
t.r;

• LITUANIE INDEPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY •

Nr. 48. (48-ji metai) 1988 nv GRUODŽIO - DECEMBER Id. LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS ♦ 7722 GEORGE St. LASALLE, P.Q., H8P 1C4. Tel: 366-6220 • SO C
h* . ■■ ...... I ■ ■ ■ ......... ■■■ I.-.........  I ■ II ■ I——

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
h. n.

AMERIKA NEĮSILEIDŽIA 
ARAFATO

Jungtinių Tautų organiza
cijos pakviestam kalbėti 
visuotiniame JT susirinki
me PLO vadui Yasser 
Arafat'ui Amerikos Valsty
bės departamentas nedavė 
vizos. Prezidentas Reagan, 
atostogaujantis Kalifornijo
je, reporteriams atsakė, 
kad sprendimą neduoti 
vizos, padaręs Valstybės 
sekretorius George Shultz. 
O šis spaudai pranešė, jog 
vizos Arafatai nedavė 
todėl, kad "tam tikri PLO 
elementai vykdo terorizmą 
prieš amerikiečius ir ki
tus.” Konkrečiai nurodomas 
vienas PLO vadovybės žmo
nių, kuris esą pasityčiojęs, 
kai prieš kiek laiko PLO 
pagrobtas italų laive buvo 
nužudytas žydų tautybės 
Amerikos pilietis.

Toks JAV kišimasis į JT 
reikalus, yra akivaizdus 
laužymas 1947 metų paktą 
kuriame JAV pasižadėjo 
netrukdyti JT veiklos, - 
pastebėjo dabartinis JT 
generalinis sekretorius 
Perez de Cuellar. Palesti
nos išlaisvinimo Organiza
cijai buvo pripažinta nebal
suojančio JT stebėtojo 
statusas ir ji yra Arabų 
Lygos narys. Po neseniai 
priimtų taikingų PLO Tau
tinės Tarybos nutarimų ir 
paskelbimo Palestinos 
valstybės nepriklausomybės, 
ta proga pripažįstant Izra
eliui egzistavimo teisę, 
visi JT delegatai laukė 
Arafat' o kalbos. Visų tau
tų nuomone, tai būtų bu
vęs pirmas žingsnis į tai
kesnį sugyvenimą ir arabų- 
žydų problemų sprendimą 
Viduriniuose Rytuose. To
dėl ne tiktai visos arabų 
valstybės, bet ir JAV-ėms 
draugiškos Europos valsty
bės, išreiškė savo nepasi
tenkinimą tokiu JAV elge
siu ir prašo savo sprendi
mą pakeisti. Tuo labiau, 
kad Arafat'as yra jau 
kalbėjęs JT forume New 
York'e 1974 metais.

Prieš JAV nuosprendį pa
sisakė net tokios valstybės, 
kaip Didžioji Britanija, 
Švedija, Italija, Vakarų Vo
kietija. Kol kas JAV spren
dimą palaiko tik Izraelis, 
kuris, stebėtojų nuomone, 
ir buvo tokio draudimo su
manytojas, remiamas galin
gos žydų organizacijų akci
jos JAV-ėse.

Baltųjų Rūmų oficialus 
kalbėtojas klausiantiems 
žurnalistams atsakė, kad 
JAV nepakeisianti nuomo
nės ir neleisianti Amerikos 
užsienio politikos nustati
nėti, nors ir didžiulei dau
gumai JT valstybių. Neno
rom peršasi klausimas, 
kodėl gi vienas Izraelis 
gali ir nustatinėja JAV už
sienio politiką, ir jau 
kelis dešimtmečius. Ir 
nustatinėja taip arogantiš
kai, kad nei prieš, nei po 

rinkimų, joks JAV kandi
datas ar politikierius net 
nedrįso ir nedrįsta apie tai 
viešai pasisakyti.

JAV sprendimas, atrodo, 
vienašališkas dar ir dėl 
to, kad į JT plenumus 
atvyksta visokio plauko, 
visų kontinentų diktoriai ir 
diktatorėliai, net buvę 
žmogėdros, nekalbant apie 
teroristus, kurių tarpe 
buvo ir keli pasižymėję 
žydų teroristinių grupių 
vadai, žudę palestiniečius 
ir britus Britanijos valdy
mo laikais Palestinoje.

