Šeštadieninės Mokyklos TRUPINĖLIAI. Iliustracijos, 
piešiniai, nuotraukos, rašiniai, kūryba rūpestingai su
rinkta, sutvarkyta ir atspausdinta. Perspausdiname 
šio leidinio turinį ir porų rašinėli,. Mažųjų grupių 
mokykloms būtų naudinga su juo susipažinti, pasisem
ti kai kurios medžiagos ar minčių, ir gal patiems iš
leisti po metinį sųsiuvinį. Užsisakyti galima pas Mo
kyklos vedejų A.Paškevičienę Alesther 
Ont,

str. OTTAWA,
Canada KIK IH8.

M O
rugsėjo 12 die- 

patalpose. Sudė-

Hudson ir Gin- 
Canton, N.Y., 
Ema Naujokai-

klos stovy
Aleksas Ceponkai.

nebuvo (Padėkos

KYKLOS ŽINIOS
1987-88 m.mokslo metai prasidėjo 

nų tose pat Glebe Collegiate mokyklos 
tis - 15 mokinių ir dvi mokytojos. Pagal specifinius vie
tos reikalavimus sudarytos dvi klasės "A" ir "B" su skir
tingais skyriais.

Klasės "A" mokytoja Alė Paškevičienė su 8 mokiniais 
ir šiais skyriais: priešmokykliniu, parengiamuoju, I,II ir 
V skyriais. Šion klasėn įjungti 3 mokiniai, nemokų lietu
viškai.

Klasės "B" mokytoja Stasė Danaitienė su 7 mokiniais 
šiuose skyriuose: III, V, VII, VIII ir IX.

Naujai įstojo: Asta Augaitytė, Andrius 
tas ir Linas Kriščiūnai. Pastarieji du iš 
USA. Nustojo lankiusios mokyklų Ilona ir 
tytės-Lewis ir Rita Sakutė, kuri, baigusi šių mokyklų, 
išvyko į Vakarų Vokietijų - VASARIO 16 Gimnazijon.

2. Mokyklos TĖVŲ KOMITETO sųstatas liko tas pats: 
Regina Ceponkienė- pirmininkė ir Juozas Augaitis -iždi
ninkas.

3. Vasaros metu iš mūsų mokyklos stovyklavo ROMU
VOS skautų stovykloj Andrius ir ,____

4. Spalio 10 d. šeštadienį pamokų 
dienos šventė).

5. Spalio 31 d. šeštadienį pamokų. 
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS pratimus.

6. Lapkričio 7 d.,šeštadienį pamokų 
naudojo patalpą saviems reikalams.

7. Lapkričio 14 d. S.Banevičiūtė demonstravo abiem 
klasėm kalėdinių žaislų gaminimų. Po to mokiniai mėgi
no patys juos pasigaminti.

8. Gruodžio 5 d.,šeštadienį, mokytoja Stasė Danaitie
nė buvo išvykusi į USA. Mokyklos vedėja pavadavo jų.
9. Lapkričio 21 d. šeštadienį pamokų metu trumpai pa
minėta LAPKRIČIO 23-ioji - KARIUOMENES šventė.

4 psl.

metu turėjome 
Praėjo sklandžiai, 
nebuvo. O.S.B.E.

PUSLAPI
APIE TAUTINIU SOKILL ŠVENTI

Tautodailės pažinimui ir pasigėrėjimui pasitarnauja šių 
laikų technikos priemone vaizdajuosčių pagaminimas. 
Video- audio juostų pagalba glima ne tik pažinti lietuvių 
tautodailę, gėrėtis jų formomis, raštais, spalvomis ir net 
išmokti pagaminimo, meniškų formų sukūrimo.

Senovės lietuvių liaudies dirbiniai sukrauti Lietuvos 
muziejuose, tik vienam kitam išeiviui prieinami atidžiau 
juos studijuoti. Be to, mažai mokslinių ir meninių knygų 
yra išleista. Ypač kiekvienas tautodailės dirbinių gaminto 
jas norėtų po ranka turėti senosios liaudies meno pavyz
džius, kad įsigyventi į jų formas, savitus raštus, orna- 
metus ir būdingus etninių spalvų derinius. Šiais laikais 
tas žinias gali suteikti spalvotų vaizdajuosčių pagamini
mas ir rodymas per televizijos priimtuvus.

Ir kitos senojo liaudies meno šakos video paveiksluose 
grįžtų į gyvenimą. Vaizdajuostėse galima užfiksuoti mu
ziejinį lietuvių liaudies meną, naujosios, t.y., šių dienų 
tautodailę ir jos gamintojus-kūrėjus, darbo įrankius, me
džiagą ir darbo eigą - audėjas su kraitiniais audiniais, 
dievdirbius ir jų išskaptuotas figūrėles. Video juostos 
atidarytų muziejų duris ir galėtume išvysti ne tik Čiurlio 
nio, bet ir visų kitų menininkų kūrybą, dainų bei šokių 
šventes operas, chorus, liaudies instrumentų, koncertus.

Išeivijoje vis retėja paskaitininkų eilės, mažėja tauti
nių iškilmių lankytojai. Jaunimas atitolsta nuo senosios 
lietuvių visuomenės. Yra šimtai galimumų su vaizdajuos
tėmis grąžinti jaunimą į gimtojo krašto ir jo kultūros 
pažinimą.

Pirmieji bandymai į vaizdajuostę įrašyti lietuvių kultū
rinę veiklą buvo padaryta 1981 m. Chicagoje, Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto, vadovaujant prof. dr. Jonui 
Račkauskui, filmuojant Marytei Smilgaitei. Buvo pakvies toms grupėms buvo parinkta mažiau ar daugiau sudėtin- 
ta visa eilė lituanistų, jų tarpe ir dail. Antanas Tamo
šaitis, kuris įkalbėjo į video juostą apie liaudies meną, 
išryškindamas įvairias liaudies meno šakas, pavaizduoda
mas jas foto nuotraukomis bei piešiniais. Vaizdajuoste 
buvo naudojamasi lituanistinėse mokyklose, įvairių orga
nizacijų programose bei tautodailės parodose.

Seknačiais metais dail. A.ir A. Tamošaičiai įsigijo baigta taip pat įspūdingu ir nuotaiką keliančiu masiniu 
visas video priemones ir iki dabar yra įfilmavę virš 2(J 
video juostų apie lietuvių liaudies meną, tautodailę, dailę 
bei parodas. Chicagos Lietuvių Tautodailės Instituto su
rengtos dvi paskutines tautodailės parodos yra įfilmuotos 
Antano Raucho į video juostas, o taip pat ir staklių 
užtaisymo eiga lietuvių ir anglų kalbomis. Vaizdajuostės 
pagamintos apie senovinį lietuvių liaudies meną ir dabar- je arenoje pavaizduoti žodį LIETUVA, 
tinę tautodailę su parodomąja technika ir autentiškais 
pavyzdžiais galėtų atstoti kursų rengimą tolimuose kraš
tuose.

Kultūros Tarybai arba kitai organizacijai reikėtų pasi
rūpinti vaizdajuosčių archyvu-biblioteka, kad skleistų po 
visą pasaulį išsiklaidžiusiems lietuviams savąją kultūrą 
gyvais spalvingais vaizdais.

10. Lapkričio ir gruodžio mėnesių laikotarpy dalis 
pamokoms, skirto laiko buvo naudojama pramokti ir at
likti KALĖDŲ EGLUTĖS sueigos programų.

11. Gruodžio 20 d., sekmadienį - 
Sueigos programų atliko visa mokykla. Buvo suvaidinta 
Alės Paškevičienės prieškalėdinis vaizdelis "DEMONSTRA
CIJA". Pats vaidinimas, iliustracijos ir sueigos programai 
patalpinti šio leidinio 47-58 psl. Puikias dekoracijas šiam 
vaidinimui paruošė dail. Romualdas Barisa. Muzikos pa
lydų pianinu atliko Loreta Cassidy.

Po vaidinimo atsilankė KALĖDŲ SENELIS (p.Lukša). 
Jis atgabeno visiems vaikučiams, dalyvavusiems šioje 
sueigoje, dovanėlių. Oras tų dienų pasitaikė labai blogas, 
sniego pūga, tačiau dalyvių turėjome, kaip retai kada- 
-apie 80 asmenų.

