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Žmonės renkasi i aikštę ties Vilniaus katedra pirmosioms mišioms po 40 metų.

VILNIAUS KATEDRA 
GRĄŽINTA TIKINTIESIEMS 
IR LIETUVAI

Praeitą savaitgalį (X.21- 
22) tikrai visą lietuviškąjį 
pasaulį apskriejo džiugi 
žinia, kad sovietinė Lietu
vos valdžia Vilniaus kated
rą, brangiausią ir svarbiau
siąją Lietuvos šventovę, 
grąžino tikintiesiems, kad 
iš meno galerijos ji vėlei 
taps Lietuvių tautos ir 
Katalikų bendrijos maldos 
namais. Pirmoji žinia buvo 
netrukus pakeista: esą 
įvykęs apsirikimas, nes 
užsienio žinių agentūros 
sumaišiusios, Šv. Kazimie
ro bažnyčią, kurioje šiuo 
metu esąs įrengtas antire
liginis muziejus, su Kated
ra. Betgi už keliolikos va
landų užsienio žinių agentu 
ros pirmąją žinią papildė 
ir patvirtino: Lietuvos 
tikintiesiems esą grąžinta 
ir Vilniaus katedra ir Šv. 
Kazimiero bažnyčia. Lietu
viškieji informacijų cent
rai taip pat pastarąją 
žinią patvirtino, paaiškinda 
mi, kad pirmosios pamal
dos buvo laikomos š.m. 
spalio 23 d., sekmadienį, 
lauke, prie katedros durų, 
nes švetovė turinti būti iš 
naujo pašventinta.

Pamaldas konsekravo 
kardinolas Vincentas Slad
kevičius ir, mūsų bei užsie
nio korespondentų žiniomis, 
jose dalyvavo virš 200,000 
minia, užtvindžiusi visą 
Katedros aikštę ir gatves. 
Kanadiečių spauda ir radi 
jo stotys, pranešdamos 
apie šį įvykį, dar žinią 
papildė įdomiais komenta
rais: esą iš pradžių komu
nistinė valdžia norėjusi 
leisti pamaldas katedroje 
laikyti tiktai sekmadieniais, 
bet kardinolas tokį pasiūly
mą atmetęs, pasakydamas, 
kad savo maldos namuose 
norįs būti tikru šeimininku. 
Buvo taip pat minima, kad 
kardinolas V. Sladkevičius, 
pareikalavęs, kad pirmąsias 
šv. Mišias Katedroje at
našautų Vilniaus arkivysku
pas Julijonas Steponavičius, 
kuris vis dar tebelaikomas 
vidiniame ištrėmime ir 
kuriam vis dar neleidžiama 
eiti savo tikrųjų dvasininko 
pareigų.

Spausdiname pirmąjį

mūsų gautą straipsnį apie 
šį nepaprastą įvykį. Jį 
parašė Toronto dienraštyje 
THE GLOBE AND MAIL, 
jų korespondentas Jeff 
c Vilniaus? "Va! ■
apie valandą prieš saulėte
kį, senesnio amžiaus kuni
gas nuėjo per beveik tuš
čią, miesto aikštę laikyti 
mišių. Beveik po keturias
dešimties metų kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, 75 
metų amžiaus, eidamas į 
katedrą atnašauti pirmųjų 
Mišių, praėjo pro žmonių 
neseniai sudėtą koplytėlę 
Stalino aukoms paminėti.

Kardinolas, atėjęs prie 
laikino altoriaus, tarė 
pirmuosius palaiminimo 
žodžius. Tūkstančiai balsų 
atsakė: Amen! Aikštė 
nebuvo tuščia. Kardinolo 
ištikimųjų tikinčiųjų minia 
išlaikė savo tikėjimą per 
ilgus priespaudos dešimtme
čius.

Daugelį metų vienintelis 
būdas išreikšti savo tautos 
jausmus buvo palaikant 
savo bažnyčią. Naujai 
sukurtajame čia pavadinta
me Sąjūdyje (straipsnyje 
rašoma visur "Sajudis" - 
lietuviškai, h.n.) dvasiškija 
užima svarbią vietą. Tūks
tančiai žmonių, kurie daly
vavo naktiniame susibūri
me, vos po kelių valandų 
sugrįžo į rytmetines mi
šias.

Buvo tokių, kurie negalė
jo užmigti, nes buvo taip 
sujaudinti, kad vėl galėjo 
dainuoti anksčiau uždraus
tas patriotines dainas ir 
mojuoti savo tautines 
vėliavas.

Daugelis moterų sugrįžo 
į aikštę Mišioms, tebedė- 
vėdamos savo spalvingus 
tautinius rūbus.

Kardinolo Sladkevičiaus 
akys ašarojo, bet jo balsas 
sakant pamokslą, buvo 
stiprus.

Jis panaudojo palyginimą 
apie grūdą, kuris pradeda 
atgyti ir augti po sniegu. 
"Būkite kantrūs" - jis 
sakė, - Mir laukite pasikeiti
mų. Grūdas auga ir jūs 
pamatysite žiedų, kai 
ateis pavasaris".

Kiekvienas žinojo, kad 
jisai kalba apie politinius 
pasikeitimus, kurie dabar 
apima ūmai visą Lietuvą

ir kitas dvi Baltų respubli
kas, kurios buvo 1940 
metais užimtos Sovietų 
Sąjungos. S

Koplytėlėje buvo gėou 
.v žvakių vainikas,

kuriuos vakar naktį padėjo 
virš 200,000 žmonių, daly
vavę tautinėse (dienraštyje 
rašoma "nationalist" 
taigi, nacionalistų -h.n.) de
monstracijose.

Kelios senos moterys, su
siglaudusios, kad būtų šil
čiau, garsiai meldėsi sena 
(ancient) lietuvių kalba.

Kardinolas Sladkevičius 
įėjo katedron pro šonines 
duris. Po 38 metų jisai 
pirmą kartą žengė į milži
niškus senus šventovės 
rūmus. 1950 metais sovie
tinė vyriausybė šventovę 
atėmė iš Katalikų Bažny
čios ir ją pavertė meno 
muziejumi.

Šeštadienio manifestaci
jos metu (X.22 - h.n.) ko
munistų partijos pareigū
nai pranešė, kad katedra 
grąžinama Bažnyčiai tuo
jau pat ir be jokių sąlygų.

Kardinolas Sladkevičius ' 
(straipsnyje visur kardinolo 
pavardė rašoma neteisin
gai - Sladekevičius. h.n.) 
atmetė ankstesnį pasiūly
mą, kad pamaldos būsią 
leidžiamos laikyti tiktai 
sekmadienių rytmečiais. 
Jis nenorįs būti tiktai 
lankytoju, pasakė kardino
las.

Vakar rytą (t.y. X.23 - 
- h.n.) dvasiškiams nebuvo 
pakankamai laiko maldyklą 
iš naujo pašventinti (recon- 
cecrate), todėl pamaldos 
turėjo būti laikomos lauke. 
Kardinolas savo liturginius 
rūbus apsivilko katedros vi
duje.

Saulei patekėjus, suskam
bėjo varpinės bokšte var
pai ir buvo atvertos didžio
sios durys.

Kardinolui asistavo aštuo- 
ni kiti kunigai ir vyrai, 
kurie būtų buvę per jauni 
net patarnauti mišioms, 
kai katedra buvo uždaryta.

Procesija žengė laukan, 
apšviesta prožektorių, 
kuriuos išdėstė Lietuvos 
valstybinė televizija, translia
vusi pamaldas.

MACLEAN’S PAGALIAU 
PRISIMINĖ PABALTIJĮ

Kanadietiškasai MAC- 
LEAN' S žurnalas, iki šiol 
pabaltiečius paminėdavo 
tiktai tada, kai kokia nors 
žydų grupė juos vėl apšauk
davo nacių karo nusikaltė
liais, kartais net atskirų 
pavardžių neminėdama, ta
rytumei visi pabaltie- 
čiai būtų nacių karo nusi
kaltėliai. v Nebuvo tasai 
žurnalas išimtis - Kanados 
didžiojoj spaudoj, kuri taip 
narsiai dedasi kovojanti už 
visų žmonių teises, 
apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją būdavo rašoma re
tai ir jie prilygdavo dile
tantų rašliavai. Kaip 
taisyklė, tuose leidiniuose 
niekad nerasdavai nė žo
džio apie sovietų karo 
nusikaltėlius, tarytumei 
sovietinės tautžudystės 
niekada nebuvo įvykdytos 
ir jų budeliai nebūtų verti 
ir bausmės ir karo nusikal
tėlių vardo.

Bet štai, MACLEAN'S- 
š.in. spalio mėn. 24 nume
ryje atspausdino ilgoką 
straipsnį, pavadintą CRY 
INDEPENDENCE su antrine 
anrašte "Nationalist Senti
ments Have Been Awaken
ed In Soviet-Ruled Latvia, 
Lithuania and Estonia!'

Straipsnyje beveik išti
sai rašoma tiktai apie 
Latviją ir Estiją, retkar
čiais trumpai prisimenant 
ir Lietuvą. Aprašymas ob
jektyvus, nors ir ne visiš
kai sugebąs įžvelgti giles
nes Pabaltijo problemas. 
Tačiau, lyginant su skur
džiais ir plokščiais raši
niais, kuriuos tiktai kartą 
per kelis metus skaityda
vome nukištus į laikraščių 
paskutiniųjų puslapių užkam
pius, Anthony Wilson-Smith 
reportažas iš Rygos yra 
tikras pragiedrulys. Tikėki
mės, kad Pabaltijis dabar 
bus dažniau paminėtas, 
kur trys pavergtos tautos 
kovoja už savo teises ir 
kurių likimas turėtų Vakarų 
pasaulį nemažiau dominti 
ir jaudinti už didelių arbū
zų augintojus arba kaip 
biznierius Paul Reichman 
Toronte pasidarė milijo
nieriumi.

Šiaurės Amerikos spauda 
tarsi staiga praregėjo: de
šimtmečiais tiktai šykščiai 
ir tiktai retkarčiais teprisi
mindama trijų Pabaltijo 
valstybių likimą, dabar 
ėmė rašyti apie mums vi
siems seniai žinomus daly
kus, nes įvykiai, galų gale, 
juos privertė kalbėti. Kal
bėti tiesą privertė šimta
tūkstantinių minių remia - 
mi sąjūdžiai, išėję viešu
mon su savo vėliavom ir 
himnais į gatves. Išgirdę 
persitvarkymo sąjūdžius, 
paskelbtus Kremliuje, lietu
viai, latviai ir estai pradė
jo reikalauti daugiau sava
rankiškumo, daugiau savi
valdos, pasmerkiant melą, 
istorijos klastojimą, gim
tosios kalbos žlugdymą, 
kolonizaciją, Bažnyčios ir 
patriotų persekiojimus, trė
mimus, masines žudynes ir 
dar šimtus kitų negerovių, 
atneštų prievartinės sovie-

e KLB XIII-tosios KRAŠTO TARYBOS TREČIOJI SESIJA 
kuri turėjo įvykti š.m, spalio 22-23 d.d., yra nukelta 
į LAPKRIČIO mėn. 12-13 d.d.

Darbotvarkė ta pati, tik pakeista vieta:
ŠEŠTADIENIO SESIJA vyks Bishop Marocco-T.Mer- 

ton Gimnazijos auditorijoje, 1515 Bloor Sr.W., Bloor 
ir Dundas gatvių kampas -netoli Lietuvių Namų.

SEKMADIENIO SESIJA vyks Anapilio Parapijos 
salėje.

Dar kartų prašome pranešti iš anksto apie dalyva
vimų Krašto Tarybos sesijoje, paskambinant į KLB raš
tinę (416)-533-3292. 

tizacijos.
Paskelbėme Jeff Sallot' o 

Toronto dienraščio THE 
GLOBE AND MAIL kores
pondento straipsnį, kurį jis 
parašė lankydamasis Vilniu
je. Tas pats autorius minė
to dienraščio tos pat die
nos numeryje yra paskel
bęs ir kitą straipsnį iš Vil
niaus, pavadintą LITHUA
NIANS JAM SQUARE IN 
SHOW OF NATIONALISM. 
Jame įdomiai ir objekty
viai paminėti Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio ir 
Lietuvos Laisvės Lygos 
tikslai ir kai kurios jų 
veiklos apraiškos.

Pirmą kartą CTV televi
zijos programoje matėme 
ir išgirdome kalbant apie 
dabartinius įvykius Lietuvo
je. Apie juos š.m. spalio 
25 rytmečio žinių laidoje 
kalbėjo Allan Kagedan, 
pavadintas sovietinių reika
lų analistu. įdomu, kad šis 
ekspertas, šalia paviršuti
niškųjų ir seniai girdėtų 
išvedžiojimų, įvėlė ir 
nedovanotinų klaidų. Jis, 
pavyzdžiui, nuolat kartojo, 
kad Pabaltijo valstybės 
prieš 40 metų nustojusios 
nepriklausomo gyvenimo! 
Kitas ekspertas per Otta- 
wos CJOH televizijos kana
lą tos pat dienos rytą 
kalbėjo bendrybėmis ir ne
atrodė gerai perprantąs 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos problemas.

PAGALIAU INDĖNŲ 
GENTIS SUSILAUKĖ 
TRUPINIO TEISINGUMO

Kanados politikieriai 
labai dažnai ir garsiai 
moko kitų kraštų vyriausy
bes^ paisyti žmogaus laisvių 
ir žmoniškai elgtis su savo 
mažumomis. Tuo tarpu čia 
pat, panosėje, Kanados vy
riausybė jau metų metus 
ignoruoja ir visokiais bū
dais terorizuoja bei žemi
na šio krašto tikruosius 
šeimininkus, gyvenančius 
čia jau kelis tūkstančius 
metų, indėnus ir eskimus.

Jų žemės buvo apgauliai 
atimtos, sulaužant pasira
šytas sutartis, nes jose 
buvo atrasta brangių že
mės turtų ir naftos, arba 
ant jų buvo pastatyti did
miesčiai.