Jeigu JAV savo nuomo
nės nepakeis, JT plenumo 
susirinkimas bus sušauktas 
Ženevoje, Šveicarijoje.

iš viso, arabų kraštai 
vienbalsiai reikalauja per
kelti, ■ ^..yrtinių Tautų or.^ 
nizaciją iš New Yorko į 
Ženevą. Tokiam sumany
mui pritaria labai didelė 
dauguma JT-toms priklau
sančių valstybių.

Kanados vyriausybė 
pasisakė prieš JAV nusista
tymą neleisti Arafat' ui 
kalbėti JT forume. Kana
dos žydų organizacijos 
pradėjo labai stipriai kri
tikuoti vyriausybę už tokį 
tariamą palaikymą tero
risto..
KREMLIUS VIS DAR 
PERKA GRUDUS

Po 8 mėnesius trukusių 
sunkių derybų, Sovietų 
Sąjunga ir vėl pasirašė su 
JAV grūdų tiekimo sutartį 
Sutartis pratęsta iki 1990 
metų gruodžio 31 dienos. 
Sovietai pirks kasmet 
nemažiau kaip 9 milijonus 
metrinių tonų grūdų ir 
sojos pupelių.

Sovietų delegacijos daly
viai atsisakė reporteriams 
pasakyti, koks buvo šių 
metu Sovietų Sąjungos 
derlius. Anot jų, apie tai 
oficialiai pranešiąs Krem
lius.

SSSR taip pat pasirašė 
panašią sutartį su Prancū
zija. iš šios sovietai impor
tuos 280 milijonų USA 
dolerių vertės grūdų.

RINKIMŲ ATGARSIAI
Perskaičius vienoje Onta

rio rinkimų apylinkėje bal
sus, dabar naujajame Kana 
dos parlamente bus 169 
Pogresyviųjų Konservatorių 
partijos atstovai, 83 libe
ralų ir 43 NDP. Taigi, PC 
turės 43 atstovų daugumą. 
Tačiau prieš kelias dienas 
mirė vienas PC kandidatas, 
o iš Quebec' o provincijos 

išrinktųjų PC kandidatų 
tarpo buvo laikinai paša
lintas kitas kandidatas, 
nes RCMP tiria skundus, 
kad vyriausybės skiriami 
jam pinigai buvo naudoja
mi papirkinėjimams ir ky
šiams.

Laisvosios prekybos nei
giami ^padariniai jau prade
da aiškėti: kelios ameri
kiečių bendrovės kelsis 
netrukus į JAV ir ten 

gamins produktus, kuriuos 
įvežę Kanadon, dėlei toly
džio mažėjančio muito, 
galės pigiau pardavinėti ir 
konkuruoti su kanadiečių 
gamyklomis. To pasėkoje 
bent keli tūkstančiai kana
diečių praras darbą jau 
kitų metų pradžioje.

Laisvos prekybos prieši
ninkai tvirtina: tai esanti 
tik pradžia didžiųjų JaV 
biznierių plano. Už niekin
gus pinigus nupirkusios Ka
nados žaliavas, amerikiečių 
tarptautinės korporacijos 
gamins iš jų produktus 
JAV pietuose arba ir kito
se atsilikusiose valstybėse. 
Ten darbininkų atlyginimas 
tebėra labai mažas, nėra 
jokių apdraudų ir neegzis
tuoja jokios profesinės 
sąjungos, galinčios pasiprie
šinti fabrikantų išnaudo
jimui. Pigiai pagamintus 
gaminius gabens Kanadon 
ir pardavinės, pelnydami 
nepalyginamai didesnį 
pelną.

• valstybių (OPEC)
naujas susitarimas pakei
siąs Albertos naftos pra
monę, - tvirtina tos pra
monės prekijai ir jiems 
pritaria Kandos konserva
torių vyriausybė. Tačiau 
jie patogiai pamiršta paste
bėti, kad eilinis benzino ir 
žibalo vartotojas netrukus 
turės mokėti brangiau už 
kiekvieną litrą. Kanados 
benzino kainos toli pralen
kia JAV kainas ir kai 
naftos kainos krito, benzi
no bendrovės sumažint 
kainų nesiskubino, o kai ku
riose provincijose kaina 
net pakilo. Quebec' o pro
vincijoje, kuri "visuomet 
žino ką daro", provincinė 
vyriausybė dar pridėjo 
savo mokestį, žadėdama jį 
vėliau panaikinti. Tačiau 
panaikinti "pamiršo"...