12. Gruodžio 20-sausio 8 Kalėdų atostogos.
13. Mokinys Raimundas Verbyla sausio 9 d. perkeltas 

iš klasės "B" į klasę "A". Atitinkamai pasikeitė abiejose 
klasėse mokinių ir turimų skyrių skaičiai.

14. Sausio 16 d. mokyklų aplankė kun.dr. V.Skilan- 
džiūnas. Atlikęs reikiamų pašnekesį su visais mokiniais, 
paliko mokiniams religinio turinio lauktuvių.
Sį šeštadienį prisiminta mokykloje pamokų metu KLAI
PĖDOS išvadavimo 65 metų sukaktis.

15. Vasario 20 atsilanko į mokyklų antrų kartų kun. 
dr. V.Skilandžiūnas; jis turi vienų tikybos pamokų. Šį 
šeštadienį abi sujungtos klasės pamini VASARIO 16-TĄ- 
JĄ.

16. Prisiminta šiais mokslo metais įžymiųjų lietuvių 
įvairaus pobūdžio sukaktys, būtent:

Tautinio atgimimo dainiaus Jono Mačiulio- MAIRO
NIO, knyg nešių karaliaus : Baltojo Erelio-_ Jurgio BIELI
NIO, filosofo, poeto, dramaturgo dr. VYDŪNO-Storastos, 
Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno JANKAUS, mūsų 
mokyklos globėjo dr. VINCO KUDIRKOS .ir Atlanto nu
galėtojų; Stepono DARIAUS ir Stasio GIRĖNO.

17. Kovo 19 d. šeštadienį pamokų nebuvo dėl mokyk
lose turimų žiemos atostogų.

18. Kovo 26 instruktorė S.Banevičiūtė aiškino ir rodė 
abiejų klasių mokiniams lietuviškų šiaudinukų pagamini
mų.

19. Kovo 27 d.sekmadienį įvyko Ottawa School Board 
of Education simpoziumas etninių grupių mokytojams. 
Dalyvavimas būtinas. Mūsų mokyklai atstovauti privalėjo 
Mokyklos vedėja.

20. Balandžio 9 d. mokytoja S.Danaitienė buvo nuvy
kusi į Švietimo Komisijos kviestų mokytojų ir švietimo 
darbuotojų suvažiavimų Toronte, atstovaudama mūsų mo
kyklai.

21. Mokykla mokslo metų bėgyje, pamokų metu ruošia 
tradicinį mokinio pasveikinimų jo GIMTADIENIO proga. 
Įteikiama visų mokinių pasirašyta sveikinimo kortelė, 
mokytojų- kukli dovanėlė ir sudainuojama "Linkim lai
mės mes Tau..."

22. Šios mokyklos mokinė Lina Augaitytė pravestose 
gimnastų varžybose Kingstone iš 100 varžovių laimėjo 
II vietų šokant per ožį ir III vietų visuose pasirodymuo
se.

23. Šia proga mokykla prisimena ir dėkinga savo ge
radariams už jų jautrių širdį, patarnavimų ar talkų. Štai 
tie asmenys: Jadvyga Rimšaitė, gyv.Toronte.likusieji- 
011 a wo je: Sigita Banevičiūtė, Sofija ir Vytas Balsevičiai, 
Romualdas Barisa, Loreta Lukšaitė-Cassidy, Juozas Da
nys, Marija Ramūnienė ir Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai.

24. Mokyklos vedėja Alė Paškevičienė išleido savo

(Telefoninis pranešimas Vatikano Radijui, lietuviškajai 
laidai) J. V. D a n y s

1 Aštuntoji Laisvojo Pasaulio Lietuvių Šokių Šventė
1 įvyko liepos 3 d. Hamiltone, Kanadoje, neseniai pastaty-
1 tame koliziejuje su labai moderniškais įrengimais.
’ Iš septynių kraštų: Argentinos, Australijos, Brazilijos, 

Lenkijos (Suvalkų trikampio, Punsko), Vakarų Vokietijos, 
Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstybių suvažiavo 2,020

; šokėjų iš 57 ansamblių, iš kurių didesnieji turi po du ar
• ir keturis vienetus. Tai tokių vienetų susidarė 117.

Tarp 10,000 žiūrovų, kurių daugumas buvo iš Kanados 
: ir JAV, buvo daug žmonių ir iš daugelio kitų kraštų, taip 

pat ir iš Lietuvos.
! Rengėjai buvo Kanados ir Jungtinių Amerikos Valsty

bių Kraštų Bendruomenės. Šventės vadovu prieš dvejus
' metus buvo pakviestas dr. Vaidotas Kvedaras iš Hamilton, 
; Kanados, kuris sudarė dvi pagrindines komisijas. Pirmoji 
'■ rūpinosi programa ir jos apipavidalinimu. Joje buvo žino

mų ansamblių ilgamečiai vadovai - Juozas Karasiejus, pir
mininkas, Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė ir Rita 
Karasiejienė, visi trys iš Kanados ir Liudas Sagys iš 
Amerikos.

Technikinė rengimo komisija pasiskirstė į keletą pako
misijų, kurių nariai daugumoje buvo iš Hamiltono Lietu
vių Bendruomenės.

Šokėjai suskirstyti į keturias kategorijas: vaikų (iki 
13 metų), jaunių (iki 17) vyresniųjų (18-25) ir veteranų, 
kurie anksčiau buvo dalyvavę šokių šventėse. Atitinkamai 

gi tautiniai šokiai.
Šokių šventės šūkis buvo TAUTINIO ŠOKIO JUDESY, 

- TĖVYNE, MUMS GYVA ESl! Tokia nuotaika buvo pradė
ta įspūdinga masinių ratelių pynė, palydima orkestro ir 
choro su specialiai parašyta Abariaus muzika, Sagio kom
pozicija ir Gudavičiaus choreografija. Ir toji pirmoji dalis 

"Malūnu", sklandžiai ir darniai atliktu.
Kitas iškilus momentas buvo masinės šokėjų sudaro

mos figūros, kur pasiekta didelio darnumo po, palygina
mai, trumpų repeticijų. Kulminacinis punktas buvo pro
gramos gale, kai po masiniai labai gerai atliktų "Audėjė
lės" ir "Aštuonyčio", šokėjai šokdami susigrupavo didžiulė- 

Ir šokėjų, ir žiūrovų entuziazmo ir pasigėrėjimo ban
gos susiliejo į vieną džiaugsmo ovacijų bangą.

Visų šokių efektingumui, darnai ir nuotaikai daug 
padėjo iš profesionalų muzikantų sudarytas orkestras, 
vadovaujamas muziko Jono Govėdo iš Kanados ir bene 
stipriausias Kanados choras VOLUNGĖ iš Toronto, vado
vaujamas muzikės Dalios Viskontienės. 

iš viso pašokta 22 tautiniai šokiai.
Kiti renginiai Tautinių Šokių šventės proga buvo: 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODA Karališkojo Botanikos 
sodo patalpose;
PAMALDOS liepos 3 d. Hamiltono modernaus suvažiavi- 

KALĖDŲ EGLUTE. mų centro didžiojoje salėje, kuriose atsilankė apie,, Jį,00(1 
žmonių. Jas atnašavo vysk. Paulius Baltakis, asistuojant 
keliolikai kunigų iš įvairių pasaulio kraštų, tarp jų ir iš 
Lietuvos. Po pamaldų buvo eisena prie miesto Laisvės 
paminklo, kur padėta vainikai ir prisiminta Lietuvos 70 
metų atkūrimo sukaktis. Be Bendruomenės atstovų kalbė
jo ir ir miesto meras.

Liepos 1 d. JAUNIMO ŠOKIUOSE Mohawk kolegijoje 
susirinko apie 2,500 jaunimo, o liepos 2 d., vadinamame 
SUSIPAŽINIMO VAKARE šiaip taip sutalpinta 3,000 žmo
nių, dar keli šimtai negalėjo patekti. Panašiai ir UŽBAIG- 
TUVIŲ POKYLYJE dviejose didžiulėse salėse sutalpinta 
po 1,500 vyresniųjų ir jaunesniųjų, viso apie 3,000, ir dar 
daugeliui teko nusivilti pritrūkus vietų.