Jokia Kanados vyriausy
bė iki šiol indėnams ir 
eskimams beveik nė cento 
nedavė, mažai rūpinosi jų 
likimu. Apgyvendinę taip 
vadinamose rezervacijose, 
kanadiečiai pašalino iš akių 
nemalonų istorijos skaudulį 

savo žemę ir teises 
praradusius čiabuvius. 
Todėl beveik stebuklu 
laikytinas dabartinio Alber
tos premjero Don Getty 
susitarimas su Lubikono 

indėnų gentimi. Tokiu būdu 
buvo dalinai išspręstas 48 
metus nusitęsęs ginčas ir 
čiabuvių indėnų kova už sa
vo gimtinę. Ominayak, 
genties vadas, susitarė su 
premjeru Getty š.m. spalio 
22 d. Sutartis turi būti 
patvirtinta federalinės 
Kanados vyriausybės. Pagal 
sutartį , šiai Cree indėnų 
genčiai atiduodamas 246 
kv. kilometrų rezervato 
plotas šiaurės vakarų Alber
toje. Provincijos vyriausy
bė pasilieka sau mineralų 
ir naftos teises 41% kv. 
kilometrų plote; visa kita 
lieka indėnų genties kontro
lėje.
KANADOS PARTIJŲ 
VADAI DISKUTUOJA

Laikraštį leidžiant, fede- 
ralinių rinkimų vajus dar 
suintensyvėjo, - nes visų 
trijų partijų vadai tris 
valandas diskutavo per 
televiziją. prancūziškai 
(X.23) ir tris valandas 
angliškai (X.24). Diskusijos 
palietė pačias pagrindines 
problemas, ypač laisvos 
prekybos su JAV klausimą. 
Plačiau apie tas diskusijas 
bus parašyta kitame "NL" 
numeryje.
NOBELIO PREMIJOS 
LAUREATAI

Nobelio fizikos premijos 
laureatai yra trys amerikie
čiai, gavę ją už tyrinėji
mus atominės fizikos srity
je: Leon Lederman, Melvin 
Schwartz ir Jack Steirber- 
ger. Vakarų Vokietijos 
mokslininkai Johann Deisen- 
hofer, Robert Hubert ir 
Hartmut Michel gavo che
mijos premiją už tyrinėji-, 
mus, kurie gali žymiai 
prisidėti prie saulės energi
jos pažabojimo ir panaudo
jimo žmonijos gerovei. 
Kaip svarbūs jų tyrinėji
mai, įrodo tai, kad šie 
trys mokslininkai savo 
darbą baigė vos prieš 
trejus metus. Daugelis 
mokslininkų tokio pripaži
nimo laukia dešimtmečius, 
pavyzdžiui, šių metų Nobe
lio fizikos premiją gavę 
mokslininkai savo tyrinėji 
mus baigę ir paskelbę jau 
1961 metais. Tačiau jų 
atradimai, kaip teigia 
Karališkosios Švedijos 
Mokslų Akademijos Nobelio 
premiją skirstančio komi
teto pirmininkas Bo Malm- 
strom, kol kas praktiškai 
negali būti panaudojami.

Šių metų Nobelio premi
jas be šių dviejų, gavo dar 
taikos - Jungtinių Tautų 
taikos daliniai; literatūros 
-egiptietis Naguib Mahfouz, 
ekonomikos - prancūzas 
Maurice Aliais ir medici
nos - amerikiečiai Gertru
de Elion ir George Hitz- 
hings.
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UI Lietuvos iilaisvinimą! Ui iltikimybį Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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N uotr. IB ANC

Iš kairės: Tiit Madison, 
doc. Vytautas Skuodi:

sen. Regie
ir Rolans Silaraups.

Liudininkų iš pavergti^ P abaltijo 
kraštų apklausinėjime Washingtone.

PASISAKO Docentas VYTAUTAS SKUODIS
LIETUVOS POGRINDŽIO SROVĖS NAUJŲ ĮVYKIŲ 
ŠVIESOJE
Bedradarbiavimų galimybės ir konfliktų pavojai

Šiandieną mūsų visų dėmesys nukreiptas ne į Lietuvos
pogrindį, o į dabartinius įvykius Lietuvoje. O tie įvykiai ™s’ 
tikrai labai dideli, nepaprasti, įspūdingi, keliantys optimiz- žino

antrąja išvados dalimi aš visiškai sutinku - saugumas 
tikrai intensyviai ruošiasi.

žmonių. Kas tada galėjo pagalvoti, kad lygiai po 
tie politinio banditizmo aktai bus atvirai pagarsinti 

per Sąjūdžio žinias ir net 
MENAS - visai Lietuvai?!

* *

jau 20u,000-tinei miniai, o 
savaitraštyje LITERATŪRA IR

*
pogrindininkų ir disidentų 
temos: "Pogrindžio srovės: 

bendradarbiavimų galimybės ir konfliktų pavojai11.
Pogrindininkai, žinoma, nėra koks nors kurmis, o 
tautinis, politinis arba socialinis veikėjas, kuris

. .  jeigu už savo veikimą valdžios kada nors bus 
mą, tačiau tuo pačiu metu keliantys" ir nerimą, visiems kintas - jis pateks į didelę bėdą. Jis bus tardomas, teisia- 
mums dabar yra iškilę klausimai: kur visa tai nuves? kuo 
visa tai pasibaigs?

Vieniems atrodo, kad Lietuvos laisvė jau nebe už kal
nų, ir tik reikia kažką padaryti iš šalies, dargi mūsų 
išeivijos pajėgomis, ir mes visi galėsime džiaugtis tikrąja 
Lietuvos laisve ir nepriklausomybe. Kitiems, giliau pažvel
gus ;į ^dabartinių įvykių Lietuvoje esmę, ieškantiems jų 
priežasčių ir geriau susipažinusiems su pavergtosios Lie
tuvos sąlygomis, toji Lietuvos laisvės perspektyva atrodo 
dar labai miglotai.

Naivu manyti, kad Pabaltijo kraštai galėtų atgauti 
savo suverenitetą anksčiau, negu iš Maskvos kontrolės 
išsivaduotų Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija ir Rytų Vokie
tija. Tačiau būtų nedovanotina mums visiems tos laisvės 
ramiai laukti, nieko nedarant. O reikalinga dėti dideles 
pastangas, kad Pabaltijo kraštų klausimas tarptautinėje 
politikoje įgytų regioninių konfliktų statusą ir kad jis 
kada nors būtų išspręstas drauge su visomis kitomis aštrio 
mis Vidurio ir Rytų Europos problemomis, kad pagaliau 
būtų ištaisyta nedovanotina JAV klaida, kurios užuomaz
gas nesunku matyti 1943 m. g 
konferencijoje. Tai būtų pati didžiausia i 
mūsų išeivijos pagalba Lietuvai, dabar pakilusiai į atvirą 
kovą su pavergėju.

Tokiu būdu akcentuojant 
veiklos svarbą, grįžkime prie

gruodžio mėn. Teherano 
ir svarbiausia

džio veikėjų sukėlė nepasitikėjimą dėl to, kad juose prade 
jo savo rašinius spausdinti grupė, pasivadinusi "Lietuvos 
komunistų sąjunga (ne partija! - V.S.) už Lietuvos išstoji
mą iš Sovietų Sąjungos". Dėl šios priežasties PERSPEKTY
VŲ išėjimui į užsienį kai kurie pogrindininkai užblokavo 
kelią. Atsitiktinai pateko tik keli numeriai, kurių antrąjį 
persiuntė pats akademikas Andriejus Sacharovas su jo 
paties studijos "Apie pasaulį ir šalį" vertimu į lietuvių 
kalbą.

Vienas tos "sąjungos" narių buvo Gintautas IEŠMAN
TAS, dar ir dabar tebelaikomas tremtyje. Persitvarkymo 
Sąjūdžio vadovai Gintautą Iešmantą laiko pirmuoju to 
sąjūdžio pranašu ir pradininku.

Taigi, Lietuvos pogrindžio spauda jau 16 metų atlieka 
didelį ir tautai labai reikalingą darbą. Dirba kantriai, be 
kokių nors rimtesnių konfliktų ar susiskaldymų. Taip pat 
didžiulis to pogrindžio nuopelnas - iš užsienio gautų knygų 
dauginimimas primityviais būdais.

Kol kas ir tarp Persitvarkymo Sąjūdžio ir 17-kos LLL 
Tautinės tarybos narių konfliktų 
negali būti. Tačiau LLL Tautinės tarybos neapgalvotas ir 
su Sąjūdžio veiksniais nesuderintas veikimas gali pasitar
nauti pretekstu valdžios akcijai, siekiant susidoroti ne tik 
su LLL bet ir su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu. Čia 
vieniems ir kitiems meškos patarnavimą gali padaryti ir 
lietuvių išeivija. Nereikia užmiršti, jog Sovietų Sąjunga 
Pabaltijo kraštų niekada savanoriškai neišsižadės. Armėni
jos pavyzdys parodo, kaip buvo susidorota su visa pakilu- 

’ šia tauta vien todėl, kad ji reikalavo tiktai pertvarkymo 
administracinės sienos tarp Armėnijos ir Azerbeidžano, 

! kurio pusėje yra palikta Armėnijos dalis -Kalnų Karaba- 
chas. Nuo šios srities dabartinę Armėniją skiria tiktai iki 
10 km. pločio kalnuoto krašto juosta.

Š.m. liepos 28 d. TSRS AT Prezidiumas priėmė naują 
įstatymą, kuris liečia Vidaus reikalų ministerijos kariuo
menę, paruoštą susidorojimui su demonstracijomis, sutei
kiant jai teisę landžioti po privačius butus. Tas įstatymas 

Hs pla^ i^Ęšiol viešai dar nepaskelbtas. .........____________

religi- 
gerai 
įsais-

* * *
Šiuo metu mūsų dėmesio centre yra LIETUVOS PERSI- t ____  ______ __

TVARKYMO SĄJŪDIS ir LIETUVOS LAISVĖS LYGA (LLL, greitai, daliai rezistentų teks eiti į kalėjimus, kiti bus
Jeigu Persitvarkymo Sąjūdis Lietuvoje šiuo metu yra terorizuojami ir praras gerą darbą, dar kiti, tokių bus 

didelė organizuota jėga, tai LLL yra daugiau simbolinė " ‘
organizacija. Joje yra konkretūs tiktai 18 asmenų, kurie 
pasiskelbė sudarą LLL laikinę tautinę tarybą. Mindaugui 
Šiboniui staiga su šeima atsidūrus Prancūzijoje ir jau 
ilgokai ten esančiam be jokio garso, LLL taryboje liko 17 
asmenų. Tuo tarpu Persitvarkymo Sąjūdis santūresnis. _ ,   ______
Platesniu Požiūriu analizuojantiems įvykių Lietuvoje eigą atvirą ar net atvirą veikimą, kalbėti" apie pogrindžio sto
tai buvo aišku ir be paliudijimų iš Lietuvos. ' • • • - - -- • ■

* * *
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdyje dabar dalyvauja ne 

pavieniai asmenys, ne jų grupės, o visa pavergtoji tauta, 
nors kol kas tik jos dalis veikia aktyviai. Kitaip nepaaiš
kinsi fakto, kad š.m. rugpjūčio mėn. į Vingio parką Vilnių-vykstančių reiškinių pradžia sietina su joje kilusia Ąisuo - 
je suplaukė iki 200,000 lietuvių. O tai sudaro ne mažiau 
kaip 30% visų Vilniaus mieste gyvenančių lietuvių, arba 
6% visų Lietuvoje gyvenančių lietuvių.

Ne kas nors kitas, o tiktai Lietuvos pogrindininkai 
1979 metais į dienos šviesą išvilko kraujuotą Molotovo- 
Ribbentropo pakto slaptą protokolą, kuris nulėmė mūsų 
krašto ir mūsų tautos tragišką likimą. Apie tą protokolą 
disidentai kalbėjo 1987 m. rugpjūčio 23 d. demonstracijoje 
prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje. O dabar ši 
tema buvo pagrindiniu leitmotyvu š.m. rugpjūčio 23 d. 
mitinge-demonstracijoje, įvykusioje Vilniuje.

Poetas (komunistas) Justinas Marcinkevičius tame susi
būrime kalbėjo: "Juokinga, kad Maskvos archyvuose negali 
surasti tų dokumentų. Maskva neranda to, ko jai nereikia 
rasti. Ieškoti galima, bet rasti nereikia. Gal jiems galėtų 
padėti Pabaltijo kraštų istorikai ir archyvininkai? (minioje 
ovacijos - V.S.) Tai būtų tikrai "broliška internacionalinė" 
pagalba (...). Vienas diktatorius iš kito nupirko už 7,5 
milijono dolerių Lietuvos gabalą (...). Apsaugok, Viešpatie, 
nuo tokių bolševikų". " 
jo: "Jeigu būčiau dailininkas, nupieščiau tokią karikatūrą: 
Stalinas ir Hitleris ryja Europą, o Anglija, Prancūzija ir 
JAV stovi nuošalyje ir linkčioja sakydamos "į sveikatą!"

Tame pačiame mitinge-demonstracijoje kalbėjęs istori
kas Gediminas Rudis taip pasakė: "Tie slapti Molotovo- 
Ribbentropo protokolai turi būti surasti ir paskelbti (...). 
Lietuvos istorikai gali padėti juos surasti. Lietuvos archy-

mas arba atidžiai sekamas taip, kad bus paraližuotas toli
mesnis jo veikimas.

Disidentas - tai dažniausiai valdžios jau išaiškintas, 
tačiau ir toliau atvirai, pusiau atvirai ir slaptai veikiantis 
buvęs pogrindininkas. Jis jau atbuvęs bausmę arba pasiry
žęs ją sutikti. Disidentai yra ir tie, kurie staiga įgiję 
drąsos, meta atvirą ir teisingą iššūkį valdžiai, gerai žino
dami, jog už tai anksčiau ar vėliau toji tironijos valdžia 
su jais susidoros.

Lotynų kalbos žodžio "dissidens" prasmė - nesutinkan
tis, prieštaraujantis. Tokiu būdu disidentas - tai asmuo, 
kuris nepripažįsta ir nesilaiko viešpataujančios ideologijos. 
Nesigilinant į atskiras asmenybes, disidentais laikytini ne 
tik visi LLL Tautinės tarybos nariai, bet taip pat ir visi 
tie, kurie dėl savo pažiūrų ir įsitikinimų yra patekę į 
valdžios nemalonę, nors aktyvioje disidentinėje veikloje ir 
nedalyvauja.

Kas gi tas Persitvarkymo Sąjūdis? Jis pagrįstai gali 
būti laikomas ką tik Lietuvo/e nauja forma atgimusi rėžis- 
tenci.i‘a (lot- resistentia - pasipriešinimas). Tai tikr< 
taus masto pasipriešinimo (judėjimas, kuriarne ‘ ...... .......________
letuo inaSuu’'’ptisrprresiniiiio juoejirn'Hs, Kuriame GaTyvaUją Rugpjūčio gale toji Vidaus reikalų ministerijos kariuo- 
nebe pavieniai asmenys ar jų grupės, o visa tauta. O tai 
reiškia, kad tame pasipriešinime gali dalyvauti ir pogrindi
ninkai, ir visi disidentai, įskaitant ir LLL Tautinės tary
bos narius. Taip iš tikrųjų ir yra.