Rinkimų paraštėje verta 
pastebėti, kad federaliniuo- 
se rinkimuose Kanadoje 
balsavo 75% piliečių. Tuo 
tarpu besigiriančioje savo 
demokratija Amerikoje per 
prezidentinius rinkimus 
balsavo vos apie 5U% 
amerikiečių. Tiesą sakant, 
JAV-ėse nėra niekada bal
savę daugiau kaip 60% 
turinčiųjų teisę tą pilietinę 
pareigą atlikti.

Mulroney vyriausybei rū
pesčio suteiks taip vadi
namasis Meech Lake susi
tarimas. Prieš jį griežtai 
pasisako ne tiktai New 
Brunswick vyriausybė, bet 
taip pat ir Manitobos 
opozicinės partijos, kurios 
gali nuversti konservatorių 
mažumos vyriausybę. Libe
ralų partijos vadovė Sha
ron Carstairs ir NDP lyde

PRANEŠA PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS X11I-SIOS 
KRAŠTO TARYBOS TREČIOJI SESIJA įVYKO š.m. 
LAPKRIČIO mėn. 12-13 dienomis.

• Spalio mėnesį turėjęs įvykti antrasis naujosios Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Valdybos posėdis buvo atidė
tas iki lapkričio 11-14 d.d., kadangi spalio mėnesį PLB 
pirmininkas , valdybai pritariant, priėmė Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio tiesioginį kvietimą dalyvauti jų steigia
majame suvažiavime Vilniuje, š.m. spalio 22-23 d.d.

ris Gary Doer pranešė 
spaudai, kad jie balsuos 
prieš Meech Lake susita
rimą, jeigu nebus jame 
įrašyti svarbūs pakeitimai. 
Pagrindinė tų pakeitimų 
esmė yra išsiaiškinti Que
bec' o provincijos statusą, 
nusakytą "distinct society" 
išsireiškimu, sumažinti pro
vincijoms teikiamą galią ir 
visiškai panaikinti "notwith
standing" formulę, kuri 
leidžia provincijoms savo 
nuostatais nepaisyti visos 
Kanados Žmogaus Teisų 
deklaracijos.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
RYTINĖJE KANADOJE

Š.m. lapkričio 25 d. 6 
vai. 46 min. vakare stip
rus žemės drebėjimas 
sukrėtė ne tiktai visą 
Quebec' o provinciją, bet 
ir visą rytinę Šiaurės Ame
rikos kontinento dalį net 
iki Washington, DC miesto, 
rytinę Ontario provincijos 
teritoriją ir dalį JAV. 
Drebėjimo centras nusta
tytas 36 kilometrus į ry
tus nuo Chicoutimi miesto 
Qubec' o provincijoje, kur 
prieš 3 dienas buvo įvykęs 
silpnesnis žemės drebėji
mas. Drebėjimo stiprumas 
pačiame epicentre 6.2 
Richter' io skalėje. Toks 
drebėjimas laikomas stip
riu ir galinčiu padaryti di
delius nuostolius apgyvento
se vietovėse. Montrealyje 
drebėjimas buvo matuoja
mas šiek tiek virš 4-rių 
vienetų Richter' io skalėje. 
Toks stiprus drebėjimas 
šioje Kanados dalyje buvo 
įvykęs tiktai prieš pusę 
šimtmečio.

Dabar medžiaginių nuos
tolių padaryta gana daug, 
bet tiktai trys žmonės 
mirė netiesioginiai nuo šio 
žemės drebėjimo. Geologai 
tvirtina, kad šioji Kanados 
dalis galinti dar susilaukti 
ir stipresnio žemės drebėji
mo ateityje. Didžiausio pa
vojaus susilauks, atrodo, 
vakarinis Kanados krantas, 
ypač Vancouver' io ir Victo
rios miestai ir keli šimtai 
kilometrų nuo jų į šiaurę 
ir pietus. Kita didelio 
žemės drebėjimo zona yra 
pietinė Kalifornija, kur 
Los Angeles apylinkėje 
kasmet užregistruojama 
nemažas skaičius silpnes
nių ir stipresnių žemės dre
bėjimų. Pranašaujama, kad 
galįs įvykti katastrofinis 
žemės drebėjimas tose sri
tyse, labai galimas dalykaSj 
dar šiame šimtmetyje.