Pirmą kartą laisvojo pasaulio lietuvių šokių šventėje 
dalyvavo lietuvių šokių grupės iš Suvalkų trikampio ir 
Australijos.

antręję kūrybos knygą MARMAKIŠKIAI. Ji skiriama mo
kykliniam jaunimui.

25. Lietuviškieji mokslo metai baigiasi gegužės 28 
dieną Mokslo metų baigimo šventė ir Motinos paminėji
mas - gegužės 29 d. sekmadienį

VALIO- VASAROS ATOSTOGOS...

mt.
gyvulius. Mes turime net du šunis, 
laiko gyvulius, privalo jų neskriaus-

berniukas, bet ne

nepažįstamas mano

GYVULIAI
Andrius Čeponkus , 9

AŠ labai mėgstu 
Visi, kurie mėgsta ir 
ti. Negalima gyvulio užgauti.

Vieną kartą mūsų didesnysis šuo buvo peršautas į 
koją. Mes nežinojome, kas tai padarė. Gal tai buvo per 
apsirikimą. Man buvo labai jo gaila. Jo vietoje aš būčiau 
garsiai verkęs. Vargšas šuo visą laiką tylėjo. AŠ esu 
labai patenkintas, kas esu žmogus 
koks nors gyvulėlis.
NORĖČIAU APLANKYTI LIETUVĄ

Andrea Gutauskaitė, 13 metų.
Kaip iš tikrųjų atrodo tas man 

protėvių kraštas LIETUVA? Aš tiek daug esu apie jį 
girdėjusi, bet niekada nebuvau ten.

Jei aš tikrai ten nuvažiuočiau - norėčiau susitikti 
visus mano tėvelio gimines. Po to norėtųsi pamatyti 
istorines vietas ir jas būtinai nufotografuoti. Jei aš maty
čiau ką nors, tai vėliau turėčiau ką prisiminti.

Aplankyti Lietuvą man būtų tarsi svajonė-sapnas. AŠ 
išnaudočiau kiekvieną minutę. Man būtų svarbu bent kas 
pamatyti, nes tai mano tėvo kraštas.

Man labai patinka žiūrėti šokant tautinius šokius ir 
klausytis dainuojant liaudies dainas. Aš mėgstu tautosaką 
Man atėjo į galvą mintis pamatyti Lietuvos mažo ūgio 
arkliukus. AŠ pasinerčiau į tą šiek tiek skirtingos kultū
ros pasaulį.

Labai norėčiau ten būnant, išmokti ypatingus lietuviš
kus valgius. Turėčiau gerą progą pramokti kalbėti lietu
viškai. Lankant Lietuvą man būtų nepaprasta proga 
įgauti didesnį gyvenimo patyrimą. Tuo aš tikrai pasinau
dočiau.

Tai būtų nepaprasta kelionė, kurią aš visada prisi
minčiau. LIETUVA - TAI MANO KRAŠTAS.
(Originalas angliškai rašytas). /Trupinėliai. 1988./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IB padanges mielos
rif Baudos okupuoto/t urruvojc m lUivuoie i K^Ek/l

NESAKYKIME: "VALGYKIME IR GERKIME, NES l Į I K. t
RYTOJ MIRSIME", bet sakykime: "DIRBKIME IR PA- V t/ li’l C JUZ Z //X I 
DĖKIME VIENAS KITAM, NES ŠIANDIEN ESAME GYVI ■
KARTU". Havelock Ellis

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

Dr. Gv. Valančius

JI Ai

RŪPINASI KAIP

Arvydas Sabonis su gydytoju ir kolega Lietuvojesavo

ir 
prie 
Pre- 

Vilniuje,

RIMTAI
IŠVENGTI TARŠOS

Liepos mėn.vyko 
specialus mitingas 
Aukščiausios Tarybos 
zidiumo Rūmą 
kurį sušaukė Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdis. Pagrįs
tą nerimą kelia Ignalinos 
atominė jėgainė, ypač, 
kad buvo bandoma be pro
jekto statyti trečiąjį jos 
bloką. Lietuvos vyriausybė 
pajėgė išreikalauti, kad 
tos 
būtą 
šūkiai 
naujas 
mams 
"Šalin 
"Ignalina-mūsą, o ne mono
poliją", "Gana teršti Lietu
vą", "Neatiduosime Ignali
nos monstrams"! Kai kurie 
plakatai buvo rusą kalboje.

Šiame mitinge buvo 
reikalauta imtis konkrečią 
žygią skubiai gerinti Lietu
vos ekologinę padėtį. Pro
testuota prieš planavimą 
Akmenės cemento gamyk
loje deginti susidėvėjusias 
padangas.

/Kaip žinome, susidėvė
jusias padangas gudriai 
panaudoja trečiojo pasaulio 
gyVėritoj'diį" įVašigafnindami' 
iš ją padus sandaliams. 
Kodėl neperduoti ją ten, 
vietoj deginimo?/.

Šiame mitinge kalbėjo 
akademikai, profesoriai,po
etas S.Geda, Fizikinią Ener
getikos Problemą Instituto 
direktorius, LTSR Ministrą 
Tarybos pramonės skyriaus 
vedėjas, rašytojas.ir kt.

išreikalauti, 
statybos finansavimas 

nutrauktas. Mitingo 
skelbė: "Ignalina-

Černobylis", "Įsaky- 
ir spaudimui - ne", 
atominę chaltūrą",

• Penktajame PABALTIJO 
TEATRŲ 
vykusiame 
(dabar 
grade), 
atras 
prizą 
Jono

PAVASARYJE, 
Karaliaučiuje 

vadinamame Kalinin- 
Kauno Dramos Te- 
laimėjo pagrindinį 
už vyr.režisieriaus 

Vaitkaus inscenizuotą, 
Aitmatov'o romaną

"EŠAFOTAS".
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$ ,

VENGRIJOJE LAIMĖJO 
SIDABRINI MEDAU 
Debrecene vykusiame tarp
tautiniame Belą Bartok 
Chorą Konkurse dalyvavo 
58 grupės iš 17 valstybią. 
Ją tarpe pasirodė ir VIL
NIAUS i 
kamerinis 
MUS. Jam 
pas. Tai 
veikia tik 
me konkurse laimėjo sidab
ro medalį.

mokytoją namą 
choras CANTE- 

i vadovauja L.Lo- 
mišrus choras, 
lį metą, o šia-

Ini', sioioisbib o'i ti 
ŽEMAITIJOJE 
PAGERBTI DARIUS 
GIRĖNAS

Liepos 
J ucevičią 
gimė ir augo 
ponas DARIUS, 
transatlantinio 
metinią proga, 
Kultūros Fondas 
jubiliejines iškilmes, 
susirinko daugiau 1 
tūkstančiai žmonią iš Klai
pėdos rajono Judrėną apy
linkės ir kitą t Lietuvos 
vietoviiį į Rubiškes kaimą, 
dabar 
vardu.

Prie 
dengtas 
atminimui ąžuolinis koplyt
stulpis, kurį išdrožė liau-

IR

16 d., senojoje 
sodyboje, kur 

lakūnas Ste- 
55-tąją 

skrydžio 
Lietuvos 
surengė 

• I jas 
kaip 5

pavadintą Dariaus

sodybos kelio ati-
Stepono Dariaus

*******
Laivyba Baltijos jūroje 

daug VIII amžiuje. Pirmieji 
normanai-vikingai. Kuršią pajūry 800 m.po Kr. 
ma Jūrapilė. XII a. antroje pusėje prasideda vokiečių 
veržimąsis į Rytus. Luebeck'o įkūrimas, Hanzos išsi
vystymas, baltą-aisčią žemią kolonizacija. Nuo to 
laiko iki XVIII a. Baltijos jūroje varžėsi švedą, daną 
ir olandą laivininkystė.

Tačiau švedą karaliui Gustavui Adolfui jėga 
užėmus pietinius Baltijos jūros pakraščius nuo Meck- 
lenburg'o iki Suomijos, Baltijos jūra tampa lyg Švedi
jos ežeru.

(A.Nevardauskas. Iš "Pajūriais, pamariais"/

pradėjo įsigalėti maž- 
Baltijos jūroje įsigalėjo

mini-

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.
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ARVYDAS SABONIS 
GR(ŽO LIETUVON

Gydęsis 106 dienas 
JAV, krepšinio žvaigždė 
Arvydas Sabonis sugrįžo 
į Lietuvą. Amerikiečią 
specialistą rekomendacija 

jam tęsti reabilitaciją 
trejetą mėnesią. A.Sabonis 
sakosi, kad jis treniruosis 
su "Žalgiriu" arba rinktine, 
bet Olimpiadoje žaisti ne
siruošia.