Kada prasidės valdžios reakcija, o tai gali prasidėti ir

mažuma, atgailaus ir mušdamiesi į krūtinę verks krokodilo 
ašaromis ir prašys atleidimo. Tačiau tokia valdžios akcija 
prieš naująją rezistenciją tiktai dar labiau sustiprins Lietu 
vos pogrindžio ir disidentų veikimą, kas paruoš pavergtąją 
tautą naujam, dar stipresniam pakilimui.

Taigi dabar, kada ir Lietuvos pogrindis išėjo į pusiau

ves lyg ir nebeaktualu. Tačiau, norint geriau suprasti 
dabartinių įvykių Lietuvoje priežastingumo ryšius ir nors 
aprioriškai numatyti tolimesnių įvykių Lietuvoje eigą, 
pravartu žvilgterėti ir atgal.

Sovietų Sąjungoje progrindžio, disidentizmo ir dabar 

menės reakcija dėl sovietų armijos intervencijos į Čekoslo
vakiją 1968 metais. Lietuvoje tokia veikla prasidėjo 
dvejais metais vėliau, po kunigų Prospero Bubnio, Antano 
Šeškevičiaus ir Juozo Zdebskio nuteisimo lagerio bausme 
už vaikų katekizavimą. Dėl to atsirado KLB Kronika, 
kuri tebegyvuoja ir dabar, jau 16-sius metus.

nėra ir praktiškai jų

menė padėjo milicijai išvaikyti demonstrantus, kurie viena
me Maskvos

invazijos
spardomi.

tų
ir

parke buvo susirinkę paminėt 20 metų sovie- 
į Čekoslovakiją sukaktį. Žmonės buvo mušami

nereikia pamiršti, kad iki šiol propaguojamas 
jokia kritika dar nepalietė Valstybės

Taip pat
"persitvarkymas1 
saugumo komiteto, kuris dabar tikrai prakaituoja, rinkda
mas informaciją apie visus, kas yra nepatenkintas esama 
valdžia ir tvarka.

Taigi, mūsų visų didelis džiaugsmas dėl dabartinių 
įvykių Lietuvoje netrukus gali pasikeisti į didelį naujo 
mūsų tautos tragizmo sielvartą. Dieve duok, kad taip 
neatsitiktų!

Kol tas persitvarkymas Sovietų 
totalitarinės valstybės ideologinių 
egzistuos partokratinė diktatūra, 
tikėti, kad Sovietų Sąjungoje jau 
cija, kaip klaidingai rašė LLL Tautinės tarybos nariai 
savo š.m. liepos 3 d. programiniame pareiškime.

Atidžiai sekime ir analizuokime įvykių eigą Lietuvoje, 
o tuo pačiu metu pertvarkykime visą politinį, tautinį ir 
religinį veikimą mūsų išeivijoje. Tai bus kad ir netiesiogi
nė, tačiau pati didžiausia pagalba Lietuvai, 
pavergėjo jungą. Tai yra labai svarbu, nes pavergtojoje 
Lietuvoje tol užteks jėgų kovoti su pavergėju, kol jaus 
stiprią ir vieningą savosios išeivijos moralinę ir politinę 
paramą. Todėl visų veiksnių sutartinis veikimas yra gyve-

Sąjungoje nepalies tos 
pagrindų ir kol joje 
jokiu būdu negalima 

prasidėjo demokratiza-

metančiai

Tačiau po poros metų kai kurių disidentų ir pogrindi
ninkų tarpe kilo nepasitenkinimas tąja Kronika. Vadinama- nimo būtinybė. O tokia vieninga veikla, siekant mūsų visų 
jame "16 inteligentų" laiške Kronika buvo kritikuojama už galutinio tikslo - Lietuvos suvereniteto atkūrimo, turi 
tai, kad ji apsiriboja vien bažnytinio gyvenimo inforrna- prasidėti jau šiandieną.
cija ir nededa jai nusiųstos medžiagos tautiniais ir Lietu- jg nDraugo'’ Nr.202, 1988 m. /
vos laisvės atgavimo klausimais. Ši iš esmės neteisinga 
kritika buvo reikšminga tuo, kad paskatino 1975 m. rude
nį atgaivinti dr. Jono Basanavičiaus AUŠRĄ.

1979 metų pabaigoje Lietuvoje buvo žinoma 16-kos 
pavadinimų pogrindžio periodiniai leidiniai. Jų tarpe išryš
kėjo trys pagrindinės kryptys: katalikiškoji, tautinė ir 
liberalioji. Jokios polemikos tarp tų leidinių nebuvo. Jie 

Toliau Justinas Marcinkevičius kalbė- vienas kitą rėmė ne tik moraliai, bet kartais ir materia
liai. Tik valdžia, dėdama atkaklias pastangas visus tuos 
pogrindžio leidinius sulikviduoti, rengė įvairias provokaci
jas. Taip, pavyzdžiui, buvo platinamas anoniminis neva 
Kauno kunigų seminarijos klierikų pareiškimas, taip pat 
anoniminiai neva kunigų parašyti laiškai, kuriuose LKB 

kenksmingumo

Robertas Danys

*******
TAIP SKAUDŽIAI BRĖŠKO ŠIS RYTAS. 
PER LAUKĄ AŠARA RITOSI.

vai turi pakankamai dokumentų, kurie patvirtina tokio pa

anoniminiai neva kunigų parašyti laiškai, 
Kronika buvo smerkiama dėl jos tariamo 
Bažnyčiai.

IR BUDO ŽMOGUS. IRJ3UDO... 
GAL KIEK LĖTOKO BUDO.

IR ŽODIS KĖLĖSI, ŽODIS 
TIESOS ATSIGĖRĖ GODŽIAI.

sirašymo faktą ir tų dokumentų turinį.
Kitas istorikas savo kalboje pasakė: "Ribbentropo- 

Molotovo paktas tai buvo laidotuvių maršas Pabaltijo 
kraštams ir jų nepriklausomybei, taip sunkiai iškovo
tai 1918 metais. Tai buvo IV-sis Žečpospolitos padaliji
mas. Mus nori įtikinti, kad Lietuva pati paprašė atimti 
jai suverenumą. Tai netiesa (minios šauksmas: Melas! 
Melas! - V.S.) Istorija nežino atvejo, kad kuri nors tauta 
pati atsisakytų valstybingumo".

Tokioje dvasioje praėjo keletą valandų užsitęsęs milži
niškas mitingas-demonstracija. O vienas ponas neseniai 
Chicagoje pasakė: "Nepasiduokime apgaulei. Visi ten Lietu
voje tie mitingai ir demonstracijos yra organizuojami 
komunistų partijos tam, kad saugumas turėtų darbo". Su

Pogrindyje įvyko ir kuriozinis konfliktas tarp PERSPEK
TYVŲ ir joms tada dar nežinomų korepondentų grupės, 
kuri po to nutraukė bendradarbiavimą su PERSPEKTYVO- 
mis. O to konflikto priežastimi buvo tai, kad PERSPEK
TYVOS nesutiko su tuo, jog KLB KRONIKAI pavyzdžiu 
statomos PERSPEKTYVOS. Tie PERSPEKTYVŲ buvę ko
respondentai dėl to labai supyko. Jie atsiuntė didelį ir 
piktą straipsnį, pavadintą "Perspektyvos be perspektyvų". 
Jų pačių dideliam nustebimui, PERSPEKTYVOS tą straips
nį išspausdino be jokių sutrumpinimų ir komentarų. Tačiau 
jie tuo metu jau buvo išleidę savo pačių pradėto leisti 
žurnalo VYTIS pirmąjį numerį, kuriame įdėjo tą patį 
straipsnį .

Pirmieji PERSPEKTYVŲ numeriai kai kam iš pogrin-

NE RAUDA RAUDOJO, DAINA 
DAINAVO MINIA. JI EINA.

JI EINA, EINA IR KELIA 
BEJĖGIUS, BEMIEGIUS, BEDALIUS.

PER LIETUVA EINĄ KELIAS,
prie kelio užsnūdę keliasi.

/Vieno dviratininko sukurta ekologinio žygio proga/
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LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JUROS
Dalia GRINCEVlClŪTĖ

3. / tęsinys /
1943 metų vasaryje supratom, kad žūsim visi. Mirtin 

gumas pasiekė^ savo apogėjų. Laikėsi žiaurūs šalčiai, siau
tė pūgos, ypač įnirtingos prieš poliarinės nakties pabaigą 
ir saulės pasirodymą.

Barakai buvo visiškai nekūrenami, ir mirštantieji nu
šaldavo rankas ar kojas. Galutinai išsekę, gulėjo jau 
beveik visi ir viduriavo nuo skorbuto tiesiog ant narų. 
Žmones apsėdo utėlės. Jos laikėsi net antakiuose ir blaks
tienose. Artėjo finalas.

Ir kada jokios vilties niekas jau nebeturėjo, į Trofi
movską atvyko žmogus, kuris išgelbėjo nuo mirties liku
sius. Tai buvo gydytojas Samodurovas Lazaris Solomono- 
vičius.

Jis prasigavo į kiekvieną baraką, pamatė visą padėtį, 
pusgyvius žmones ir pradėjo labai energingai veikti. Drą
siai susirėmė su Trofimovsko viršininkais, kurie gyveno 
šiltuose, mūsų iš rąstų pastatytuose namuose, buvo nuo 
galvos iki kojų apsirengę kailiniais, apsiavę kailiniais un- 
tais arba veltiniais, valgė iki soties sąjungininkų siunčia
mą iš Amerikos duoną, sviestą, cukrų ir kiaulienos kon
servus (visi produktai, išskyrus druską, buvo per Tiksio 
uostą atvežti iš Amerikos). Pagrindinis jų užsiėmimas 
buvo greitais tempais siųsti lietuvius ir suomius į aną pa
saulį. Dėl šio svarbaus "darbo" Marvinas Sventickis, Trav
kinas, Guliajevas, Anošinas ir kiti, išvengė fronto.

Jau kitą dieną mes gavome po dubenėlį karštos žir
nių sriubos, po pusę kilogramo šaldytos žuvies, kurią 
gydytojo patarimu suvalgėm žalią, kad nežūtų askorbininė 
rūgštis. Jis pareikalavo iš sandėlio keletą maišų žirnių, 
sudaigino juos, ir netrukus į kiekvieną baraką buvo atne
šami sudygę žirniai. Kiekvienas gaudavome po nedidelį 
saikelį- pusę stiklinaitės. Davė žmogui ir po keletą kilo
gramų Kanados miltų. Badas ir skorbutas pamažu ėmė 
trauktis. Atsitraukė ir mirtis. Tie, kurie sulaukė daktaro 
Samodurovo, liko gyvi.

Ėmė dirbti pirtis. Lavonų vežiotojai persikvalifikavo į 
sanitarus ir ėmė vežioti gyvus lavonus į pirtį. Kiekvieną 
dieną maudė po vieną baraką. Prausėsi visi kartu: vyrai 
ir moterys. Žmonių būklė buvo tokia, kad lytis nebeegzis
tavo. Skeletai su iškritusiais nuo skorbuto dantimis, trofi
nėmis opomis ir kaulinėmis uodegytėmis.

Rūbus kaitindavo dezkamerose. Kiekvieną kartą kame
ros dugne likdavo juoduoti didžiulės suspirgusių utėlių 
kekės.

Vasario viduryje virš horizonto pamatėme mažytį 
kraštelį Saulės. Poliarinė naktis baigėsi. Patikėjome, kad 
likome gyvi.

Po mėnesio daktaras Samodurovas išvyko. Girdėjome, 
kad jis žuvo fronte. Bet galbūt tai netiesa? Žemai lenkia- 
mės Jums, daktare Samodurovai.

Balandžio mėnesį viršininkai nusprendė sutvarkyti

lavonų krūvas. Tam tikslui buvo atvežti darbingi kaliniai 
iš Stolbų lagerio, nes Trofimovske nebuvo žmonių, kurie 
pagal savo fizines jėgas būtų galėję atlikti tą darbą. 
Kiekvieną dieną, prieš pradedant darbą, jie gaudavo spiri
to davinį ir dirbo pusiau girti, iškirto amžiname įšale 
didžiulę duobę, kuri tapo brolišku kapu Trofimovsko au
koms - lietuviams ir suomiams.

1942-1943 metų žiemą mirtingumas saloje buvo dides
nis, negu blokadiniame Leningrade: mirė kas antras trem
tinys, išvežtas be kaltės ir teismo, išmirė ištisos šeimos.

6 asmenųBaranausko šeima iš
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gėlė, prie kurio niekada neskambėjo gedulinga muzika.
Mirties pažymėjimai nebuvo rašomi. Mokytojas Pet

rauskas nuo Šiaulių vežiojo lavonus ir kasdien rašė dieno
raštį, taip pat vedė mirusių sąrašus. Viršininkai apie tai 
suuodė. 1946 metais jį ėmė tardyti. Tada dienoraštį ir 
sąrašus jis skubiai sudegino. Kada NKVD darbuotojai 
atėjo pas jį į žeminę daryti kratos, dienoraštis ir sąrašai 
jau buvo sunaikinti.

Lietuvos Mokytojai... Jų tragiškas likimas ypač skaudi
na širdį. Tautos švietėjai. Dauguma jų dirbo kaimo mo
kyklose nelengvomis sąlygomis. Jie pirmieji mokė vaikus 
iš skiemenų sudėti žodį Lie-tu-va. iš jų vaikai sužinodavo 
apie didvyrišką Lietuvos praeitį, apie protėvius, kurie 
šimtmečiais gynė Tėvynę nuo užkariautojų iš Rytų ir iš 
Vakarų. Jie mokė vaikus mylėti gimtąją kalbą, vieną 
seniausių pasaulio kalbų, kuri keturis dešimtmečius buvo 
caro draudžiama.

Jie pirmieji pasakojo vaikams apie žiauriai numalšin
tus 1831 ir 1863 metų sukilimus, po kurių ištisi kaimai 
buvo ištremti į Sibirą. Lietuvos Mokytojai... Jie ištikimai 
ir pasiaukojamai dirbo Lietuvai.

1940 metų vasarą, po Lietuvos inkorporacijos į Tary
bų Sąjungą, naujoji valdžia sukvietė visus Lietuvos moky
tojus į suvažiavimą Kaune ir pareikalavo iš jų auklėti 
jaunimą kita dvasia. Po visų oficialių vyriausybės atstovų 
kalbų ir nurodymų 10,000 mokytojų kaip vienas žmogus 
atsistojo ir iškilmigai sugiedojo Lietuvos himną, priversda
mi atsistoti ir naująją vyriausybę. Tai buvo atviras pa
reiškimas, kad Lietuvos mokytojai lieka ištikimi nepriklau
somos Lietuvos idealams. Tuo jie pasirašė nuosprendį sau 
ir savo vaikams. Valdžia to nepamiršo ir nedovanojo: jų 
ir jų vaikų kapai išbarstyti ne tik po Jakutiją, bet ir po 
visą Sibirą.