PLB pirmininko dr. Vytauto Bieliausko atvežtas iŠ Lietuvos m ai— 
Šelis žemės nuo Sibiro lietuvių, tremtinių kapo įteikiamas Kanados 
lietuviams. Iš kairės: KLB pirmininkas Vytautas Bireta, PLB p- 
kas dr. Vytautas Bieliauskas ir Toronto apylinkės pirm. Rimas 
Strimaitis. Nuotr. Stepo Varankos

• Užmegzti asmeniniai ryšiai su Lietuvos Laisvės Lygos 
ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio vadovaujančiais asme
nimis.
• Dr. Bieliauskas taip pat aplankė naująjį Lietuvos 
kardinolą V. Sladkevičių iš Kaišiadorių.
• Valdyba bendrų diskusijų išvadose nutarė kreiptis į 
kraštų Lietuvių Bendruomenes, prašydama būti mažiau 
abejingiems ir atkreipti didesnį dėmesį į išeivijon atvyks
tančius apsigyventi naujus emigrantus iš Lietuvos.~ LB 
turėtų ieškoti būdų, kaip padėti jiems integruotis į išeivi
jos lietuvišką gyvenimą.
• Aptarta 1979 m. White Plains veiksnių konferencijos 
išvados dėl ryšių su Lietuva, kurios iki šiai dienai galioja.
• Dr. Dambrava ir A. Gureckas šiuo metu ruošia projek
tą dėl principinių nusistatymų ateičiai.
• Dėl ryšių su VLIK U, PLB Valdyba nutarė siųsti savo 
bendralaiškius VLIKO Tarybai ir Valdybai. Taip pat pasiū
lyta trijų asmenų delegacijai susitikti Naujųjų Metų pra
džioje aptarti PLB/VLIKO santykius ir galimybę sušaukti 
veiksnių konferenciją.
• 1989-tųjų metinė tema pasirinkta VARPO šimtmečio
atzymėjimas. 1989 metai skelbiami VARPO metais._____
• Mirus kun. Liubinui, PLB atstovui Vasario 16 gimnazi
jos kuratorijoje, PLB valdyba paskyrė savo atstovu 3 
metų kadencijai dabartinį V. Vokietijos LB pirmininką p. 
Sabą.
• PLB valdyba ko-optavo buvusios PLB valdybos narę 
Mildą Lenkauskienę iš Cleveland©, Ohio, JAV švietimo 
reikalams.
• Ryšininku su ŠALFu paskirtas Alvydas Saplys, PLJS 
pirmininkas.
• PLB valdyba patvirtino įvairių sričių vice-pirminkų 
pateiktus vienerių metų veiklai biudžetus. To pasėkoje 
PLB valdybos metinis biudžetas yra $63,000 US. PLB 
Fondas JAV-ėse gruodžio mėnesį praveda vajų sukelti lė
šoms PLB veiklai.
• Kanados LB valdyba parėmė PLB valdybą Toronto 
posėdžių metu, įteikdama $4,500 (Kanadiškais).
• PLJ Sąjunga vykdė Australijos "Svajonių Aidų" kelio
nes aplink pasaulį, kurių pasėkoje įvairiose kolonijose, 
ypač JAV-ėse, gavęs konkretų uždavinį atlikti, atrodo, 
jaunimas atsigaivino.
• PLJS 1989 m. pavasarį šaukia jaunimo konferenciją 
Vakarų Vokietijoje.
• 1990 m. vasarą PLJS ruošia Pabaltiečių. Roko Festi
valį Toronte arba Michigane. Roko grupės kviečiamos 
registruotis pas Dainą Kaldendraitę, PLJS valdybos narę 
Toronte, 1011 College St., Toronto, Ont., Canada M6H 
1A8.
• Netrukus Irena Lukoševičienė, vice-pirmininkė kultūri
niams reikalams, išsiuntinės kraštams anketas, kuriose 
ištirs kraštų pajėgumus bei pageidavimus kultūrinėje sri
tyje.
• į PLB Kultūrinės Srities Komisiją kol kas įeina Aldona 
Lingertaitienė iš Bostono (specifiniai jaunų šeimų reika
lams), Gražina Ignaitytė ir Ramunė Jonaitienė iš Toronto 
ir visų kraštų vaidybų nariai kultūriniams reikalams.
• Dr. Dambrava ruošia kraštams medžiagą, naudotiną 
minint Molotovo-Ribbentropo Pakto sukaktį.
• A. Gureckas ruošia PLB Ryšininkams su kitataučiais 
veiidos gaires. Vystomi kontaktai per BATUN į Jungtines 
Tautas. Talkino JAV LB, paruošiant JAV Valstybės Depar
tamentui projektą Vilniaus klausimu.
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UILitlutvi iilaisvinimą! U'i iitikimybį Kanadai! 
Pour la libęration de la Lituonie! Loyautd ou Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME
J.V. Danys