1
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J.Tumas-Vaižgantas, J.Jab
lonskis, rusą kalbininkas 
Aleksandrov'as, suomią 
kalbininkas Mikkola su 
žmona rašytoja Maila Tal- 
vio ir kt.

Nepriklausomybės metu 
čia buvo pradžios mokykla, 
pieninė, girininkijos įstaiga } 
policijos nuovada, smulkaus 
kredito bankelis, koopera
tyvas 
JTaip pat gana gyvas tuo 
metu organizacinis gyveni-

Daina apie mas : 1918-40 m. Pavasa- 
.. ---- c —J_______

YPATINGOS AUSYS
t Žymus XVIII amžiaus vokiečią fizikas Lichten

berg as turėjo labai dideles ausis. Kartą vienas pažįs
tamas netaktiškai nusistebėjo:

Kokios baisiai didelės jūsą ausys, profesoriau!
Taip,- ramiai atsakė Lichtenberg'as. - Įsivaiz

duokite, jei prie mano ausų pridėtume jūsą smegenis, 
koks puikus išeitą asilas.

dies meistras Vyt.Savickas. 
Apie "Lituanikos" skrydį, 
jo reikšmę mūsą krašto 
bei pasaulio aviacijai kal
bėjo Lietuvos Kultūros 
Fondo p-kas prof. Česlo
vas Kudaba, Judreną tary
binio ūkio partinės organi
zacijos sekr.Alfreda Pau- 
lienė, Lietuvos aviacijos 
sporto federacijos prezidiu
mo narys Juozas Zujus, 
aviacijos istorikas Vyt. J čirk
štas, istorikas Ant.Tyla.
Vinco Krėves "F

n ArąaiiįęiJ^jiąsyj^ALietuyą^b^iG; Jauninu). SrfgQSqrjkųępa, 
brangi", "Lietuva,Tėvynė
mūsą". Taip pat vyko lakū
ną atlikti aukštojo pilotažo 
skraidymai ir parašiutininkų, 
šuoliai. Ant S.Dariaus mo
tinos kapo buvo padėta 
gėlią.

Sekančią dieną iškilmin
gas minėjimas tęsėsi Šila
lės rajone, Vytogalos kaime 
Stasio GIRĖNO tėviškėje. 
Čia buvo papuošta žolyną 
vainikais lakūno gimtoji 
troba. Skrido "Lituanika", 
pasakyti prisiminimo žo
džiai, skambėjo tautinės 
dainos, deklamacijos. Upy
nos kapinėse padėjo gelią 
ant S.Girėno tėvą kapo.

Vytogaloje dalyvavo 
apie 5.000 žmonią.

Rašoma, kad pareigūnai 
buvo mandagūs ir pavyzdin
gai tvarkė transporto aikš
tes. Plevėsavo trispalvės. 
Surinkta auką pastatyti 
Dariaus-Girėno paminklui, 

a PLOKŠČIUOSE, Šakią 
kraštotyrininką dėka kas
met nuo 1972 m. rengiama 
kalbos ir literatūros diena. 
Pranešimuose ir pasisaky
muose nagrinėjama kurios 
nors vietovės kultūros isto
rija, dabartis, įžymią žmo
nią 

,, tokia 
kitoje 
Sintautuose, 
Kudirkos Naumiestyje, 
darge ir kt. Šį kartą XVI- 
toji buvo surengta Plokš
čiuose. Čia 19 a.pabaigoje 
gyveno 
veikėjas 
Pas jį 
daugelis 
dalyvią, 
sienio, 
Kudirka,

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

ir kelios krautuvės.

.1923-30 m.Lietuvos Jauni
mo S-gos skyrius, 1921- 
30 m. Lietuvos socialdemo
kratą kuopa, 1921-30 m. 
Lietuvos Ūkininką 
skyrius, 1922-30 
darbo federacija, 
tautininkai ir kt.

Šį kartą Plokščiuose 
pranešimus skaitė moksli
ninkai ir akademikai: V.Ma'. 
Žiulis, prof. J. Pikčilingis, 
docentai G. Raguotienė 
ir S. Skrodeikis, mokslinė 
bendradarbė B.Kazlauskienėj 
A.Vaičiūnas. Kalbėjo rašy
tojas J.Mačiulis, V.Kudir- 
kos giminaitė Z.Lenkutytė, 
kraštotyrininkas J. Bakšas, 
kolūkio pirmininkas V.Biti
nas, vidurinės mokyklos 
direktorius M.Isevičius ir 
kt.

Meninėje programoje 
dalyvavo pasižymėję daini
ninkai B. Grincevičiūtė, 
D.Sadauskas, aktorius L.No
reika. Prisidėjo ir vidurinės 
mokyklos moksleiviai bei 
kolūkio etnografinis ansamb
lis.

1921-30 
Sąjungos 
Lietuvos 

šauliai,

gyvenimas.
Diena 
rajono

Kasmet 
vyksta vis 
vietoje 
Lukšiuose, 

Su-

žymus kultūros 
Petras Kriaučiūnas, 
lankėsi ir buvojo 
tautinio atgimimo 
moksininką iš už- 
ją tarpe Vincas
Povilas Višinskis,

C F M

REALYBĖ
Žmogus niekaip 

atgauti skolą. Tai jis 
savo žmonos ir šešią vaiką fotografiją. Jis taip ir 
padarė ir dar įrašė fotografijoje:

"Štai priežastis, kuri privertė mane pareika
lauti, kad greičiau grąžintum skolą".

Po kelią dieną jis gavo gražios merginos nuot
rauką. Kitoje jos pusėje buvo įrašyta:

"Štai priežastis, dėl kurios jokiu būdu negaliu 
dabar grąžinti tamstai skolos".

TA‘I AID UAI '

negalėjo iš savo skolininko 
sugalvojo pasiąsti skolininkui

Dr. S. A 1 i u n a s

KAS.,YRA* DIDIS

Ne tas yra didis, 
Prispausti vergijos, žemyn 
Bet 
Kad

prieš ką milijonai, 
galvas lenkia, 
nuosavai žmonai,tas, kurs išdrįsta tart 

vynas ir alus jam nieko nekenkia.

Tik
Paskyrė kalbose dėl artimo laimės, 
Ir tas, kur ataką širdies nors ir gavo, 
Bet vėl toliau varo du šiftus be baimės.

tas yra didis, kurs gyvastį savo

Tik tas yra drąsus, kurs , slėpdamas vardą, 
Kovoja ir joja ir, kartą įniršęs, 
Ir tas, kuris veikimą visokį suardo, 
"Vienybė težydi" giedot neužmiršęs.

Ne tas yra didis, kurs geidžia tėvynės, 
Kurs mini Dubysą, Telšius ir Alytą, 
Bet tas, kurs šiandieną nei pusdolerinės 
Į jokias Kęstučio pilis nemainytą.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JŪSŲ AUKA TAUTOS FONDU! GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA IN FORM ACIJ AS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ IR JĄ SKATINA.

Plokščią apylinkės jau 
buvo gyvenamos priešisto
riniais ir ankstyvosios isto
rijos laikais. Apie tai liu
dija piliakalnis. Jis yra 
dauboje, apsuptoje dvieją 
Vaiguvos upokšnio šaką. 
Netoli piliakalnio Vaiguviš- 
kią kaimo laukuose podir
vyje ir paviršiuje rasta 
gyvulią kaulą, molinią puo
dą šukią, koklią liekaną, 
senovinią pinigą ir kt.

Seniausią istorinią šal- 
tinią apie Plokščią apylin
kėse buvusias gyvenamąsias 
vietoves randama nuo XV 
a.pradžios.

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

Aukas arba palikimus siųskime 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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vol. nokti t s 

Programos vedėjos : LIUDAS STANKEVIČIUS

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

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ (GAL1OTIN1A1 
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.



AUSTRALIJA

PRANE^A KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

• Per didžiųsias Pasaulio Lietuvių šventes Toronte 
birželio-liepos mėnesio dienomis surinkta $ 1.469 politi
niam kaliniui dr. Algirdui Statkevičiui, neseniai atvyku
siam į Š.Amerikų paremti. Gerbiamas daktaras yra labai 
dėkingas lietuviams už jų nuoširdumų.