Žuvusieji tebegyvena mano širdyje. Praėjo daug metų, 
o aš vis dar matau juos, bejėgius ir pasmerktus, jaunus 
ir pagyvenusius, vaikus ir jaunuolius, taip sunkiai miru
sius ir taip troškusius kada nors sugrįžti į Lietuvą... 
Mano pareiga papasakoti apie juos. Tegul jų nedaug - 
- keletas šimtų žmonių, bet dėl to jų kančios nebuvo 
mažesnės. Ir jie norėjo gyventi, ir jų negalima pamiršti 
tarp milijonų kitų baisaus žiaurumo aukų. Tuo labiau, kad 
jų budeliai liko nenubausti. Nuo jų galvos ir plaukas 
nenukrito.

Trofimovskas nebuvo išimtis: Jakutijos šiaurėje, toli 
už poliarinio rato - Bykov Myse, Tit Aruose, Janos upės 
žiotyse, Olenioko upės žiotyse, Verchojanske, šalčio poliu 
je - visur buvo lietuvių tremtinių. Ir visur buvo daug 
aukų. Pavyzdžiui, Bykov Myse išmirė visa Pakščių šeima: 
tėvas, motina, du sūnus, sesuo Merkelienė ir jos mažas 
sūnelis... O taip pat mano mokytojo Hario Perelšteino 
motina. Jakutijos amžinajam įšale guli keletas tūkstančių 
tremtinių.

Caras Nikalojus neišdrįso į tas vietas ištremti sukilu
sių prieš monarchiją ir monarchą dekabristų. Stalinas gi 
ledjūrio pakraščius laikė tinkamiausia vieta Pabaltijo 
moterims, vaikams ir išsekusiems suomiams.

Trofomovskio sala dabar vėl tuščia ir negyvenama. 
Laptevų jūros bangos audrų metu su didele jėga daužosi 
į krantą ir nuolat jį ardo.

Kai 1949 metais paskutinius tremtinius išvežė žvejoti 
į kjtas vietas, bangos jau pradėjo griauti broliško kapo 
kraštą, ir jis ėmė irti. Nėra jokios abejonės, kad visus

Liaudies mokytojo 
išmirė visa.

Drūčių šeima (nuo 
išmirė visa.

Žygelių 4 asmenų 
metų, sūnus Eimutis 12 

Girininko Šiupelio šeima - taip pat visa, 
iš 6 Augustinų šeimos narių liko tik vienas berniukas, 
iš 7 Geidonių šeimos narių liko tik viena Geidonienė. 
Liaudies mokytojo iš Dzūkijos Markevičiaus šeimoje iš 

žmonių liko tik žmona ir viena dukrelė - Markevičius 
3 dukrelės mirė.

Šurkų šeima 
fas, duktė Emiliutė. iš 5 žmonių liko dukrelė 
Tėvas buvo likęs Lietuvoje, 
kė, klausdamas dukters, kodėl gi jam nerašo kiti 
nariai, kokie jų adresai?

Lukrninų šeima nuo Kėdainių... iš 7 žmonių 4: 
motina ir abu sūnūs.

Dzikų šeimoje iš 6 žmonių žuvo trys.
Pulkininkas Dundulis žuvo lageryje. Mažasis 

mirė Altajuj, 16 metų dukrelė iš bado mirė Trofimovske, 
sūnus nuskendo Lenoj. Liko žmona, gyvena Anykščiuose. 

Marijampolės gimnazijos direktorius Daniliauskas mirė 
iš bado lageryje, žmona iš bado - Trofimovske. Sūnus 
Antanas šiuo metu po insulto, pirmos grupės invalidas.

Mokytojas Totoraitis iš Marijampolės mirė iš bado 
lageryje, žmona - Trofimovske, vyriausias sūnus studen
tas mirė Jakutske.

Vidoklerienė iš Kauno, kai mirė jos vienintelis sūnus, 
pianistas, kiekvieną dieną eidavo prie lavonų krūvos, ir 
vieną dieną negrįžo - ten ir rado ją sušalusią.

Prisimenu Trofimovske mirusius: mokytoją Staniški 
nuo Kauno, mokytoją Gediminą Balčių nuo Daugų, Ašmon 
tienę, Lukoševičienę iš Šiaulių, Raibikienę nuo Kalvarijos 
Belazarienę nuo Kėdainių, 25 metų milžiną galiūną Zabu- 
ką, mirusį iš bado, 12 metų Jonuką Giedrikį iš Marijam
polės, Barniškienę, Mikoliūnienę, jaunuolį Baltoką, Volun
gevičių, Gelerį, Klingmanienę, Krikštaną iš Kauno. Krikš- 
tanas nebuvo išvežtas. Prasidėjus karui, jis pabėgo iš 
Lietuvos. Nenorėdamas eiti į frontą ir nežinodamas kas 
laimės karą, jis su šeima prisijungė prie lietuvių tremti
nių ir pateko į Trofimovską. Už komunistinę pogrindinę 
veiklą jis buvo sėdėjęs Lietuvos kalėjime. Trofimovske, 
mirdamas iš bado, jis susigraudinęs sakydavo: "O, jeigu 
mus taip maitintų, kaip Kauno sunkiųjų darbų kalėjime...“ 
Jo lavoną vargšė žmona pasidėjo ant rogučių ir išvežė į 
bendrą krūvą.

v Visi jie ir daug kitų, lietuvių ir suomių, kurių pavar- lavonus bangos seniai išplovė 
dzių nebeatmenu ar visai nežinojau, sugulė į vieną-broliš-_ . Kokiomis jūromis-ir vandenynais tebeklajoja jie, ieško 
____  _ _ ’ (Bus daugiau)

Kalvarijos) - tėvai ir

šeima - tėvai, duktė 
metų - mirė visa.

du sunūs -

Danutė 18

6 
ir

Mirė motina, du sūnūs, Jonas ir Adol- 
Irutė.

Po karo jis atsišau- 
šeimos

tėvas,

sūnelis

Šiauliai. 1988 m. kovo 24 d. į Šiaulių miesto vykdomojo 
komiteto patalpas buvo sukviesti miesto ir rajono religinių 
bendruomenių dvidešimtukų nariai.

dalVYavo RRT įgaliotinio pavaduotojas JUO- ką'kapąTanT kurio niekada 'hebuvoU’pZdėtaC nė 'viena "gyvi damTSlIo T Tėvynę? 
ZENAS, Šiaulių miesto vykdomojo komiteto pirmininko J
pavaduotoja GaURILČIKIENĖ ir Šiaulių rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotojas. Pavaduotojas Juozėnas 
piktinosi, kad Lietuvoje atsiranda kunigų, kurie, jo žo
džiais tariant, bažnyčią naudoja politiniams tikslams. Kaip 
pavyzdį nurodė Vilniaus Šv; Onos, Šv. Mikalojaus ir Šiau
lių miesto Šv. Jurgio bažnyčias. Juozėnas itin smerkė 
AMERIKOS BALSO ir kitas užsienio radijo stotis, kad 
prieš vasario 16 d. paskelbė, kuriose Lietuvos bažnyčiose 
ir kuriuo laiku bus meldžiamasi už Tėvynę. Kaltino Šiau
lių miesto Šv. Jurgio bažnyčios vikarą kun. Kazimierą 
C-RAŽULį už vadovavimą pamaldoms už Lietuvą ir jų 
metu pgsakytus pamokslus.

"Jūs esate tikrieji bažnyčios šeimininkai, - kreipėsi 
Juozėnas į bažnytinių komitetų narius, - ir privalot viską 
žinoti, kas dedasi jūsų bažnyčiose. Negalvokit, kad mes 
negalim ar neturim teisės tokius kunigus, kaip K. Gražulį 
pasodinti į kalėjimą, turim, bet laukiam - gal pasitaisys. 
Mes mokam sutvarkyti nepaklusnius kunigus, - dėstė Juo
zėnas. Patys žinot, kaip atsitiko su kun. Alfonsu SVARINS 
KU ir kun. Sigitu TAMKEVIČIUM. Dabar jie nieko negali. 

Pavaduotojas Juozėnas reikalavo, kad komiteto nariai 
sektų kunigus, stebėtų, kaip jie paskirsto lėšas, akcentavo, 
Kad reikiamą sumą privalo paskirti Taikos fondui.

Po pagrindinio pranešimo buvo leista klausti. J.ŠILEI
KIS paklausė: "Tai nejaugi mums lietuviams negalima 
mylėti savo Tėvynę ir už ją melstis?" Nesulaukęs atsaky
mo, J. Šileikis tęsė toliau: "Vasario 16 d., dalyvavę pa- 
rnaloose už Tėvynę, nunešėm gėles ant karių kapų, žuvu
sių kovose už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę. Kapinė
se budėjo apie 20 saugumiečių, kurie kiekvieną atėjusį į 
kapines fotografavo. Padėję gėles ir pasimeldę, išsiskirs
tėm. O ką rašė sovietinė spauda? Pasipylė šmeižto straips
niai apie Vasario 16 d. kapinių lankytojus. Lietuva - kata
likiškas kraštas, kryžių šalis. Šimtmečių bėgyje ją skriau
dė tai vieni, tai kiti okupantai, bet visais laikais veikė 
bažnyčios ir niekas negriovė kryžių. O kada užėjo sovie
tai, daug bažnyčių duvo paversta sandėliais, koncertų salė 
mis, masiškai areštavo kunigus, nusiaubė daugybę meniškų 
kryžių. Taigi, ryšyje su persitvarkymu gal jau galima pra
dėti atstatyti sunaikintus kryžius? Ar galima prie savo 
namo kieme, statyti kryžių?" - paklausė J. Šileikis. Atsa
kymas buvo neigiamas. Kažkam iš salės paklausus, ar 
kada nors bus leidžiamas religinio turinio laikraštis ar 
žurnalas, Juozėnas atsakė labai nekonkrečiai, paaiškinda
mas, kad iki leidimo turėti laikraštį dar gali praeiti nema
žai laiko. į klausimą, ar bus atiduota Vilniaus katedra ir 
ar bus leidžiama naujuose miestuose, kaip Naujoji Akmenė, 
Elektrėnai, statyti bažnyčias, Juozėnas atsakė neigiamai. 
Paklausus, kada pagaliau Vilniaus arkivyskupas Julijonas 
STEPONAVIČIUS galės užimti sostą ir netrukdomas eiti 
savo ganytojiškas pareigas, pavaduotojas Juozėnas bandė 
teisintis, kad valdžia šį klausimą sprendžia, ir jis pats 
buvo nuvykęs pas vyskupą J. Steponavičių, tik visa bėda, 
kad vyskupas nekeičia savo nusistatymo. Tuomet pokalbis 
ir nutrūko - aiškino Juozėnas. Ir čia pat išreiškė viltį, 
kad J.E. vyskupas J. Steponavičius dėl senyvo amžiaus 
neužilgo turėtų apleisti savo tiesiogines pareigas, ir tuo
met Vilniaus arkivyskupijos reikalai, jo nuomone, pasikeis
tų į gerą pusę. Pasitarus su vyskupais, reikėtų kurį nors 
iš jų nukreipti į Vilnių ir šis klausimas būtų išspręstas, - 
baigė savo pokalbį RRT įgaliotinio pavaduotojas Juozėnas.

Salia vienas kito

kartu mes

stiprėjame
Kanadoje didžiausias mūsų turtas 

yra mūsų žmonės. Dėka vieningumo, 
harmonijos ugdymo tarp rasių 
ir lygybės principų, mes klestime.

Mūsų naujausias Multikultūros Aktas įpareigoja 
vyriausybę kovoti su visokiais nusistatymais prieš 
rases ir diskriminaciją.

Tokią garbingą laikysenų, skatinamą 
visame krašte, paveldės mūsų vaikai.

Šalia vienas kito, kartu mes stiprėjame.
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Iš ciklo
TAMSIOS SKAIDRĖS

MIRTIES ŽVEJE

Lw^
vežė, vežė 
vežė ir vežė 
sustojo 
ir vėl vežė 
pasaulio gale 
pasibaigė bėgiai 
Lenoje 
tinklą vilko 
sesuo 
ledinėj srovėje 
ligi krūtų šlapia 
likimą savo 
žvejojo 
mirtį 
sustingusi 
šąlo 
kas naktį 
alkana 
sapne 
tėviškės 
ieškojo 
brolio
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Eleonora Marčiulionienė. LIETUVIŠKOS VESTUVES. Keramika.

Dobilas
KALYTĖ, VARDU MĖTA

(Pabaiga)
5. Kartą užsiminiau Onutei, kad noriu daugiau gauti 
žinių apie tėvų likimą, priminti įtariamam įskundėjui, 
ką jis yra padaręs ir tikrai sužinoti, kur yra dingusi1 
mane išgelbėjusi kalytė Mėta. Slaugės Onutės pastango
mis, gal už trijų dienų gavau tris laisvus vyrukus, kurie 
pasiryžo man padėti. Sanitarinį punktą palikome prieblan
dai pradėjus semti mišką. Vadovams kiekvienas miško 
takelis buvo gerai žinomas. Netrukus priėjome prie upe
lio ir apsižvalgę užkopėme ant jo stataus pakriaušio. 
Dar kiek paėjus, pasirodė ir sodybos degėsiai. Skaudian- 
čia širdimi aplenkėme ją ir pasukome pas kaimyną, pas 
kurį kalytė Mėta nuvedė su šunimis stribus. Gal pusva
landį tyliai apsižvalgę ir nieko įtartino nepastebėję, 
pasibeldėme. Kaimynas tuojau iš balso mane pažino ir 
skubiai atidarė duris. Deja, jis nieko daugiau negu aš 
apie tėvus nežinojo. Tą baisiąją naktį jis jų visai nema
tė, nes pas jį taip pat su šunimis viską išvertė ir, žino
ma, ką geresnio radę, pasiglemžė. Mėtą nuo to laiko 
prižiūrėjo kaimynas, bet ji nuo sudegintos sodybos nesi
traukė ir duodamo maisto neėdė. Nuskubėjau, palydovus 
palikęs, jos pasižiūrėti. Ilgai dairiausi, bet ji nepasirodė. 
Gailį gale išgirdau jos silpną aiktelėjimą. Radau ją gulin
čią prievartyje ant šiaudų. Mane pamačiusi, bandė atsis
toti, bet ten pat sukniubo. Švelniai jai dėkodamas paė
miau ant rankų ir dideliam širdies skausmui, palaižiusi 
mano rankas, nugaišo mano glėbyje. Drįstu prisipažinti, 
kad verkiau balsu, kaip mažas vaikas.

Pamažu paguldžiau ją į jos guolį ir nusivilkęs viršu
tinius marškinius, apklojau. Teisingai minėjo kaimynas, 
kad ją maitino, nes ir dabar, šalia guolio, buvo gabalas 
duonos ir dvi nuluptos bulvės.