Kanados Lietuvių Bendruomenės XIII-sios Krašto 
Tarybos trečiosios sesijos suvažiavimas įvyko 1988.XI. 12- 
13 d.d. Toronte.

Suvažiavimo - posėdžiavimo darbotvarkė turėjo 
dvi aiškiai skirtingas dalis: 1. Bendruomenės pereitų 
metų veiklos apžvalga ir planai ateinantiems metams 
/skirta 5 valandos/ ir 2. Dabartinių įvykių Lietuvoje 
apžvalga ir vertinimas /skirta 6į vai./.

Šioje antroje dalyje buvo ilgesni pasisakymai dr. 
V.Bieliausko, PLB pirmininko, dalyvavusio stebėtoju Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seime Lietuvoje, disidento, 
buv.politinio kalinio doc. Vytauto Skuodžio analitinė 
paskaita, Kanados rašytojo Antano Šileikos platus repor
tažas iš jo atsilankymo Lietuvoje, renkant medžiagą 
Kanados žurnalui "Saturday Night" ir taip pat daugiau 
valandos rodytos vaizdajuostės iškarpos iš seimo Vilniuje. 
Bet tai teks aptarti atskirai.

TARYBOS SESIJOS POSĖDŽIAI
Krašto Valdybos Pranešimai

Iždininko ,/J.Krištolaičio/, Kultūros Komisijos pir
mininkės ir apylinkių reikalų ryšininkės /Rasos Kurienės/ 
švietimo.,, .komisijos .pirmininkę „,/ĄfVąičiūpo/.,.. „,į$agados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos /L.Staniulytės/ pranešimai 
buvo iš anksto pateikti raštu ir, laiką taupant, mažai 
kas pridėta žodžiu. Kanados Sporto Apygardos pranešimo 
nebuvo.

KLB Pirm. Vytautas Bireta kiek ilgesniame pra
nešime žodžiu iškėlė svarbesnius bei iškilesnius pereitų 
metų įvykius. Vidujinėje-organizacinėje veikloje vyko 
dideli renginiai, kaip Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kultūros kongresas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei
mas ir VHI-toji Tautinių Šokių šventė. Pirmiesiems 
dviems didžiuliams renginiams valdybai teko ir tiesiogi
niai daug dalyvauti parengiamuosiuose ir vykdymo dar
buose. Tautinių Šokių šventės pravedime didelį darbą 
atliko dr. Vaidotas Kvedaras su specialiu komitetu.

Kultūros srityje pažymėtina sparčiai daroma pa
žanga, įsteigiant archyvą /kurio materialinį pagrindą 
parūpina "Anapilis"/, švietimo srityje yra svarbūs meti
niai mokytojų suvažiavimai, parama mokytojams dalyvau
ti specialiuose pedagoginiuose kursuose. A teinančiose 
Lietuvių Dienose Londone, Ont., numatoma suruošti lie
tuviškų mokyklų chorų koncertą.

įvykiai Lietuvoje turėjo daug įtakos veiklai. Pa
skelbus viešą Vasario 16-tosios minėjimą Lietuvoje, suor
ganizuota aktyvi minėjimo savaitė Kanadoje : demonstra
cijos prie Sovietų Sąjungos ambasados Ottawoje, kur 
keli šimtai dalyvavo iš įvairių vietovių, vyko jaunimo 
badavimo demonstracija ten pat; vėliau - "Juodojo Kas
pino" dienos minėjimai daugelyje vietovių. Smarkiai su
stiprinta informacija Kanados ryšių tarnybai.