PAKILI
AUSTRALIJOS LIETUVIU
NUOTAIKA -

ui®

• Kaip kasmet, Sudbury apylinkės pabaltiečiai atsiuntė 
aukų Kanados Lietuvių Žmogaus Teisėms Ginti Komite
tui. Tai yra aukos, surinktos Sibirinių Trėmimų minėjimo 
metu baltiečių politinių kalinių šeimoms šelpti.

• Š.m.liepos 12 d. 
priėmė naujų 
C-93, kuris buvo patvirtintas liepos 
įvykiui atšvęsti, daugiakultūrinių reikalų ministeris Gerry 
Wiener sukvietė visų Kanadoje esančių tautybių atstovus 
į Ottawu liepos mėn. 28 d. Dalyvavo arti 400 žmonių. 
Jų tarpe KLB
Bireta. Po priėmimo įvyko Kanados Etnokultūros Tary
bos posėdis, dalyvaujant tos organizacijos tautybių narių 
pirmininkams.

Kanados parlamentas vienbalsiai 
daugiakultūrinių reikalų įstatymų Bill 

mėn. 22 d. Tam

Krašto valdybos pirmininkas Vytautas

• Naujo daugiakultūrinių reikalų įstatymo įvedimo 
proga, Toronte taip pat įvyko priėmimas rugpjūčio mėn.

d. Toronto Universiteto patalpose. Jame dalyvavo 
400 žmonių.
KLB atstovavo Krašto valdybos sekretorė dr. Ma- 

Arštikaitytė-Uleckienė, reikalų vedėja Darija Deksny- 
ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos vice-pirm.

virš

rija
tė
Mirga Šaltmiraitė.

Min. Gerry Wiener pasveikinus atvykusius ir prista
čius asmenis, kurie labiausiai rūpinosi šio įstatymo suda
rymu ir pravedimu, sekė trumpa meninė programa, kuriao 
atliko įvairių tautybių šokėjai bei muzikai.

PRAŠYMAI STIPENDIJAI
Kun.P.AŽUBALIO vardo 

stipendijų fondas iš gauna
mų palūkanų kasmet skiria 
stipendijų studentui ar 
studentei, kurie gyvai reiš
kiasi lietuviškoje veikloje 
ir studijuoja lituanistinius 
arba artimus mokslus.

Šių metų stipendijai 
gauti prašymai su trumpu 
savo veiklos aprašymu pri
imami iki rugsėjo mėn. 
17 d.

Dr. 
128 
Ont. L6J 3E2.

iki rugsėjo
šiuo adresu:

A. Kazlauskienė,
Dunn St., Oakville,

pažįstamus 
kanadiečius

manyti,

bei 
kita-

kad 
lat-

ŠIŲ METŲ PABAIGOJE 
LIETUVIŲ DIENOS IR 
SPORTO ŽAIDYNĖS

VALDAS ADAMKUS

Dar visai neseniai šią

Melbourno kanklininkų grupė debiutavusi "Dainos" Sambūrio vakaronėje. Priekyje: Stasys Eimutis būrelio 
vadovas, kanklių dirbėjas pagaminęs 22 kankles ir Aleksas Gabas. Antroj eifeje: ieva Arienė, Nijolė 
Zdanienė, Danutė Brovedani ir Albina Cininienė.

• LN ligonių lankytojai 
posėdžiaus rugpjūčio mėn. 
31 d., trečiadienį, 8 vai.v.

Galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo, kviečiami 
dalyvauti.

LIETUVIŲ
P A R O

Rugsėjo

TAUTODAILĖS 
D A

mėn. 6 d. Ro- 
bart? s Library ( Universi
teto) 140 St.George Str., 
Toronte bus atidaroma 
lietuvių tautodailės paroda, 
kuri tęsis iki mėnesio pa
baigos. Kanadiečiai gulės 
pamatyti lietuvių tautinius 
audinius,
drožinius, keramikų, margu
čius, šiaudinukus ir gintari
nius papuošalus. Prieš ke-

įvairius medžio

PARAMA

PRANAS BERNECKAS

vasarą su ovacijomis ir šypse
nomis pasitikome šokėjų eisenoje 
Australijos lietuvių tautinių šokių
Kanadoje Hamiltone ir Toronte didžiųjų renginių metu 
tikrai buvome sujaudinti, išjudinti, atgaivinti tokių svečių 
ir tokių renginių. Labai svarbu ne tik žinoti, bet ir pa
justi, kad ir kažin kur, tolybėje, dar yra daug lietuvių, 
dar jie stipriai veikia ir ryšys nenutrūkęs, o atnaujina
mas.

Šie metai nepaprasti, nes mūsų dar laukia Sportininkų 
suvažiavimas ir žaidynės, šį kartą toje tolimoje Australi
joje. ;

Išvyka į ši. III-jį Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
renginį rūpinasi specialus komitetas:

Valdas ADAMKUS, dabartinis Š. Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos pirmininkas. Jis yra 
pasižymėjęs sportininkas, sporto renginių iniciatorius ir 
organizatorius jau nuo 1947 metų. Dažnai skaitęs sporto 
klausimais paskaitas, rašęs spaudoje. Taip pat visuomeni
ninkas, dirba svarbiose pareigose JAV vyriausybėje Gam
tos Apsaugos departamente;

Pranas BERNECKAS, sporto darbuotojas, trijų kaden- 
dijų ŠALFASS Centro Valdybos pirmininkas ir jos Garbės 
narys. Sutvirtinęs lietuvių sporto organizaciją, išleidęs 
biuletenius, paskatinęs sporto vadovų veiklą, sporto rei
kalams atstovas prie JAV Švietimo tarybos. Jis vadovavo, 
kai ŠALFASS surengė I-ąsias PLS žaidynes, įkūrė Sporto 

I. Fondą ir rūpinosi "Išeivijos Lietuvių Sporto" knygos išlei
dimu.

Vytautas GRYBAUSKAS, buvęs krepšininkas, taip pat 
5 metus treneris ir žaidėjas Prancūzijoje. Ten buvo ap
dovanotas medaliu ur nuopelnus Prancūzijos jaunimui. Jis 
taip pat ilgametis ŠALFASS krepšinio ir lauko teniso 
vadovas, Garbės narys, laimėjęs stalo ir lauko teniso 
titulą pabaltiečių ir amerikiečių varžybose. Taip pat 
daug rašęs sporto temomis mūsų spaudoje, 12 metų reda
gavo sporto skyrių DRAUGE ir tą darbą dirba dabar 
PASAULIO LIETUVIO žurnale.

Rimantas DIRVONIS dar Hanau stovykloje pasižymėjo 
kaip geras krepšininkas. Chicagoje ilgus metus žaidė už 
ASK LITUANICA ir už Š. AMERIKOS LIETUVIŲ RINK
TINŲ. Treniruoja ir vadovauja klubui LITUANICA 32

"SUKURį" - tolimosios 
ansamblį ir jo vadovus.

lerius metus ten buvo su
ruošta gintaro paroda.

Parodų ruošia Lietuvių 
Tautodailės Instituto Toron 
to skyrius, kurio pirmininkė- 
audėja Aldona Vaitonienė.

Parodoje matysime dau
gelį įdomių rodinių. Svarbu, 
kad kuo daugiau lietuvių 
apsilankytų šioje žymioje 
bibliotekoje, atsivesdami 
ir savo 
draugus 
taučius.

Reikia
apie parodų pranešta 
viams, estams, ukrainie
čiams.
• Vilniečio dail. VYTAUTO 
VALIAUS paroda vyko dvi 
dienas Prisikėlimo 
jos parodų salėje.

Dailininkas 
yra dail.Telesforo 
sūnėnas. Parodų 
jo dėdienė Aldona Valiu
vienė.
• KLB 
Valdyba 
Kaspino 
cijų prie Ontario provinci
jos parlamento rūmų rugpjū- metus. Aktyvus visuomeninėje veikloje. Vienas pagrindinių 
čio mėn. 23 d.
• Lietuvių Tautodailės 
Instituto metinis suvažiavi
mas vyks rugsėjo 17 d. 
pas A.V.Vaitonius 96 Ang
lesey Blvd., Islington, Ont. 
Pradžia 12 vai.