Grįžęs pas kaimyną, paprašiau ją pakasti, nes 
mes to negalėjome atlikti. Žemė buvo įšalusi ir tykią 
naktį bildesys būtų prikėlęs aplinkinius gyventojus. Paža
dėdamas už viską atsilyginti, atsisveikinau gerąjį kaimy-

prie Obės 
tundroje 
pasiklydo 
už vielų 
nebesugrįžo) 
kramtė ją 
ilgesys ■ tėvynės 
tirpdė jai 
amžiną sniegą 
neviltyje 
nepaskęsti 
Lenoje 
skandino 
savižudybę 
dūmojo 
išvysti 
gimtinę 
aplankyti 
jaunystę

ŽMOGĖDROS 
Algirdukas 
miškuose 
prie Uralo 
septynmetis 
mažiukas 
gyvenimo nematęs 
i piktą 
žmogėdrų pasaką 
pateko 
tėvelis 
vagone sukrito 
išmetė šaltą 
į šaltį 
baltą senelį 
medkirtį 
mirtis pakirto 
miške 
kraujais užspringo 
varguose skendo 
mamytė 
sielvartu užsikrimto 
amžinai užsimerkė 
Algiukas verkė 
be tėvų 
našlaitis 
be tėvynės 
lemties neperprato 
alkanas 
vienišas 
basas

KRAUJO ORGIJA

vęs 
kai,

granatas, kurios arčiau buvusius 
buvę toliau, liko tik sužeisti.
Baigdamas, noriu priminti, kad 

Stasys Matiukas, atliko, ką buvo

užmušė. Milicinin-

mano kraujo drau- 
žadėjęs. IŠ pradžių 

jai visai ir

grįžti į Rusijos gilumą. Ji gavo darbą kooperatyve 
dirbo ligi mirtinai susirgo. Sveikata jau buvo pa- 
Sibire. Kreipiausi į atvažiavusį į Ameriką Chruš- 

ir manau ji būtų čia galėjusi atvažiuoti, bet, be
mano meilė ir gal dalinai ir visas gyve-

gas 
mano žmoną sušelpė keliais pakietėliais, 
nežinant, kas atsiuntė. Vėliau, tuojau po Stalino mirties, 
taip pat jo dėka buvo grąžinta į namus, kai tuo tarpu 
kiti grįžusieji dėl negavimo darbų ir butų, buvo privers
ti vėl 
ir ten 
laužta 
čiovą
laukiant vizos, 
nimas, mirė...

Buvo labai susijaudinęs. Kažko išėjo, palikdamas man 
paskaityti iš dėdės gautą laišką.

Laiške rašė:
"Brangus Sūnėnai. Širdingai, dėkoju už laiškus ir 

pakietėlį, kuris labai šį kartą man padėjo, nes stipriai 
buvau susirgęs ir reikėjo, sunkiau gaunamų vaistų. Žinai, 
kai patepi - visada šildžiau. Jaučiuosi kiek geriau, bet 
tokiame amžiuje sunku visai išgyti. Tavo žmoną palaido
jau ir paminklą pastatė pagal tavo pageidavimą. Kadan
gi, kaip jau rašiau, seniai, nebedirbu, tai atsikėliau gy
venti į tėviškės miestelį, kur ir ji palaidota. Dažnai 
kapą aplankau ir kai galiu, nunešu ir gėlių. Nesirūpink, 
kol gyvas būsiu, jos neužmiršiu, nes tu manęs neužmir
šai. Tavo dėka visko turiu. Tiesa, tas žmogus, kuris 
žmonai padėjo, labai staigiai prapuolė. Manau, suprasi 
apie ką kalbu. Šiaip pas mus viskas kaip ir anksčiau, 
tik ruduo labai

labai staigiai prapuolė. Manau, suprasi

ną. Atsisveikinau amžinai. Kiek pastovėję lauke, išvažinė 
tų rogių keliuku pasukome prie Kūtvėlos trobelės. Tik 
pabeldus, durys be jokio klausimo atsidarė, matyt, kad 
ko nors laukė. Mane pamatęs, šoko, lyg nuo karštos 
geležies ir garsiai prakalbėjo:

- Kaip tu čia atsiradai?

blogas, ir kaip ligonis, labai tą jaučiu.
Greitai vėl parašysiu ir su kitu laišku prisiųsiu tavo 
žmonos kapo nuotrauką. Dar kartą labai dėkoju.

Tavo dėdė Jurgis."
Baigus skaityti, sugrįžo Stasys, kviesdamas į val

gomąjį, nes vakarienė buvo paruošta.
Ta istorija mudu su žmona prislėgė. Nuotaika

ilga ilga 
šliaužia sniegu 
amžinu įšalu 
lėtai lėtai 
pūgoje
pančioja sniegas 
suklupsi
šūvis į pakaušį 
tundroje 
išsekę kūnai 
velkasi
duonos 
alkani 
laisvės 
neištveriamą 
išgyventi lemta

neviltyje 
pilka eisena 
slenka 
kapų tyloje 
demonų vergai 
vargani
žmonijos sąžinės 
užmiršti

DIDVYRIŲ DAINA

Kengire 
Norilske 
Karagandoj 
Vorkutoj 
lėbavo kančia 
Salomės šokyje 
giltinė plika 
siautė 
krauju girta 
nekaltų angelų 
dangaus apleistų 
tėvynėje 
šypsena mirė 
laisvas mostas 
pražuvo 
žmogus 
sutraiškytas 
šapelis taigoje 
medžio kryželis 
seniai 
dulke virto 
brolio 
kapą 
sesers 
prąrįjo tundra 
šiaurėje 
laukiniam vilkui 
ašara ištryško

stypčiodami 
sniege 
prie Andziobos 
lagerio vartų 
šaltyje 
lietuviai latviai 
estai lenkai 
ukrainiečiai 
kieti visi 
buvę piliečiai 
lietuviai pirma 
užtraukė

PA KIRSTI ĄŽUOLAI

purvini 
balti skudurai 
ant nugaros 
1A 252 P 
ant rankovės 
skaisčiai juodi 
tai pavardė vardas 
kilmė ir kaltė 
kankinių vilkstinė
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AUGO KIEME KLEVELIS 
iš paskutiniųjų 
daina 
lagerio bokštams 
karti 
pritrenke 
beveidžius 
kilni dvasia 
nekaltų 
klausėsi 
snaigės 
sustingo, 
mirties vamzdžiai 
grąsino 
urzgūs šunes 
zujo 
kraujo ištroškę 
tykojo 
spyglių vielose 
mirtis 
taigoje 
gaujos alkanų vilkų 
laukė .......... '■
beviltiškumas 
smaugė 
kelią į laisvę 
rodys 
per amžius, 
lietuvio dvasia 
laisva visada.

o g a s

erdvus ir ištaigingas mano namas 
gyvenimas persotintas turtu 
dryksodamas paplūdymy Bahamų 
sąžinę apmirusią šampanu gaivinu. 
/Iš "Lietuvių Dienos", 1988, 
Rugsėjis/.

- Kaip tai, iš kur atsiradau? Buvau namuose, 
kai atsivedei stribus. Atėjau dabar paklausti, kuo tau 
taip jau nusikalto mano tėvai, kad juos sunaikinai ir 
ką aš tau blogo padariau? Nedrebėk,- pridūriau,- savo 
rankų aš netepsiu ant kaimynų padegėjo, per daug ne
garbinga. Turi tik pasakyti, kodėl taip padarei???

- Negalvoju teisintis. Žinau, kad niekas man už 
tai negali atleisti. Ir aš pats kitam to neatleisčiau... 
Taigi, laukiu bausmės.

- Sakiau, kad jokių bausmių nevykdau ir tau ne
vykdysiu. Tik noriu išgirsti tavo atsakymą į klausimą.

- Pasakysiu nieko neslėpdamas. Pirmiausiai - vi
sai nežinojau, kad tu ten esi. Antra- visai nemaniau, 
kad tie banditai sunaikins namus ir išsives tėvus. To 
nebūčiau niekada daręs...bet štai, kai buvau pakliuvęs 
rūsyje pas enkavedistus, jie visai mane palaužė ir jiems 
pažadėjau pasakyti, kada Petras grįš į namus. Sekiau, 
bet tavęs nemačiau. Galvojau, kad ir Petro neras. Jiems 
pasakiau, kad tik jo paltą mačiau... Dabar tavo valia. 
Greitai vykdyk bausmę, nes čia turi ateiti vienas iš 
stribų, kuris vis reikalauja iš manęs žinių.

- Palauk, nesikraščiuok. Ne keršto vedamas čia 
atėjau. Palieku tave, bet žiūrėk- atpirk savo kaltę. Ma
nau, gali, jei norėsi. Jei ir toliau ką nors pastebėsime, 
žinok gerai - ne aš ateisiu, bet jau Petras, kuris neži
nau, ar bus toks kaip aš dabar. Neduoti progos atitaisy
ti kaltę - ne mano būdui. Palieku apsigalvoti.

Mane lydėję - Topolis ir Šakelė - labai nustebo 
mano tokiu elgesiu, bet neprieštaravo.

Vėliau, rodos, už penkių dienų iš ryšininko sužino
jome apie Kūtvėlos išsipirkimą. Pastarasis tai padarė 
labai ypatingu būdu. Išpirko savo kaltę mirtimi, kartu 
užmušė ir tris enkavedistus, sužeidė du milicininkus. 
Tai sužinota iš gulinčio ligoninėje sužeisto milicininko. 
Jis dvi granatas surišo, įdėjo į popierinę dėžę ir įnešė 
į miliciją. Pasakė, kad nori labai svarbiu reikalu pama
tyti jį tardžiusius saugumo pareigūnus, nes turįs planus 
ir nuotrauką vadinamų banditų lizdų miškuose. Taip tada 
buvo sovietų pravadinti mūsų partizanai. Skubiai prisistatė 
saugumiečiai ir kai jie priėję prie Kūtvėlos, šis detona-

grįžo po truputį tiktai prie vakarienės. Valgant, kalytė 
Mėta skaniai miegojo salionėlyje.

Šeimininkei atnešus kavą, Stasys apsiblausė ir 
kurį laiką tik einamaisiais reikalais tekalbėjo. Žmona 
neišlaike ir įsiterpė į mūsų pašnekesį. Atsiprašydama, 
paklausė šeimininko:

- Žinau, kad skaudu tą liūdną istoriją jums buvo 
pasakoti, bet vis tik labai žingeidu sužinoti, kaip Jūs 
grįžote atgal į Vakarus?

- Gailiuosi, kad iš viso, gal ne vietoje, pradėjau 
pasakoti...Na, Tuojau po Naujų Metų mūsų trejukė - 
slaugė Onutė, vadoyas Karklas ir aš, pradėjome ilgą 
ir sunkią kelionę. Ėjome iš vieno partizanų punkto į 
kitą, palydint atskiriems vadovams. Onutė visą laiką 
buvo drąsi, ištverminga ir užkrečiamu savo juoku visus 
mus linksmino. Taip ėjome iki Lenkijos sienos, be jokių 
įžymesnių įvykių. Prie rubežiaus balandžio pabaigoje, 
Karklas mus paliko, perduodamas lenkų partizanų vado
vybei ir sakė turįs grįžti atgal į savo dalinį, nors prieš 
tai buvo užsiminęs, kad ir jis trauks į Vakarus. Atsisvei
kinome.

Per Lenkiją, irgi daugumoje su pagalba partizanų, 
varėmės į priekį. Kadangi Onutė ir aš kalbėjome lenkiš
kai, tai nesijautėme taip svetimi, mus globojo partizanu 
daliniai neblogiau kaip savame krašte, jau nekalbant apie 
Onutę, kuri visada buvo pirmoji visus negerumus iš
blaškydama skardžiuoju juoku ir linksma dainele. Viską 
jums papasakoti, kas vyko ištisus metus neįmanoma, 
nes reikėtų kelių tomų apysakos. Slinkome per pelkes, 
miškus, pavojingas vietoves ir vasarą gulėjome tik po 
dangum. Tik dviese likę kelionėje, tapome kaip vienas 
asmuo. Ji visada buvo pirmoji per pavojingas vietas. 
Ji visada juto mano nuotaikas ir su šypsniu ar meiliu 
žodžiu visada atvesdavo į lygsvarą. Rodos ir tos pelkės 
virsdavo sausuma ir pavojai tapdavo lyg nekalti žaidi
mai, kai jutau ją šalia. Ir štai, kada jau buvome visai 
netoli nuo Rytų Vokietijos, pastebėjau, kad Onutės už
krečiamas juokas dingo, nors ir toliau ji tempė sunkią 
savo kuprinę ir laikė paruoštą automatą rankoje. Pradė
jau atsargiai ją stebėti ir štai naktį pajutau, kad ji buvo

karšta, lyg degtų ugnyje, ir be termometro buvo aišku, 
ir jai pasakiau, kad ji turi labai aukštą temperatūrą. 
Ji nevykusiai nusišypsojusi, pasakė, kad tai tik paprastas 
peršalimas, sloga. Rytmetyje jau ji iš žeminės nebeišėjo. 
Pradėjo kliedėti ir matyti visokius vaizdus. Gydytojo 
arti nebuvo, bet vis tik kviečiamas atsirado sekančią 
naktį. Liūdnas gydytojo veidas jau be klausimo pasakė, 
kad blogai. Mano dešinioji ranka ir ištvermingiausias 
žmogus sirgo centriniu plaučių uždegimu. Išeidamas gy
dytojas tik tiek tepasakė, kad šiuo metu ji jau esanti 
krizėje ir ligos eiga greičiausiai paaiškės sekantį rytme
tį. Deja, vakare Onute, suspaudusi mano ranką, amžinai 
užmigo rytmečio nesulaukusi. Mirdama, kažką vienodai 
man kartojo, bet negalėjau suprasti ką.

Stasys nutilo. Atsistojo ir ilgai žiūrėjo pro langą 
į ežero rausvėjančias bangas. Po ilgos tylos, kuri jau 
buvo virtusi nebepakenčiama, pridėjo:

- Palaidojau ją kalnelyje prie trijų beržų ir pra
ėjusiais metais buvau aplankęs tą vietą. Radau kapelį 
kaip buvau palikęs. Trys akmenys, su kuriais buvau pa
ženklinęs, stovėjo nepajudinti, tik daugiau apkarę beržo 
šakomis. Pasėdėjęs prie jos kapelio, pajutau tą pačią 
ramybę, kurią visada jaučiau esant jai prie manęs.