Ateities veikloje bus daromi žygiai bendram PLB, 
KLB ir JAV LB valdybų suvažiavimui aptarti veiklos 
gaires sąryšyje su įvykiais Lietuvoje; panašiam tikslui 
sušaukti Kanados lietuvių suvažiavimą. Sunku tikėtis, 
kad viską galima bus atlikti šuoliais šiame lemtingame 
laikotarpyje. Negalime NURODINĖTI LIETUVIAMS Lietu
voje, kaip vykdyti veiklą tenai, bet turime visas pozity
vias pastangas remti.

Pirmininkas dėkojo Kanados Lietuvių Fondui, kredi
to kooperatyvams: Prisikėlimo Parapijos, "Paramai" ir 
"Talkai" už finansinę paramą, Lietuvių Namams ir Pran
ciškonams už leidimą naudotis patalpomis. Pranciškonų 
Prisikėlimo Parapija teikia nemokamai patalpą raštinei, 
dauginimo mašinos naudojimą, įskaitant ir didelius kie
kius medžiagos.

Platesnį žodinį pranešimą padarė vicepirmininkė 
visuomeniniams reikalams Joana Kuraitė-Lasienė. Iš svar
besniųjų punktų paminėtini tokie:

Karo nusikaltėlių klausimuose bendradarbiaujama 
su ukrainiečiais. Vyriausybei pareikštas nepasitenkinimas, 
kad ji nori deportuoti Kanados pilietį dėl įvykių Olandi
joje, kai tuo tarpu buvo pareikšta, jog visos teismo pro
cedūros vyks Kanadoje pagal Kanados įstatymus. So vietų 
spaudoje pasirodė straipsnis, kad buvo ir sovietų karo 
nusikaltėlių. Šis straipsnis bus panaudotas, kreipiantis 
į vyriausybę nurodant, kad karo nusikaltėlių ieškojimas 
turi vykti iš abiejų pusių.

Kooperuojant su BATUN /baltų bendruomenių 
organizacija New Yorke/, Kanados Baltų Federacija 
stengsis iškelti Lietuvos klausimą Jungtinėse Tautose. 
Bandys įtikinti Kanados vyriausybę tai padaryti. Kanada 
šiais metais yra išrinkta į saugumo tarybą.

sesijoje:

Pasaulio LB Valdyba. Pir
moje eilėje:
Vytautas Bieliauskas(pirm), 
Irena Lukoševičienė (kul
tūros reikalams) 
Horacijus Žibąs (ižd.)

Antroje eilėje:
Dr. Vytautas Dambrava 
(visuomeniniams reikal.) 
Algimantas Gureckas 
(ryšiai su kitataučiais) 
Gabija Petrauskienė 
(ryšiai su kraštais), 
Eugenijus Čuplinskas 

(finansai)
Trūksta Raimundo Kudukio 
(teisiniai reikalai).

J

iš kaires į dešinę:
KLB Krašto valdybos pirm.
Vytautas Bireta,
Sesijos pirmininkai:
Toronto LB apyl. pirm.
Rimas Strimaitis,
Londono LB apylinkės 
pirm. Paulius Kuras,
Sekretoriatas:
Dr. Ona Gustainienė, 
Tarybos narė iš Toronto, 
ir Juozas Šiaučiulis, 
Tarybos narys iš

Montrealio
Abi nuotr. St. Dabkaus

Baltiečių Vakarai Kanados parlamento rūmuose 
sėkmingai tęsiami. Pavergtų Tautų Taryba per visus 
metus neparodė jokio aktyvumo, nebuvo jokių posėdžių.

Dalyvauta Pabaltiečių Santalkos / kurią sudaro 
VLIKAS, Estų ir Latvių pasaulio bendruomenių atstovai/ 
suruoštame seminare Londone, Ont., š.m. rugsėjo mėnesį 
nustatyti gaires ateinančiai veiklai sąryšyje su nauja 
padėtimi Baltijos kraštuose. Dalyvavo kelių organizacijų 
atstovai iš kraštų, bet nepasisekė sudaryti bendro plano. 
Dar nesusitarta dėl Ribbentropo-Molotovo Pakto minėji
mo sekančiais metais dėl skirtingų nuomonių. Daug dirb
ta greitos informacijos sklidimui Kaną,dęs spaųtla?''Ypię'‘ 
įvykius Lietuvoje. / bus daugiau /********************************<*******************