Parapi-

V. Valius 
Valiaus 
surengė

Toronto Apylinkės 
suruošė Juodojo 

dienos demonstra-

organizatorių kelionės į Jaunimo Kongresą Australijoje. 
Šiuo metu yra ŠALFASS Centro Valdybos vicepirmininkas.

Dr. Petras KISIELIUS buvo geras stalo teniso ir krep
šinio žaidėjas, mėgo futbolą, buvo vienas Cicero L.S.K. 
steigėjų, ilgametis globėjas, visuomenininkas.

Sporto žaidynės vyks Australijos Lietuvių Dienų metu 
tad tikimasi svečių iš įvairų kraštų.

LIETUVIŲ DIENOS prasidės Gruodžio mėn. 26 d. 
pirmadienį, 12:30 vai. Apollo Entertainment Center. III- 
jų Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių atidarymas vyks 
Richmond, 40 Kingston Ave. Vien iš užjūrių numatoma

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA:
7%% už 90 dienų term, indėlius g 
8 % už 6 mėn. tena indėlius
8 % už 1 metų term, indėlius
8L% už 2 metų term, indėlius g 
8%% už 3 metų term, indėlius g 
9/2% už GI C 1 m. gurant, in v. pož g 
9)6% už GIC 2 m. g or ant. inv. paž. g 
9%% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų plonu (var. rate) g 
9%% ] m. term. pensijų planą S
9/2% už 2 metų term, pensijų planą § 
9%% už 3 m. term, pensijų planą g 
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) g 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kosd. palūk. s-tq 
772% už virš $10,000 kasdo pal. s-tą 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....101/2°Z
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų .... 10%
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgi/ius iki 75°; įkai 
nolo turto, visų narių gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Fekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini 
ttinF.s perlaidos, kelionės lėkiai (American Express^. Kitos pasko
los; (Line of credit) ir antrieji mortgiČiai.

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

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

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 49

6 psi.

Parapijos kredito kooperatyvas
' 999 College SL. Toronto. Ontario M6II 1A8 

'•*75 Telefonai: (4 16) 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........... 73A%
1 metų term, indėlius....... 73/4%
2 metų term, indėlius....... 8 %
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 97« %
2 metų GlC-met. palūk...... 9W %
3 metų GlC-met. palūk......  ’/»
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 81/s% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9V*% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 9W% 
RRSP-3 metų term. ind.. 93/«%
Specialią taup. s-tą ......... • 7’/2%
Taupomąją sąskaitą  • 6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 '/z% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53A%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................  10'/«%
2 metų ..................103/<%
3 metų ................. 11 %
Siu keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 10%

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

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

AKTYVAI virš 37 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

VYTAUTAS GRYBAUSKAS

RIMANTAS. DĮRVUNĮS
susilaukti apie 200 sportininkų.

Vakare bus Tautosakos ir Dainos renginys Scott Teat
re, Adelaidėje, Kintore Avė.

GRUODŽIO men. 27 d., antradienį - LIETUVIŲ DIENŲ 
ATIDARYMU pamaldos ir eisena iš katedros į Adelaidės 
miesto rotušę.

Po piet - Meno Parodos atidarymas Adelaidėje, kurio
je bus proga pamatyti Australijos lietuvių menininkų car
bus. VaKare - Lietuvių Namuose - Literatūros Vakaras.

šios Lietuvių Dienos bus 15-tojios Australijoje.
Re i xia tike t is____ 7___ .______į<ąq mūsų sportininkai pasirodys sėkmin

gai ne tiktai sporte, bet ir kaip lietuviškos kultūros jr 
elgesio atstovai?

"Sveikame kūne - sveika siela" - sportininkų šūkis 
tegu lydi juos. 5.

KAZOKŲ MENO FONDO PREMIJOS
Vinco ir Genovaitės KAZOKŲ vaizduojamojo meno 

fondas, susidedąs iš $19,000, jau yra įjungtas į Australi
jos Lietuvių Fondą. Kazokų Meno Fondo pinigai yra laiko
mi Australijos Lietuvių Fondo specialioje sąskaitoje, iš 
gaunamų palūkanų, kas antri metai bus skiriamos dvi pre
mijos po $1000.-

Viena $1000 premija bus skiriama už geriausią tapy
bos ar grafikos darbą, o kita $1000 premija - už geriau
sią skulptūros ar keramikos darbą.

Kazokų Meno Fondo premijas jau numatyta skirti šių 
metų gale Adelaidėje įvyksiančių Lietuvių Dienų metu 
Meno parodoje dalyvaujantiems dailininkams.

Sąlygos premijai gauti ir vertinimo komisijos sudary
mas yra aptartas Kazokų Meno Fondo nuostatuose.

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

i

I

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

ATEIK Į LIETUVIŲ a.a. (Alcoholics Anonyaous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ, 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai, gatves nuo pensininku rūmų. 1610 
Bloor St. West, kaupas Indian Rd.) 7130 vai. v

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamilton
Z. Puli anauskas

MŪSŲ SENJORAI PAS 
TORONT1EČIUS

Hamiltono Lietuvių 
Senjorų Klubo narių vienas 
autobusas liepos 13 d. buvo 
nuvykęs į Toronto Lietuvių 
Pensininkų Klubo ruošiamų 
gegužinę-pobuvį Toronto 
gražaus parko vietovėje. 
Hamiltoniečių buvo apie 
50. Sunku spėti, bet atrodo^ 
kad torontiečių buvo ma
žiausiai dvigubai daugiau.

Specialios programos 
nebuvo, tačiau muz. Vaclo
vas POVILONIS sugebėjo 
visus palinksminti savo 
dainomis ir akordeonu. 
Malonu, kad tų dienų pasi
taikė gana puikus oras, 
kas leido gamtoje pabuvoti 
ilgesnį laikų, pasitraukus 
iš nepakankamai gerų svei
katai miestų apylinkių.

Muzikas V. Povilonis, 
palinksminęs grupės svečius 
su viešniomis apie jų sta
lus po atviru dangum, per
sikėlė į pastogę, kur vėl 
dainavo ir grojo akordeo
nu šokiams. Čia atsirado 
ir šokėjų, kurie stipresnė
mis kojelėmis,ir jau galėjo 
trepsėti ant lygių asfalto 
grindų. Taip besidarbuojant, 
atėjo ir pietų laikas su 
padidintu apetitu po tokių 
sunkesnių darbų...

Šeimininkės visus pavai
šino gera vištiena ir kavu
te su pyragaičiais. Ir po 
pietų dalis dar šoko, kiti 
dalinosi įspūdžiais su se
niau matytais prieteliais, 
kita dalis žaidė kortomis 
ir dar kiti vaikštinėjo po 
parkų, nepraleisdami pro
gos pasinaudoti grynu oru, 
tuo labiau, kad buvo svečių, 
kurie dar tik pirmų kartų 
turėjo progos šioje vietoje 
pasisvečiuoti.

Vlenlntells lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs nuosovuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ*.

Indėlius (P.C.A.)...................3%
santaupas......................5.75%
kašd.pal.taupymo s-tą.. 5.25% 
90 dienų indėlius............ 8.25%
1 m. term, indėlius ....... 9.5 %
1 m. term, ind.mėn.pal. . S. % 
3 m. term, indėlius ....... 10. %
RRSP ir RRIF (pensijos) 7. % 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.5 %
RRSP ind. 3 m................ 10 %

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
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.

VALYKLA
SPECIALYBES t
• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-00® AVENUE, US«lto 
365-1143

7GB1 A CENTRALS, UMto

2055 ALLARD, Vilto Emtrd ~ 
766-2667

1988. VIII. 25

Atėjus laikui, apie 6 
vai., hamiltoniečiai jau 
pradėjo ruoštis keliauti 
į namus, nes taip buvo 
pasamdytas autobusas.

FILMĄ APIE SIMO 
KUDIRKOS PABĖGIMĄ

Šių filmų rodė Hamilto
no televizijos stotis XI 
kanalas ( reikia nustatyti 
ant 12 nr.) liepos mėn. 
10 dienų. Filmą buvo pa
ruošta prieš 10 metų - 
1978 m.,o Simas Kudirka 
bandė pabėgti 1970 m. 
Gal būt tų filmų paskatino 
rodyti įvykusi laisvojo pa
saulio lietuvių VIII-ji Tau
tinių Šokių Šventė Hamil
tone.