Saulė išraudonavusi jau slinko už išsimarginusių 
klevų, kai mes atsisveikinome, pasižadėdami greitai vėl 
susitikti. Neturėjome drąsos paklausti Stasio, ar ši, jo 
visada šypsniu pasipuošui šeimininkė neturi panašių gerų 
savybių, kaip slaugė Onutė, kuri jį lydėjo ir guodė ilgoje 
kelionėje.
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Kauno senamiestis*

• RASEINIŲ bažnyčioje 
vyko labdaros koncertas, 
pavadintas "Maironis ir 
Muzika".

Poeto tekstams sukur
tas dainas atliko Kauno 
Valstybinis Choras, vado
vaujamas P.Bingelio. Mairo
nio eilėraščius deklamavo 
aktorius Laimonas Noreika.

Koncerte surinktos au
kos skiriamos Maironio 
gimtinės atstatymui. Šių 
specialių programų Mairo
niui jau atliko įvairiose 
Lietuvos vietovėse 38 kar
tus, tačiau bažnyčioje ji 
buvo atlikta pirmų kartų. 
Klausytojų buvo pilna baž
nyčia. Prieš koncerto pra
džių, vikaras išnešė iš baž
nyčios Švenčiausiųjį Sakra
mentų, tuo paskelbdamas, 
kad vyks pasaulietinio po
būdžio renginys.

• LIAUDIES BUITIES MU
ZIEJUJE buvo surengta 
visuomeninė-mokslinė kon
ferencija, skirta 1863 metų 
sukilimo 125-tųjam jubilie
jui paminėti.

1863 m. sukilimas Lietu
voje, kaip žinoma, buvo 
spontaniškesnis ir radikales
nis, negu Lenkijoje. Lietu
voje į šį sukilimų buvo 
įsijungę didelis kiekis vals
tiečių su vadais- kun. A. 
Mackevičium Kauno apskri
tyje, A.Bičium ir J.Pui
doku Šiaulių apskr., J.Dul
kiu Raseinių apskr., K. 
Lukošiūnu Zarasų apskr. 
ir kt.

Maskva sukilimui mal
šinti pasiuntė M.N. M u-

r a v j o v'ų , kuris jau 
buvo anksčiau pasižymėjęs 
1831 m. sukilimo malšini
mu ir gavęs nusipelnusiai 
Koriko vardų.

Jis pirmiausiai pasisten
gė išnaudoti atsiradusius 
nesutarimus tarp valstiečių 
ir dvarininkų, be to kiršino 
atsiradusį nepasitenkinimą  ̂
ir plyšį tarp lietuvių gudų 
ir lenkų.

Korimais, masiniais 
trėmimais į Sibiru bei išti
sų kaimų deginimu ir nai
kinimu, Muravjovui greitai 
pasisekė sukilimų nuslopin
ti.

Iš kitos pusės, kaip 
rašoma "Lietuvių Enciklope
dijos XV t., išleistame 
išeivijoje, pažymima, kad 
jo įtakoje Lietuvoje buvo 
pravesta palankesnė valstie
čiams žemės ir administra
cinė reforma. Baudžiaunin
kai gavo teisę išsipirkti 
per 49 metus žemes, ma
žesniais sklypais buvo apda
lintas nemažas kiekis beže
mių valstiečių ir kumečių. 
Muravjovas, norėdamas 
atitraukti valstiečius nuo 
sukilimo, žemės reformų 
pravedė daug skubiau, negu 
kitose Rusijos gubernijose.

• Apie 2 milijonai Lietu
vos gyventojų naudoja gam
tines dujas, kurios gauna
mos per dujotiekius mies
tuose, o kaimo gyvento
jams pristatomos dujos ba
lionais, atvežtais sunkveži
miais. Dar ne visi išmokę 
atsargiai naudoti dujas
ir, kaip rašoma, pernai

********
Seniausias Lietuvos politinis kalendorius žinomas iš 1737 
metų, pasirodęs Vilniuje. Tačiau nėra jokių duomenų, 
ar tai buvo pats pirmasis.

Nuo 1780 metų tie Počebuto redaguojamieji kale n-j 

doriai pasirodydavo kasmet. Juose buvo spausdinama 
istorinių ir mokslinių straipsnių.

Greta šių jėzuitų leidžiamų kalendorių, dar juos 
leido pijorai ir kiti vienuolių ordinai bei atskiri asmenys, 
kartais jų prispausdindami iki 40.000 egzempliorių.

Lietuvoje taip pat plito dar ir Krokuvos kalendo
riai.

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.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366-7770 
Dainiui L: 768-9606; Janui R.: 337-8637
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Lietuvoje buvo įvykusių 
17 didesnių nelaimių, žuvo 
nemažai žmonių ir sudegė 
namų.

• LIETUVOS KULTŪROS 
FONDE darbų pradėjo pa
minklo, skirto stalinizmo 
aukoms, darbo grupė. Ap
tarti pasiūlymai, kuriuos 
dėl tokio paminklo patiekė 
visuomenė Kultūros Fondui, 
laikraščių redakcijoms ir, 
kaip rašoma, kūrybinėms 
sųjungoms. Sudaryta archi
tektų, skulptorių, kitų spe
cialistų grupė, kuri paruoš 
paminklo projekto konkurso 
sųlygas.

• Jau dabar planuojama 
minėti VINCO KUDIRKOS 
130 -tusias gimimo meti
nes ir žurnalo VARPAS 
šimtmetį.

Numatytas iškilmingas 
vakaras Akademiniame 
Dramos Teatre, mokslinė 
konferencija, atkūrimas 
su Kudirkos vardu susijusių 
vietų paženklinimas ir res
tauravimas, jo raštų leidi
mas. Ta proga žadama 
jo vardu pavadinti kai ku-
rias švietimo ir kultūros 
įstaigas.

KReM 
VE/dRoOž/ai

Ja diskriminavo kitos raganos,nes ji turi visus sveikus dantis

O. LAŠAS
IR ŠIS, IR TAS...

* Atsibudus po operacijai reikalingos anestezijos, 
nemažas skaičius pacientų yra krečiami stipraus drebulio. 
Jiems reikia specialiai šiltų apklotų. Jau nuo 1950 m. 
buvo žinoma, kad drebulio simptomus sukelia vėsus ope
racinio kambario oras ir šaltas anestezijos garas bei 
intraveniniai šalti skysčiai. Tačiau San Francisco mies
to anesteziologas Daniel Sessler nurodo, kad pagal jo 
tyrimus, drebėjimų iššaukia nedideli kiekiai anestezijos, 
užsilikę smegenyse pasibaigus operacijai. Kai vėsumos 
signalai pasiekia smegenis, smegenys dar nepakankamai 
reaguoja ir neduoda signalo nustoti drebėti.

* Kokaino naudojimas sustiprėjo 1890 m., 1920 
m. ir 1980 m. Kodėl toks ciklas?

Anot Yale Universiteto JAV profesoriaus, kaĮtį. 
yra mokslininkų užsimiršimai. Prieš kiekvienų vaistų 
pernaudojimo bangų, būdavo viešų pareiškimų, kad tie 
ar anie vaistai yra palyginant nekenksmingi.

"Kadangi, pav., kokaino vatojimas vidutiniškai 
progresuoja iki adikcijos tik per tam tikrų laikų - 2 
ar 5 metus nuo pirmo pavartojimo - paskelbiama doku
mentacija apie vartojimo epidemijų pasirodo keliais me
tais vėliau, negu pęrankstyvūs arba naivus pranešimai, 
jog to vaisto stimuliacija esanti nekenksminga". Laikinas 
simptomų nebuvimas leido pakartotinai užmiršti jų vei
kimo eigų ir istorijų net rimtiems klinikų darbuotojams 
ar mokslininkams.

Prieš 7-rius metus kokainas buvo laikomas relia
tyviai saugiu, neprivedančiu prie adikcijos, nuotaikų pake
liančiu preparatu. Istoriniai aprašymai apie kokaino a- 
dikcijos pavojus buvo atmesti ir pavadinti "moraliniu 
perdėjimu".

* Kanadoje, į šiaurę nuo Toronto, atsirado nykštu
kas, oranžinės spalvos bastutis /kalafijoras/ - kaitalas 
("mutant") tarpe paprastų, normalių baltų bastučių. Moks
lininkai sukryžiavo šį nykštukų su įprastiniu ir gavo nau
jų daržovę: didelį, oranžinį bastutį. Jam vardo dar nesu
rado. Jis turi savyje daug karotino, 100 kartų daugiau, 
negu paprastas bastutis ir labai daug vitamino A.

Antrojo Pasaulinio karo metu pilotai gaudavo 
didelius kiekius karotino, kad sustiprintų jų regėjimų 
naktį.

* Marijuana yra kenksmingesnė plaučiams, negu 
tabakas, praneša UCLA tyrinėtojas Tzu-Chin Wu. Mari- 
juanos rūkytojai įtraukia didesnius dūmų kiekius su kiek
vienu įkvėpimu ir įtraukia dūmus giliau į plaučius. Taip 
marijuana palieka organizme 4 kartus daugiau taro gerk
lėje ir plaučiuose, ir padidina kraujuje 5 kartus daugiau 
anglies deginį, negu paprasta cigaretė.

Tttsrssr&Fsntt 1989 metų EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
iš Montrealio,

Nuo GEGUŽĖS 12 d. iki GEGUŽĖS 26 d. - $1999.
Nuo LIEPOS 1 d. iki LIEPOS 14 d. - $ 2199.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis nuo
Gruodžio 1 d. į: L. Stankevičių, 1053 Cr. Albanel,
Duvernay, Laval, Que. Canada. H7G 4K7. 

Tel.: (514)-669-8834.

C F mb! LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

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

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

MOTERŲ DRAUGIJOJE
Kai ėmė steigti įvairias draugijas, moterys nutarė 

įsteigti ir savo.
Susirinko 50 moterų. Jos nutarė, kad susirinkimo 

pirmininke turi būti vyriausioji, o sekretore - jauniausio
ji-

Bet nė viena neprisipažino esanti vyriausia.
Tačiau, kai rinko sekretorę ir pasiūlė atsistoti 

jauniausiajai - visos penkiasdešimt moterų pašoko iš 
vietų..

MĮSLĖS
• Du juodžiai keliu kūbrina. . (Čebatai)
• Dienų kaulus nešioja, o naktį žiopso. (Naginės)
o Kur buvus, kur nebuvus - kapt už ožio barzdos.

(Verpimo ratelis)
• Šatojasi, matojasi, kampe kavojasi. (Šluota)
• Ant lino žiedo bitutė dūzgia. (Žvakė)
• D”!?m pupom visų laukų apsėja. (Akys)
• S< ,as senas seneliukas, dvejais trejais kailiniukais.

vogūnas )
• Be rankų, be kojų, o į medį lipa. (Vijoklis)

Kas yra mūsų planetos komplikuočiausias organiz
mas? Mėgstame galvoti, kad tai mes, žmonės. Tačiau 
palyginant genetiškų sudėtį, mes nublunkame prieš ... 
bulvę. Kadangi augalai negali atsistoti ir eiti į vidų, 
kai šalta, karšta arba užpuola vabzdžiai, rai savisaugai 
jie turi pasigaminti įvairausių rūšių substancijų, daugelį 
jų nuodingų ir vėžį sukeliančių. Todėl augalų celėse 
yra daug daugiau genusų, negu žmoguje. Kaikurie jų 
turi 10 kartų daugiau DNA molekulių, negu randama 
žmogaus lųstelėse.

* Popietinis snustelėjimas yra naudingas , ir nesijaus- 
kite kalti, jeigu popietyje nusnaudžiate,- sako Atėnų 
Medicinos Mokyklos direktorius Dimitrius Trichopoulos. 
Jis palygino pacientus su širdies ligomis, rūkančius, į- 
tempto temperamento, pakeltu kraujo spaudimu su svei
kais ir surado reikšmngų ryšį tarp pogulio ir arterijų 
siaurėjimo. Tie, kurie reguliariai priguldavo, 30% mažiau 
turėjo problemų su kraujagyslėmis.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JŪSŲ AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ, LAISV Al AME PASAULY J E. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS [VAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ. IR JĄ SKATINA.

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

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

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

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

Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.

5 psi.



“VARPO” ŠIMTMEČIO MINĖJIME TORONTE 1988.10.9 d.

"Varpo” šimtmetis Toronte, 1988.10.9 d. Progrmos atlikėjai iš kairės: 
Kanovičienė, sol. Vacys Varikaitis ir sol. Rimas Strimaitis.

pianistė Leokadija Paulauskaitė— 
Nuotraukos St. Varankos.

KUDIRKOS "VARPO" ŠIMTMEČIO MINĖJIMUI TORONTE 
PRAĖJUS

Stepas V a r a n k 
/ tęsinys /

Dalis-

a

solistai-
Vacys

Kudirka pradėjo 
mūsų tautos himnų, 

buvo 
kuriuos

Antroji Minėjimo 
Koncertas

Šių dalį atliko
Rimas Strimaitis, 
Verikaitis ir pianistė Leo
kadija Paulauskaitė-Kanovi- 
čienė ir deklamatorės- 
A.Nakrošienė, padeklama
vusi Kudirkos eilėraščius: 
"Ne tas yra didis" ir "Ma
niesiems", A.Totoraitienė 
- Kudirkos "Labora".

Solistai ir pianistė atli
ko pavieniui ir duetu M.K. 
Čiurlionio, J.Naujelio, A. 
Budriūno, G.Bizet, P.Tosti, 
liaudies dainų, Vyt.Juoza- 
paičio, G.Verdi, V.Vaitke- 
vičiaus kūrinius, o pianistė 
solo pagrojo M.K.Čiurlionio 
preliudus.

tie didvyriai, 
jis kalbėjo?

į istorijų, 
turėjo omeny- 

lietuvius ir
Mindaugų,Gedi-

minėjime 
virš 100

apgailestauti, 
atsilankė 

tautiečių.

Po koncerto teko patir
ti iš nusimanančiųjų apie 
muzikos menų labai gerų 
nuomonę apie šį koncertų. 
Dalyvavę minėjime svečiai 
iš Lietuvos- Donatas Butė
nas su žmona ir profesore 
Bene Kedyte pareiškė, 
kad koncertas buvo aukšto 
lygio, taip pat pianistės 
pagroti preliudai.

Padėkos žodį tarė LN 
Kultūrinės Komisijos pirmi
ninkas Vytas Kulnys, paci
tavęs Kudirkos eilėraščio 
"Gražu" posmelį, kuris 
programoje atspausdintas 
kaip motto. Jis, visiems 
prisidėjusiems prie šio mi
nėjimo paruošimo, nuošir
džiai padėkojo, ypač po
nioms už rūpestingų talkų.