GREITA IR DUOBĖTA LIETUVOS ĮVYKIŲ RAIDA_ .....
Maskvoje susirinkęs 

Aukščiausiasis Sovietas 
galinėjasi su Gorbačiov' o 
reformų keliamomis prob
lemomis. Prieš jam susi
renkant, Gorbačiov’as 
išdėstė savo pažiūras Į nu
matytas reformas ir sovietų 
laikyseną dėl Pabaltijo 
valstybėse pasireiškiančių 
aspiracijų. Labiausiai sten
giamasi įspėti Estiją, kuri 
išdrįso reikalauti saviva- 
dos. Aukščiausiasis Sovie
tas tris dienas svarstys 
Gorbačiov' o siūlomas refor
mas, daug dėmesio kreip
damas į atskirų respublikų 
santykį su centrine Krem
liaus valdžia. Vilniaus ra
dijas jau smulkiau aptarė 
pirmųjų dienų nutarimus ir 
svarstymus. Diskusijoje drą
siai pasisakė estai, ginda
mi savo nusistatymus. 
Pasisakė ir lietuvių atsto
vai, ir latviai, bet daug at
sargiau.

Kanados CBC televizijos 
stotis š.m. lapkričio 29 
dienos programoje plačiai 
ir gana tiksliai aptarė 
Pabaltijo valstybių proble
mas, primindami tų valsty
bių istoriją ir dabar iški
lusius tautos sąjūdžius. 
Buvo rodoma daug vaizdų 
iš dabartinių manifestacijų 
Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje. Būtų gera, jei pabal- 
tiečiai už tokį palankų 
mostą padėkotų CBC ir 
visiems laikraščiams, rašan
tiems apie mus. Po dauge
lio metų pirmą kartą rašo
ma ir apie pamirštąjį Pa
baltijį. Žinoma, ne visi 
televizijoje kalbantys taria
mieji ekspertai, kaip ir ne 
visi^ Šiaurės Amerikos laik
raščiai, viską pasakoja ir 
parašo teisingai. Ir į tai 
turėtume reaguoti.

CTV stotis lapkričio 30 
dienos rytinėje programoje 
perdavė telefoninį pasikal
bėjimą su IZ VESTU A re

porteriu Maskvoje ir su 
Kanados estu Tonu Par- 
rning'u. Esto komentarai 
buvo labai aiškūs ir tiks
lūs. Taip pat rodė Pabalti
jo valstybių vaizdus.

The GLOBE AND MAIL, 
minėdamas Pabaltijo kraš
tų judėjimą rašo, kad tai 
daroma tų kraštų nacio
nalistų (nationalists) ir re
porterė Ann Rauhala net 
straipsnį baigė teigdama, 
kad Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje savitą kalbą ir 
kultūrą išlaikė irgi kažko
kie nacionalistai ("But na- 
tionalits have retained 
their own language and 
culture"). Kodėl ji laiko 
beveik visą tautą ne pat
riotais, ar paprastai lietu
viais, o nacionalistais. 
Ottawos THE OTTAWA 
CITIZEN dienraštyje, nors 
konfliktas aprašytas kiek 
palankiau, gerb. reporteris 
Ilya Gerol, pasirodo, net 
nežino, kad trys Pabaltijo 
valstybės savo nepriklauso
mybę paskelbė ne 1919, 
bet 1918 metais. Pažymė
tina taip pat, kad laikraš
tyje įdėtame žemėlapyje 
Pabaltijo valstybių vardu 
visur pridėtos S.S.R. rai
dės, o NEW YORK TIMES 
savo žemėlapyje tas raides 
yra išmetęs.

Bendrai NYT yra para
šęs apie Pabaltijo įvykius 
ir daug plačiau ir daug pa
lankiau. Taip pat Montrea
lio THE GAZETTE ir To
ronto THE _ TORONTO 
STAR dienraščiuose Pabal
tijo įvykiai randa palankų 
atgarsį. Visa tai dar tiktai 
pradžia. Mes kol kas, 
nežinodami visų užkulisių, 
sunkiai tegalime spręsti 
kodėl šiuo metu taip, o ne 
kitaip pasielgta. Viena, 
tačiau, aišku: Pabaltijo 
valstybių likimas yra spren
džiamas dabar labiau ir 
staigiau, negu bet kada po 
Antrojo pasaulinio karo.