Įdomu priminti, kad 
Amerikos Buffalo miesto 
televizijos stotis nr. 17 
(daug kur reikia TV atsuk
ti iki Nr.20) jau porų mėne
sių ar daugiau, ketvirtadie
niais, rodo vienų valandų 
buvusio Pasaulinio karo 
momentus, pavadinimu 
"World at War". Tai nėra 
vaidinimas, bet tikri buvu
siojo karo momentai. Kar
tais buvę vadai aiškina 
kaikuriuos įvykius. Nors 
ir tragiški tie įvykiai, ta
čiau vistiek įdomu pamaty
ti, kas darėsi maždaug 
prieš 45 metus ar panašiai .

SKAUDI SUSISIEKIMO 
NELAIMĖ

Hamiltonietės Monikos 
S t u k i e n ė s (jos 
vyras Jurgis Stukas mirė 
prieš porų metų) sūnaus 
Edvardo šeimoje 
liepos mėn. 22 d. įvyko 
skaudi nelaimė, Edvardui 
pačiam vairuojant automo
bilį, kuriame kartu važiavo 
jo žmona Agnė, sūnus My
kolas su žmona ir jų 2 
metų amžiaus dukrelė.

Nelaimė įvyko netoli 
Brantford'o miestelio, su
sidūrus trims mašinoms, 
kurios kaltininku buvo ne-

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.75% 
neklln. 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. 

blaivus sunkvežimio vairuo
tojas. Sunkvežimiui užga
vus Edvardo automobilį, 
jo žmona Agnė krito iš 
mašinos jau negyva. Ji 
buvo 53 m.amžiaus. Jų 
sūnus Mykolas 24 m. buvo 
sunkiai sužeistas ir be 
sųmonės. Ligoninėje pagulė
jęs apie 5 dienas, taip 
pat mirė. Dvimetė dukrele 
buvo patikrinta ligoninėje 
ir po to parvežta į namus 
sveika. Ėdvardas Stukas 
buvo taip pat sužeistas, 
bet apsiėjo be ligoninės.

Sunkvežimio vairuotojas, 
trenkęs į vienų mašinų 
ir jų aplenkęs, trenkė į 
kitų - Stukų mašinų. Brant
ford'o miestelis nuo Hamil
tono yra pasiekiamas va- 
važiuojant automobiliu šiek 
tiek virš valandos. Stukai 
važiavo į restoranų užkan- 
džiams netoli minėto mies
telio. Jei ne tai, gal būtų 
išvengta tos nelaimės. Kų 
galima žinoti...

Nuoširdi užuojauta jų 
motinai M. Stukienei ir 
artimiesiems.

Ruošiant šias korespon
dencijas, gavau telefoninį 
pranešimų, kad mirė Ka
zimieras BUNGARDA. Ang
lų dienraščio pranešime 
rašoma, kad jis miręs Šv. 
Juozapo ligoninėje rugpjū
čio 9 d., antradienį. Čia 
liko tik jo žmona An
gelė, o Lietuvoje broliai 
Jonas, Juozas ir Eugenijus. 
Palaidotas Šv.Jono Lietuvių 
Kapinėse Mississaugoje.

A.a. Kazimieras Bun- 
garda yra dirbęs Hamiltono 
plieno įmonėje 34 metus. 
Šiuo metu buvo pensininku. 
Eilę metų yra dirbęs Ha
miltono AUKURO vaidinto
jų grupėje.

Nuoširdi užuojauta jo 
žmonai Angelei.
• Buvę hamiltoniečiai 
Bronė ir Bronius VENSLO- 
VAI, pardavę komercinę 
savo nuosavybę, nusipirko

Š.m. Juodojo Kaspino Diena Montrealyje. Kairėje dr. N. Kazdan ir dalis dalyvių Dominion Aikštėje. Visos nuotr. A.Kalvaičio

montreal
MINĖJOME JUODOJO 
KASPINO DIENA 

Ir

Šiemet, minint Juodojo 
Kaspino Dienų, Dominion 
Aikštėje buvo susirinkę 
pabaltiečiai, ukrainiečiai, 
rumunai, lenkų "Solidarnošč 
atstovai, su vėliavomis.

Ceremonijas pradėjo 
latvių atstovas G. Valdma
nis trumpu žodžiu. Jis 
iškvietė parlamentarų K. 
MacLoIland tarti pasveiki

EKSKURSIJA
į LIETUVĄ - VILNIUS IR KAUNAS

Spalio 10-19 kainuos $ 1695.00

Anksti užsisakę montrealiečiai, gali 
išskristi iš Montrealio ir sugrįžti į Mont- 
realį. Dėl smulkesnių žinių rašyti arba 
skambinti žemiau duotu adresu:

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

prie Dundas miestelio. 
Čia praleis be rūpesčio 
dienas.

Jų turėtų motelį ties 
Stoney Creek buvo nusipir
kęs Bronius Venslovas 1960 
m., dar būdamas viengun
giu. Sekančiais metais nu
griovęs senų pastatų, pasi
statė naujų mūrinį namų, 
pagal naujus išplanavimus. 
Netikėtai tuo metu susipa
žino tik kų iš Lietuvos 
atvykusia mergina. Neilgai 
truko ir abu , Bronius ir 
Bronė , sutarė sukurti šei
mos židinį.

Sumainę aukso žiedus, 
apsigyveno naujame name, 
gražiai susitvarkė ir pradė
jo rūpintis nakvynės namų- 
motelio reikalais. Šeimai 
gimė pirmasis sūnus Algis, 
kuris vėliau padėjo tėvams 
tvarkytis įvairiuose praktiš
kuose nuomavimo reikaluo
se.

Motelis buvo padidintas 
dar 7 naujais kambariais, 
tad iš viso jų buvo jau 
18, gerai prižimrimų ir 
tvarkomų.

Kurį laikų Bronius Vens- 
lovas dar dirbo ir Hamilto
no plieno įmonėje. Atėjus 
pensininko amžiui, iš jos 
pasitraukė.

Dar ne taip seniai šalia 
turimos žemės įsigijo dar 
du gabalus, kurie rubežia- 
vosi su jo žeme ir jau 
siekė ežero krantų.

Taip sumanus Lietuvos 
Zarasų apylinkės aukštaitis,
29 metus išlaikęs motelį, 
dabar jį pardavė ir įsikūrė 
patogiai naujuose namuose. 
Liepos men. 31 d. prietelių 
žmonos J.Gedminienė ir 
S.Eismantienė suruošė B.ir 
B. Venslovams įkurtuves. 
Namo pašventinimų atliko 
Hamiltono lietuvių parapi
jos klebonas kun. J. Liauba. 
Į pobūvį susirinko apie
30 porų šeimų, jų tarpe 
viešėjo ir du svečiai iš 
Lietuvos.

nimo žodį ir pristatė ma
jorų P.Barre. Pastarasis 
papasakojo, kaip karui bai
giantis jam pavyko išgelbė
ti, panaudojant delsimo 
taktikų, apie 6.000 civilių 
nuo jų gražinimo į Jugosla
viją

Po to kalbėjo čekoslo- 
vakų atstovas dr. N.Kazdan, 
kuris buvo pergyvenęs so
vietų invazijų Čekoslovaki- 
jon.

Prof.A. Kawczak, lenkų 
atstovas, vadovaujųs 14

A + A

JINAI ŠIPELYTEI-KLIČIENEI 

mono pirmajai muzikos mokinei mirus, 

jos brolį, irgi mano buvusį muzikos mokinį inz. 
Vitali ŠIPELĮsu šeima, jos vyrų ALGĮ, dukreles 

KRISTINA^ ir ASTA^, jos krikšto motiną JANINA 

RUKŠĖNIENE nuoširdžiausiai užjaučiu ir kartu 

liGd?iu - E. KARDELIENĖ

loniai praleidę laikų, artė
jant vakarui, pradėjo ruoš
tis į namus, palinkėję šei

M aj.P, B arre ir G . V ai dm anis

Pavergtų Valstybių Komi
tetui Paryžiuje, yra speci
alistas Rytų Europos ko
munistinio režimo klausi
mais. Jis dabar dėsto Con
cordia Universitete, taip 
pat tarė žodį apie Ribben- 
trop'o-Molotov'o Pakto 
neteisėtumų.