Baigiamųjį 
Rimas
Toronto Apylinkės 
kas, pareikšdamas: 
tėvyne mūsų, tu 
žeme. Su šiais

tarė
KLB

žodį
Strimaitis, 

pirminiu- 
Lietuva, 
didvyrių 
žodžiais

savo
net

mes

ar medalių, 
iš meilės 

tautos lais- 
ir Kudirkos

Vincas 
rašyti 

Kas 
apie 
Atsižvelgiant
be abejo, jis 
je praeities 
jų vadus 
minų,Vytautų ir kitus vėles
nius už jų kovas dėl Lietu
vos žemių apsaugos, dėl 
kultūrinės ir religinės lais
vės. Vėliau - knygnešių 
laikais, Kudirka mato tuos 
didvyrius, kurie dėl spaus
dinto žodžio aukojo 
asmeniškų laisvę ir 
gyvybę.

Šiame šimtmetyje
patys pergyvenome išveži
mus, trėmimus ir jų tarpe 
iškilusius didvyrius ir did
vyres. Mūsų partizanai, 
tai tautos pasididžiavimas. 
Šiandienų okupuotoje ko
munistų Lietuvoje yra pil
kieji didvyriai, kurie kovoja 
ne dėl garbės 
bet iš idėjos, 
savo kalbai ir 
vei. Taip pat
laikais tie pilkieji didvyriai 
ir didvyrės leidžia ir plati
na pogrindžio spaudų ir 
viešai demonstruoja reika
laudami savo pavergtai 
tėvynei šviesesnio rytojaus. 
Mes,esantieji laisvame pa
saulyje, turime savo visom 
jėgom prisidėti prie paverg
tų tautiečių kovos: "Tegul 
meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse. Vardan tos Lietu
vos vienybė težydi".

Baigdamas savo
pirm. R. Strimaitis išreiškė 
padėkų LN Kultūros Komi
sijai ir Kanados Lietuvių 
Žurnalistų Sųjungai už šio 
renginio suorganizavimų, 
pabrėždamas, kad tie ren-

žodį

‘ . LIETUVIU KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
81/4% už 90 dienų term, indėl. 
8’/2% už 6 mėn. term, indėlius 
81/2% už 1 m. term, indėlius 
83/4% už 2 m. term, indėlius 
9 % už 3 m. term, indėlius 
91/2% už 1 m. GIC mėn. palūkanas 

101/.:% už 1 m. GIC invest, pažym. 
10%% už 2 m. GIC invest, pažym. 
10'/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate) 

10%% už 1 m. term, pensijų planą 
10’/4% už 2 m. term, pensijų planą 
10%% už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą—RRIF (v. r.) 
6 % už taupymo s-tas 
iki 8% kasd. palūkanų sąskaita 
6% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....111A%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 motų.................... 11'/4%
2 metų.................... 11%%
3 metų ................... 113/«%
(fixed rate)

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

AKTYVAI VIRS 67 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortglčlus iki 75% Įkai
noto turto. visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ U.uoo Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičial.

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; teitadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais ieėtadieniais uždaryta)

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

Telefonas: (416) 532-1149

6 psk

giniai-minėjimai mus suar
tina su pavergta mūsų 
tauta.

Pabaigai buvo sugiedo
tas Kudirkos sukurtas Tau
tos Himnas.

Tenka 
kad 
vos
Minėjimas rengėjams atne
šė apie $300,- nuostolio. 
Ilgas savaitgalis buvo svar
besnis, negu kokio ten 
Kudirkos "Varpo" šimtme
čio paminėjimas. Gėda.

• PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
ir PARAPIJOS CHORAS 
rengia 35 metų sukaktuvinę 
vakarienę lapkričio mėn. 19 
dienų. Bilietus platina B. 
Genčius po 10:15 vai. ir 
11:30 vai. mišių.

• SEKMADIENIAIS Parapi
jos kavinėje gaminamas 
lietuviškas maistas sekma
dieniais. Galima ir parsineš
ti į namus. Maistų ruošia 
pakaitomis B.Greičiūnienė 
ir E. Walenciej su padėjė
jomis.

• PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
Tarybos Religines Sekcijos 
iniciatyva, pradedant lap
kričio 2 d., kiekvienų tre
čiadienį po 7:30 vai.mišių 
bus sekmadienio liturgijoje 
naudojamų Š.Rašto ištraukų 
skaitymas ir nagrinėjimas, 
kad būtų lengviau suprasti 
tas dalis ir jas sau pritai
kinti. Visi kviečiami daly
vauti.

• TARPTAUTINĖJ MINIA- 
MENO PARODOJE

menininkai 
kraštų.

su 45 
vyksta

iš
Jų tarpe 

darbais. 
Toronto

Centre,

TIŪROS 
dalyvaus 
60-ties 
lietuviai 
Paroda
Convention 
Front St., Room 202 
29 ir 30 d.d. Po to 
rodą perkeliama į 
BELLO GALERIJĄ
Queen St.W. ir ten ji vyks 
nuo lapkričio 10 iki 30 
d. d.

255 
spalio 
ši pa- 

DEL
363

• LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄ
JUNGA lapkričio 5-6 d.d. 
švęs savo 70 metų gyvavi
mo sukaktį.

Lapkričio men. 5 d. 
bus skautininkų/kių arbatė
le su diskusijomis, jauni
mui pasilinksminimus Paro
dų salėje.

Sekmadienį mišios Pri
sikėlimo Parapijos bažny
čioje 10:15 v., kuriose
skautai/tės dalyvaus su 
vėliavomis. Giedos "Volun
gės" choras, vad. Dalios 
Viskontienės. Po to užkan
džiai Lietuvių Namuose

sueiga, 2 val.p.p.- kon
certas.

Lietuviu. Namu
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 350 asmeny. Jų 
tarpe po vieną iš Jonavos, 
Kauno, Šimonių, 2 iš Mari
jampolės /vad.Kapsuko/,
Pranas J uodkojis iš Mont- 
realio ir Marytė Simaniukš- 
tytė iš Italijos.

200

• Spalio mėn. 16 d. 
sekmadienį, 3 vai.p. LN 
Karaliaus Mindaugo Meneje 
įvyko Lietuvių Slaugos 
Namams paremti koncertas 
Programų atliko solistai 
M.Bizinkauskaitė-Bildienė, 
Vaclovas Verikaitis ir pia
ninu muz. Jonas Govėdas 
ir Veronika Krausaitė.

Publika labai šiltai su
tiko menininkų atliktų prog
ramų ir palydėjo ilgais 
plojimais.

koncertų atsilankė 
žmonių. Programos

atlikėjams ir publikai pa
dėkojo LN Moterų Būrelio 
p-kė Ada Jucienė. Po to 
sekė kavutė su Būrelio 
ponių suneštais pyragais 
ir gausi laimikiais loterija. 
Ta pačia proga gauta aukų 
Lietuvių Slaugos Namams;
• a.a.Mečio Abromaičio
atminimui: po $100,- J.J. 
Baltakiai, Viktoras ir Tere
sė Gražuliai; po $50,- Vla
das ir Gražina Butkiai, 
G.Kocienė, Stefanija Ma- 
šalaitė-Gampp; ; i

po $ 50,- a.a.dukters
Noros atminimui - Jonas 
ir Angelė Šimkai; a.a. mo
tinos Adelės Auštrienės 
atminimui - Algis ir Irena 
Žemaičiai; Vaclovas Veri
kaitis; $40,- K.Černiauskas; 
$30,- Marija Simaniukštytė 
(iš Italijos); $25,-a.a. muz. 
Alfonso Prialgausko atmi
nimui - Aleksas ir Adelė 
Dudoniai.

Iš viso suaukota $545.
Šį talentais pasižymėju

sį, koncertų surengė TLN 
Moterų Būrelis.

e LN valdybos kvietimu 
į sekmadienio popietę atsi
lankė Toronto miesto me
ras Art Eggleton, miesto 
tarybos nariai Ben Crys 
ir Derwyn Shea.

3ar.api.ios kredito kooperatyvas
------------ 999 College St.. Toronto. Ontario M6H I A8

Telefonai: I I Hi I .■>32-3 100 ir 532-311I

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............ 8’/4%

180-364 d. term. Ind........... 81/a%
1 metų term, indėlius....... 8%%
2 metų term, indėlius....... 8%%
3 metų term, indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk....... 10 72%
2 metų GlC-met. palūk...... 1072%
3 metų GlC-met. palūk 10'/2%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 93A% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 10 % 
RRSP-2 metų term. ind. ... 10 % 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą.......... • 8 %
Taupomąją sąskaitą ........ ■ 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 5%%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111A%
2 metų .................. 11%%
3 metų .................. 11%%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir3 metų ...... 10’/2%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
saniaupas laikomas šėrų, če
kių rr 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 iira- 
iytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Nuotr. St. Varankos
Jaunieji deklamatoriai —Linas ir Vytas RUSLIAI su savo ma
myte Lietuvių Namu parengime.

LN valdybos p-kas J.V. 
Šimkus supažindino svečius 
su popietės dalyviais. Me
ras pasveikino susirinkusius 
ir pasidžiaugė oficialiu 
Sovietų Sąjungos pripažini
mu lietuvių kalbos ir 
trispalvės pavergtoje 
nėję.

mūsų 
tėvy-

Visi trys svečiai 
geri lietuvių bičiuliai 
remiantys Lietuvių Slaugos 
Namų įsigijimų Toronte.

CLEVELAND

yra

• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS
A.Diržys;
Monstvilas; $50,- a.a.J.
Šablinsko atminimui- Balys 
ir Stasė Matulevičiai; $49,- 
a.a.Viktoro Jonaičio atmi
nimui- Sveikatos Ministeri
jos tarnautojai.

Iš viso LSN statybos 
fonde yra $86,567.84.
Aukos priimamos PARA
MOJE, PRISIKĖLIMO PA
RAPIJOS KOOPERATYVE 
ir TALKOJE. T.S.

aukojo: 
$100,-

$200,-
Liudas

1988 m. METINIS VISUOTINIS ŠALFAS S-gos 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto suvažiavimas įvyks 1988 m. lapkričio mėn. 
12 d. šeštadienį, Clevelando Lietuvių Namuose, 877 185- 
tn St., Cleveland, Ohio 44119. Telefonas (216)-531-2131,~ 
Suvažiavimo pradžia - 11:00 vai, ryto.

Pagal SALFAS S-gos statutą, suvažiav i m e sprendžia- 
muoju balsu dalyvauja sporto klubo rinktieji atstovai, 
sporto klubų pirmininkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFAS S- 
gos rinktieji bei skirtieji pareigūnai ir ŠALFAS S-gos 
garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto darbuoto 
jai,fizinio auklėjime mokytojai, sporto veteranai, lietuviš
kų organizacijų bei spaudos atstovai ir visi lietuvių sporti
niu gyvenimu besidomintys asmenys.

Smulkios informacijos pranešamos sporto klubams ir 
ŠALFAS S-gos pareigūnams. Organizacijos ir asmenys, 
norį gauti smulkesnių informacijų ar pateikti pasiūlymų, 
prašomi kreiptis į ŠALFAS S-gos Centro Valdybos sekre
torių Algimantą Tamošiūną, 317 South Catherine Ave., 
LaGrange, IL 60525. Tel.: (312)-354-2516.

Šio suvažiavime pagrindinis punktas bus Š. Amerikos 
lietuvių sportininkų išvyka į III-ciąsias Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes, šių metų pabaigoje, Australijoje. Šalia 
rutininių einamųjų ŠALFASS-gos reikalų, neabejotinai bus 
diskutuojama mūsų sportinio gyvenimo perspektyvos ryšium 
su šiuo metu sparčiai besivystančiais politiniais įvykiais 
okupuotoje Lietuvoje.

"ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

• Būti žmogum turėtų būti laikoma privilegija, o 
ne pasiteisinimas.
• Išvenk studijų, kurių rezultatai miršta su darbi
ninku. Leonardo da Vinci

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

♦GYVYBĖS * KOMERCINĖ ♦

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

ATEIf Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anohynous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersa^ gatvės nuo pensininkų tunui 1610 
Bloor St. Vest, kaatpas Indian Rd.) 7t30 vai, r

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



\

hamilton
PENSININKAI DAR 
KELIAUJA

/tęsinys/

Rugsėjo men, 20 d. bu
vome nuvykę į vadinamą 
"Cullen Gardens" prie Whit
by miestelio,30 km. nuo 
Toronto į Vakarus. Rekla
moje kviečiami aplankyti 
sodus ir Sapnę Karaliją.

Išėjus iš restorano, tuo
jau patenki į miniatiūrinį 
miestą ar miestelį. Nema
žas žemės plotas, aptver
tas vieline tvora, kuriame 
pristatyta daugybė pastatą, 
gyvenamą namą ar komer- 
cinią.

Pastatai stovi vienas 
šalia kito po tris ar ketu
ris grupėje ir daugumoje 
tik vieno aukšto. Iš tolo 
stebint atrodo, kad vieno 
aukšto namas yra apie 
metro aukščio. Keli name
liai dvieją aukštą ir tik 
apie 2 m. aukščio. Vieto
mis prie namelio kabo 
užrašas, kad tai yra vieš
butis ir apie jį sukinėjasi 
pora žmonelią apie 10 
cm.ūgio. Visi pastatai sto
vi prie gatvės, kuri apšvies
ta elektra. Kai kur prie 
namelio stovi automobilis. 
Vienoje vietoje prie name
lio stovėjo automobilis 
su užrašu "Police" ir kiek 
toliau , dar vienas automo
bilis ir tarp ją- miniatiūri
nis policininkas, rašąs pro
tokolą už netinkamą vaira
vimą.

Prie vieno aukšto pasta
tą kabojo iškabos, kad 
tai restoranas, specialią 
prekią parduotuvė, mašiną 
remonto garažas ir dar 
kitokią pavadinimą lentelės.

Viename vandens plote
lyje plaukiojo keli nemaži 
laiveliai. Vietomis riedėjo 
ir miniatiūriniai traukiniai. 
Visur matėsi nemažai žmo-

———————————
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 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............ 8.25’4
1 m. term, indėlius ....... 9.5 %
1 m. term, ind.mėn.pal. . 9. % 
3 m. term, indėlius ....... 10. %
RRSP ir RRIF (pensijos) 7. % 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.5 %
RRSPind. 3 m................ 10 % ir asmeninių paskolų 

drauda Iki $25.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
nuo 10 vai. r. iki 3 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. P.p.J 
penktadieniais - nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

specialises:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIU SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• ZOMfAS

495-909 AVENUE. LaMto 
365-1143

7661 A CENTRALS, LaSaNe

2955 ALLARD, ViNa Ernam 
766-2667

1988. X.27 

nią, tik atrodė, kad jie 
visi vienodo ūgio ir storio, 
apsirengę kiek skirtingais 
drabužiais.

Gale šio miniatiūri
nio miestelio buvo ir vai
kams įrengta taip pat mi
niatiūrinės formos žaidimą 
aikštelė, kurioje žaidė ne
mažai jaunosios kartos 
atstovą, bet irgi miniatiū
rinio ūgio.

Miniatiūrinėje formoje 
parodyti vaizdai rodė tikrą 
ir normalę žmonię gyveni
mą miestuose ar miesteliuo
se. Buvo tai labai įdomu 
pamatyti.

Šalia minėtą dalyką, 
čia galima matyti tulpię, 
rožię ir kitokią gėlią festi
valiui skirtu laiku. Vaikščio
jant takais, matomi gana 
įdomūs papuošimai ir šiaip 
pačios gamtos gražūs vaiz
dai. Yra ir upelis, kuriame 
irgi šis tas įrengta.

Minimas Cullen Sodas 
įrengtas 1850 metais, ta
čiau papildytas naujais 
dalykais tiktai 1976 metais-

Šią vietą įdomu aplan
kyti, yra kur pavalgyti 
ir bendrai pailsėti po ilges
nio pasivaikščiojimo.

Iš čia vykome papietau
ti į Lietuvią Namus Toron
te ir po to grįžome į na
mus, į Hamiltoną.

Z.Pu 1 i anauskas

• VYSKUPO VALANDČIAUS 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 
pradėjo mokslo metus rug
sėjo mėn. 10 d. Malonu, 
kad priešmokyklinėje klasė
je ir Vaiką Darželyje atvy
ko į pamokas 15 naują 
mokinuką.

Mokyklos vedėja yra 
Vida Stanevičienė. Lietu
viškai nekalbantiems pasi
kalbėjimus lietuviškai pra
ves Algis Venslovas, moki- 
nią chorui vadovauja Irena 
Čerškienė ir Rūta Valaitie- 
nė.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.75% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.

Šiais metais mokytojau- 
ja: Rūta Kamaitytė, Danu
tė Lukavičiūtė, Rytas Lio- 
čeris, Rasa Bakšytė- Pru- 
den ir vedėja.Dirbs ir 7 
mokytoją padėjėjai: Stasys 
Bakšys, Lilė Laukutė, Lo
reta Mačytė, Onutė Stane
vičiūtė, Matas Stanevičius, 
Silvija Stonkutė ir Algis 
Venslovas.

Winnipeg
• Winnipego stoties rotun- 
doje vyksta įdomi multikul- 
tūrinė paroda, pavadinta 
"Images of our Past" - 
"Mūsą praeities Vaizdai". 
Joje daugybė fotografiją, 
dokumentą, rūbą, įrankią 
vaizduoja imigrantą kūri
mąsi ir gyvenimą Manito-
PAPILDYMAS:

Ankstyvesniame pranešime aukojusią a.a.Alberto 
Noliaus atminimui buvo praleistas įrašas K. Strikaičio 
$10 ,- auka Kanados Lietuvią Fondui. Už klaidą atsipra
šome. K.L.F .

bndon,ont.
PAGERBDAMI MIRUSįJį, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

Atsisveikinant su prieškarinės imigracijos brangiu 
lietuviu a.a. RADZEVIČIŲ Petru, apylinkės lietuviai 
aukojo Kanados Lietuvią Fondui: $50,- B.Stalioraitienė;
po $30,- J.Butkus, A.Petrauskienė, E.Petrauskas; $25,- 
E.Daniliūnas; po $20,- A.Dragūnevičius, J. Valaitienė, 
P.& R.Miškinis, A.Petrašiūnas, I.Ramonas; po $10,- S. 
Žulpa, A.Kalnėnas, J.Albrechtienė, A.Švilpa, P.Regier.

Užjaučiame artimuosius ir dėkojame visiems ir 
E.Petrauskui už pastangas įamžinant taurą lietuvį Kana
dos Lietuvią Fonde. K.L.F.

OLE V E L A N D

LIETUVIŲ NAMAI ren
gia savo 15-kos metą su
kaktuvinį balią LAPKRIČIO 
mėn. 5 d.

Meninę programą atliks 
sopranas Laima Šarkaitė 
ir Čiurlionio Ansamblio 
kanklią kvintetas, vadovau
jamas Onos Mikulskienės. 
Solistė muziką ir dainavi
mą, studijavo Cleveland'o 
valstybiniame universitete.

Lietuvią Namai buvo 
įsteigti 1973 metą rugpjū
čio mėnesį.

• Dr.Henriką Brazaitį, 
išdirbusį 50 metą medici
nos srityje , iškilmingais 
pietumis pagerbė Lake 
County Medical Society. 
Juose dalyvavo ir lietuviai 
gydytojai.

Dr. H. Brazaitis šalia 
savo profesinio darbo, rado 
laiko dirbti ir visuomeninį 
darbą. Jis išėjo į pensiją 
prieš du metus.

• LAPKRIČIO mėn. 12 d. 
"Dainavai" paremti vyks 
vakaras Dievo Motinos 
Parapijos auditorijoje.

• LAPKRIČIO mėn. 19 
d.- rengiamas Lietuvos 
Kariuomenės Šventės minė- 
jimas. . Rengia L.K.V.S. Jaunieji skautai ir skautės prie jų p ačią nupinto vainiko.
Ramove.

GUY % 
RICHARD
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle 
§.e.rj,ou?'as patarėjos ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, Ituris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

bos provincijoje. Paroda 
atidaryta rugsėjo mėn. 
15 d. veiks iki lapkričio 
mėn. 19 d., vėliau bus 
perkelta į kitus provincijos 
miestus. Kasdien kitos 
tautybės atstovai pakviesti 
būti parodos šeimininkais 
ir dalyvauti su savo tauto
daile ir programa.

Rugsėjo mėn. 16 d. 
buvo skirta lietuviams. 
Parodą surengė T.Timmer- 
manienė ir E.Kalasauskas, 
o pietą metu programą 
atliko M.Timmermanas.

Tautybią centro tarybos 
direktorią tarpe yra E.Bu- 
gailiškis, kurio iniciatyva 
buvo suorganizuota tokia 
multikultūrinė paroda. Ją 
gausiai lanko ne tik miesto 
gyventojai, bet ir atvykę 
iš kitur svečiai.

• GRUODŽIO mėn. 3-4 
d.d. Lietuvią Fondo rengi
niai.

• GRUODŽIO mėn. 10 
d.- Cleveland'© Lietuvią 
ŽAIBO Klubo sportininką 
vakaras- IŠLEISTUVĖS žai
dynėms į Australiją.

JUODOJO KASPINO diena buvo i 
paminėta ir skautų VII—je Tautinėje 
stovykloje rugpjūčio 23 dieną.

Ceremonijos buvo baigtos į

nuleidžiant daugiažv akį vainiką į ežerėlį.

Visos nuotraukos V. Bacevičiaus

At A 

BRONEI DŽIAUGIENEI 
mirus,

Jos dukterį JENNIE GURKLIENĘ ir seimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

M. JANULIONIENĖ 
ir sūnūs PRANAS

Vi kiekvieną priespaudos metą uždegama žvakutė.

« SKAUTŲ VII-joje Tauti
nėje Stovykloje š.m. rug
pjūčio mėn. 23 d. buvo 
įspūdingai ir didele rimti
mi paminėta ir Juodojo 
Kaspino diena. Pagrindiniai 
tokios dienos programos 
iniciatoriai buvo Ginta 
Draugelytė, Rimas Čuplins- 
kas, Rita Sakutė, Audra 
Mockaitytė, Rita Račkaus
kaitė, Vilija Bijūnaitė, Ju
lija Minkūnaitė ir daugelis 
kitą.

■ .

Jaunimas giliai pajuto
šios dienos reikšmę ir jaut
riai ją minėjo. Dalį šią 
jauną žmonię paveikė ir 
apsilankymas tėvynėje ir 
Vasario 16 Gimnazijos lan
kymas ir mūsą ištvermingu 
nuoširdžią skautą vadovą- 
vadovią įdėtas dešimtmečių 
darbas. Jaunieji skautai 
stovykloje savo žodžius 
rėmė ir dalyvavimu ir el
gesiu. Tai gražus žiedas, 
minint 70 metą skautą 
veiklos sukaktį.
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MIRUSIEJI: 
e DŽIĄUGIENĖ /Mikonytė/ 
BRONĖ, 87 m. amžiaus, 
buvusio Vytauto Klubo 
pirmininko žmona, mirė 
ligoninėje.

Liko duktė J.Gurklienė, 
vaikaitė Joana Balukienė 
ir provaikaitė Amanda. 
Palaidota iš AV Parapijos 
bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Velionė kartu su savo 
vyru nuoširdžiai padėdavo 
atvykusiems tautiečiams 
po II Pasaulinio karo į 
Montrealį.

Užuojauta artimiesiems.

Raimundas FILIP yra 
John Abbott 

reziduojan- 
Jis skaito 

surengia 
su gabiai- 
ir laisvais

pakviestas 
kolegijoje kaip 
tis rašytojas, 
manuskriptus, 
pasikalbėjimus 
siais studentais
klausytojais.Dėsto dalinių lai- 
ku multikulturinę literatūra

Lapkričio 4 d. jis vyks 
į Halifax'ą, kur skaitys 
poeziją kartu su Irvin Lay- 
ton. Juos pakvietė Nova 
Scotia Writers Guild, kartu 
su Nova Scotia gyvenan
čiais įvairių tautų rašyto
jais skaityti šiame poezijos 
vakare.

S-

Australijos dainos vieneto "SVAJONĖS AIDAI"

KOnCERTR
š.m. LAPKRIČIO mėn. 5 d. ŠEŠTADIENI,? val.v.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE.

Po koncerto - vaišės ir šokiai.
Taip pat bus galima nusipirkti šio dainos 

vieneto naujai išleistą plokštelę.
ĮĖJIMAS: $10.-

Studentams ir pensininkams - $8.-
Bilietus galima iš anksto užsisakyti pas:

Marytę Adomonytę, tel: 256-5355; arba
&. Viliją Lukoševičiūtę, tel: 733-6583.

“SVAJONIŲ AIDAI“ Is kairės: Arūnas Bruozis, Virginija Bruozyts 
Zita Prašmutaitė ir Tomas Zdanius. Nuotr. G. Statkaus

8

• Lapkričio 
po i 1 vai. 
PARAPIJOS 
PIETŪS.

mėn. 6 d., 
mišių - AV

METINIAI

mėn. 27 d.
-AV Parapijos salėje, po 
11 vai. mišių KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

Lapkričio

p GRUODŽIO mėn. 4 
d. - Supažindinimas su 
dail. A. ir A. Tamošaičių 
knyga "Lithuanian Sashes". 
Rengia "Vaivorykštė".

• GRUODŽIO mėn. H 
d. Pietūs. Rengia KLKMo- 
terų D-jos Montrealio sky
rius.

Programoje Henriko 
Nagio poezijos rečitalis.

• EMILIUS KNYSTAUTAS, 
dėstantis fiziką prancūziš
kame Lavalio Universitete, 
Quebec'o mieste, buvo 
išvykęs 5 savaitėm į Eu
ropą, kur darė mokslinius 
bandymus "Centre d'Etudes 
Nucleaires de Grenoble" 
Prancūzijoje.

Ta proga lankėsi ir 
Italijoje, yra susitaręs, su 
Paduos Universiteto fizikos 
katedra, vadinama "Galileo 
Galilei" ateinančiais metais 
ten dirbti 4 mėnesius.

Prof. Emiliaus Knystau- 
to motina Agota Knys- 
tautienė gyvena Montrealy
je.

Sveikiname ir linkime 
viso geriausio buvusiam 
montrealiečiui mokslininkui.

Montrealio Lietuvių Akademinis Sambūris 
maloniai kviečia į

Kr. DONELAIČIO 275 metų GIMIMO JUBILIEJAUS 
IŠKILMINGĄ VAKARĄ.

Ruošiamas tradicinis Sambūrio

BALIUS VAKARIENE
lelen de Champlain restorane,

St. Helen Island

6:30 vai. v. - kokteiliai,
7:30 val.v. - vakarienė su vynu,

puikus "Leoni" orkestras.

lapkričio 5 
šeštadienį,

• Gros
ĮĖJIMAS: $35.- asmeniui.

Dėl bilietų kreiptis į:
S. Piečaitienę, tel: 767-4690, arba 
R. Šatkauską, tel: 488-7167.

SAVO ARTIMIESIEMS LIETUVOJE jūs galite padėti, 
dovanodami lengvą AUTOMAŠINĄ.

Informaciją,dokumentų paruošimą ir pristatymą prieina- 
mom kainom atlieka H.PETRIKAS, Lehm str. I, 2970 
EMDEN, W.Germany.

•6V wtSwGV uOOGV

! HONEY FOR SALE 1 į

| Direct from the beekeeper. $1.20 per pound.
| Delivery could be arranged too!. Please call: |
I Tel.: 627-1328 f

«XS>N<2X’ «XgW2>r> •XSW2F*4'

ENTREPRENEUR ELECTRIQM.
tLECTWtCItH CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

• GRUODŽIO mėn. 31 
d. - Naujų Metų sutikimas. 
Rengia L.K.Mindaugo Šau
lių Kuopa.
• Lapkričio mėn. 5 d., 
6:30 vai. v., Hėlėne de 
Champlain restorane iškil
minga VAKARIENĖ, minint 
Kristijono Donelaičio 275 
m.gimimo jubiliejų. Rengia 
Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje.

e ALINAUSKAS Kasparas, 
"NL" Valdybos narys, kri
tęs ir susižeidęs, po tyrimu 
ligoninėje, sveiksta namuo
se.

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPEd AUSTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA
atlieka darbus, kreipiantis į COSTA, Tel.: 733—9878

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central®, kampas 45-th Avė., 
Saite 209, Que., H8P 1N5

Tel: 364-4658

Dr. JONAS M A LĮSK A
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

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

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

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

(Prie boul. Concorde ) 

Skambinti Tel: 662—1177

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

• Lvolrūt pyrogolflol
• Sausainiai
e Aguonlnlai Ir kitokį 

pyragai

PRISTATO

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

Gtleaux • Biscuit*
• GMuu> ,u fronuc*

• Mvilieun bclgnn
(Ponchki)

SS24. OaterU E.. Md 524*3348

VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITE.

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

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psl.

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

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:

Montreal, P.Q. H3A 2G6 844- 7307 ir 288-9646

TONY PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8 
TONY LAURINAITIS

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE“ - 

RECEPTION HALL, tinkama banketams 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 

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

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chryaler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapiene
366’7818 coin La Vdrandrye

member

Foto M.L.S. 
SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS SSS 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 POLCARI
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:
♦Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4 999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, 

Tel: 481-0311
H3Z 1T3

MONTREAL ENTERPRISES RCgd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514)767 - 4690

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

JONAS &C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

I
—     IB I

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AU ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMIHIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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