Vyko eisena j Sovietų 
Sųjungos konsulatų. Pabal- 
tietės nešė tradicinį spyg
liuotų vielų vainikų, sekė 

GUY > 
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
uUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinorr.omi s koinomi s. 
Stogo’ dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

mininkams gražios sėkmės 
naujoje vietoje ir naujuose 
namuose.

14 vėliavų ir apie 350 
žmonių. Montrealio miesto 
policija lydėjo, tvarkydama 
judėjimų ir eisena šį kartą 
galėjo eiti gatvės viduriu.

Atvykus, G.Valdmanis 
per garsiakalbį kvietė kon
sulų pasirodyti ir perimti 
jam paruoštų peticijų. Ne
pasirodžius, rumunų atstovė 
dr. L. Riga pasakė trumpų 
žodį, liečiantį peticijų.

Po maždaug 10 minučių 
išėjo Ambasados tarnauto
jas, atidarė vartus ir pir
muosius 4 dalyvius pakvietė 
į vidų. Jų tarpe buvo G. 
Valdmanis ir L.Riga.

Po kokio 10-ties minu
čių sugrįžę atstovai pasa
kojo, kad buvo mandagiai 
priimti, pažadėta peticijų 
perduoti M.Gorbačiov'ui.

Dalyviai sugiedojo Ka
nados himnų ir laivių kuni
gas paskaitė maldų.

Oras buvo malonus, 
tačiau lietuvių galėjo būti 
žymiai daugiau. Kai kas 
skundėsi dėl nepatogios 
valandos - per anksti ir 
sunku suspėti iš darbo at
vykti.

Nemaža yra tokiu laiku 
nedirbančių. Kodėl jie ne
prisidėjo? M.



montrea!
MIRUSIEJI:
• KIRKUV1ENĖ (MICKEVI
ČIŪTĖ) Adelė, 82 m., mirė 
Victoria ligoninėje. Liko 2 
dukterys ir vaikaitis Rober
tas su šeima.

Labai mėgo skaityti lie
tuvišku spaudu ir buvo il
gametė mūsų laikraščio 
skaitytoja.

• STASĖ GAILIENĖ, Teodo
ros Čipkienės sesuo., mirė 
Lietuvoje.

Užuojauta mirusiŲjŲ arti
miesiems.

• Ona ir Leonas ČEČKAUS- 
KAI, mirus Teodoros Čip
kienės seseriai a.a.Stasei

Tautos Šventės - Rugsėjo 8-tosios

MINĖJIMAS
įvyks 1988 m. RUGSĖJO 11 d.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

11 vai. Iškilmingos Pamaldos
12 vai.Programoje

PASKAITA : Juozas 
MENINĖJE DALYJE: 
akomp. Aleksandras

• Užkandžiai ir kavutė
AUKA: $5-00 ORGANIZACIJOS PRAŠOMOS DALYVAUTI SU VĖLIAVOMIS
PELNAS skiriamas TAUTOS FONDUI. L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

Minėjimo Aktas

ŠIAUČIULIS
Montrealio Vyrų Oktetas, 

STANKEVIČIUS

g

Gailienei Lietuvoje 
Jos atminimui aukoja 
"NL" $15.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• L.ir A.GR1GELIAI a.a. 
Marcelės Jokubaitienės at
minimui ir a.a. Adomo But-' 
vilo atminimui aukoja "NL" 
$20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Mūsų tautiečiams pagei
daujant, vaizdajuostė (video 
juosta) apie Vingio Parko 
demonstracijas bus dar 
kartę parodyta Montrealyje 
rugsėjo mėnesio antroje 
pusėje.

• MNP Seselės grįžo iš re
kolekcijų Putname. Montre- 
aliečiams gerai pažįstamos 
Seselės Paulė ir Janina pa
siliks kurį laikę Montrea - 
lyje.

MONTREALIO ŠEŠTADIE
NINĖ LITUANISTINĖ MO
KYKLA padeda darbę RUG
SĖJO mėn. 17 d., 9 val.ry- 
TO įprastinėse patalpose.

Daugiau informaciją 
galima gauti pas Mokyklos 
vedėję Joanę A da
rn o n y t ę tel: 256-5355.

VISI tėvai nepraleiskite 
progos suteikti savo vai
kams naudlngę ir įdomŲ 
šeštadienio priešpietį lietu
viškame auklėjime’.

• Š.m.rugpjūčio mėn. 24 
d.Montrealio dienraštyje 
"THE GAZETTE" laidoje, 
A-14 psl. yra gana plačiai 
aprašyta protesto demons
tracija, minint Ribbentrop’o 
- Molotov’o paktę. De
monstracijos vyko Pabaltijo 
kraštuose, ypatingai buvo 
ji gausi Vilniuje ir Kaune. 
"The Gazette" gavo žinias 
iš Maskvos.

ŽŪKLĖS DIENOS
LASALLE APYLINKĖJE

Rugpjūčio mėn.27 ir 
28 d.d., šeštadienį ir sek
madienį nuo 6 val.r.iki 
6 vai.v. Terrace Serre 
(prie LaSalle esančių verpe
tų pakrantėje) bus atidary
tos šeimos žvejybos dienos, 
į Serre baseinų bus įleista 
apie 10.000 fotelių 8-16 
inčų dydžio ir kas tik no
rės, galės bandyti savo 
laimę.

Atvykusieji galės gauti 
ne tiktai meškerių, bet 
ir užkandžių. Numatytos 
premijos žvejams, o sek
madienį nuo 2 vai.p.p. 
bus traukiami įėjimo prizų 
laimėtojų bilietai.

Šeimos Žvejybos Dienos 
savanoriai organizatoriai 
nori gražiai užbaigti vasarat) 
suartinant apylinkės gyven
tojus. Šeštadienį, 6 vai.v. 
bus verdami kukurūzai, 
gros Preville džazo grupė. 
Kviečiami dalyvauti visi 
LaSalle, Verduno, Lachine, 
Ville-Emard ir Cote-Saint- 
Paul gyventojai. Įėjimas 
už abi dienas kainuoja 
tik $3,- suaugusiam ir $1,- 
vaikui.

Rugpjūčio 21 d. toje 
pačioje vietoje vyko Souvla- 
ki festivalis, kurį suorgani
zavo lasaliečių graikų gru
pė. Per gerus garsiakalbius 
girdėjosi smagi jų tautinių 
šokių muzika, pasirodė 
tautinių šokių grupė ?prie 
kurios linksmai prisijungė 
ir publika. Spektaklį ir 
linksmybes stebėjo didelis 
pulkas žuvėdrų ir kitų la- 
saliečių. Kiek žinoma, lietu
viai dar nebuvo pasirodę 
toje Serre terasoje. b.

1988 m. JUODOJO KASPINO eisena prie Sovietų Sąjungos 
konsulato Montrealyje. Nuotr, A. Kalvaičio
( plačiau 7 psl.)

'dlatwwe fakcteiaue **

ENTREPRENEUR ELECTRtCAU 
tLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION TEL* 366-5484LASALLE, OUĖ.H8P2C5 ' tL’ J0° 3404

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPEC! AUSTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipiantis Į COSTĄ, Tel.: 733—9878

e ALGIS GRAŽYS gavo 
darbę ledo ritulio "The 
Redmen" komandos vyriau
siu treneriu. Komanda pri
klauso McGill Universitetui,

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kemp as 45~th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

• Glttaux • BNcuftt
• GNuim au fromtfa
• Pam • Cat#
• Mtilleur, balgnai

(PoncNU)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• Įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
e Aguonlnlal Ir kitokia 

pyragai

S524. OatsHo E.. Md 524-3348

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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

Dr. Gaetan BĖRARD, D.M.B.

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

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

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

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

Tel.:i 931-4024

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montreal, P^Q? H3A 2G6 844-7303 ir 288-9646

Notarai

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

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

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

8 psl.

L

RESTORANAS KOSUHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" - 

RECEPTION HALL, tinkama banketams 
ir kitiems susibūrimams. (VAIRŪS GĖRIMAI. 

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4^I 1J4. 

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler
Com Ions Dodge Trucks

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vdrendrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 .............. Nam^: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS T>1
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. QUE. HIX 11.7

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

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 Rfigd
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) H7 - 4690

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

JONAS &CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGE U Al, 
APKALIMAI AU ŪMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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