KOMUNIKATAS IŠ LIETUVOS LAISVES LYGOS
Telefoniniu pasikalbėjimu iš Lietuvos, Antanas Tučkus 

pranešė PLB p-kui B. Bieliauskui, kad LLL Taryba Lietu
voje patvirtina Lygos atstovais Kalifornijoje Romą Gied
rą ir Vladą Šakalį.

A. Tučkus prašė perduoti Lygos sveikinimus naujai 
išrinktam JAV prezidentui George Bush, pažymint pasiti
kėjimą, kad naujoji adminsitracija laikysis Pabaltijo oku
pacijos klausimu tos pačios politinės linijos, siekiančios 
Lietuvai visiškos nepriklausomybės. Prašo kelti ‘Lietuvos* 
laisvės ir nepriklausomybės reikalus tarptautiniuose'1 foru-z 
muose.

Lyga ragina lietuvių tautą visomis išgalėmis remti Są
jūdžio iniciatyvą lemtingu tautai momentu, reikšti pro
testus prieš naujus "metropolijos kėslus brežnevinės kons
titucijos reformos pretekstu apriboti Lietuvai paliktas 
teises politikos, ekonomijos ir kultūros srityse".

PRANEŠA ELTA:
VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
ATSIŠAUKIMAS , 1988 m. lapkričio 20 d.

Paskutinių dienų įvykiai Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje vėl parodė, kad Maskva visai nenori skaitytis su 
pabaltiečių pageidavimais ir laisvės siekimais.

M. Gorbačiovo paskelbtoji persitvarkymo, atvirumo ir 
demokratijos politika yra grubiai kontroliuojama.

Sovietinės Estijos Tarybos nutarimas rezervuoti sau 
teisę spręsti apie priėmimą ar vykdymą Sovietų Sąjungos 
įstatymų - Maskvos buvo paskelbta kaip nekonstitucinis 
ir nepriimtinas.

Š.m. lapkričio 18-19 dienomis, Sovietų Lietuvos Aukš
čiausios tarybos sesijai, po ilgų ir rimtų diskusijų, nebuvo 
leista balsuoti paremiant Estijos Tarybos nutarimus ir 
iškeliant Lietuvos įstatymų nepriklausomumą nuo Sovietų 
Sąjungos įstatymų.

Tarybų sesijoj priimtas nutarimas, kad lietuvių kalba 
yra respublikinė, bet buvo papildyta nuostatu, kad reikia 
mokyti ir rusų kalbą, nes tai yra Sovietų Sąjungos tary
binė kalba ir svarbi tarpusavio tautų bendravimui.

Estijos nepriklausomybės partijos, Latvijos nepriklauso
mybės judėjimo ir Lietuvos Laisvės Lygos atstovų pasita
rimas lapkričio 19-20 dienomis Rygoje priėmė visą eilę 
nutarimų ir pareikalavo M. Gorbačiovo, kad būtų nustaty
ta data, kada sovietų kariniai daliniai dus išvesti iš Pa
baltijo valstybių, nes Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupa
cija 1940-tais metais net tarybinių istorikų yra pripažin
ta kaip tikras faktas ir Hitlerio-Stalino susitarimai ir 
slapti protokolai buvo paskelbti net Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos spaudoje.

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas apeliuoja į 
visus pasaulio lietuvius tuoj pat reaguoti į mūsų Tautos 
tebesitęsiančią priespaudą ir lietuvių teisių laužymą, krei
piantis laiškais į savo valstybių prezidentus, kad paveiktų 
M. Gorbačiovą vykdyti Sovietų kariuomenės dalinu ati
traukimą iš pavergtų Pabaltijo kraštų.

Mes kreipiamės į Amerikos Lietuvių Tarybą ir JAV 
Lietuvių Bendruomenę prašydmi suorganizuoti laiškų rašy
mo akciją prezidentui Reaganui prieš jo pasimatymą 
š.m. gruodžio 7 dieną su M. Gorbačiovu New Yorke, pa
remiant ok. Lietuvos gyventojų teisėtus laisvės siekimus.

**************************************************** 

PADĖKOKIME - ir ne torontiečiąi- TUOJAU už PABAL
TIJO VALSTYBIŲ REIKALŲ IŠKĖLIMĄ šioms televizijos 
stotims, kurių pagrindinės įstaigos randasi Toronte: 
KANADA AM-CTV, kanalas 12 : 1-416-928-6200,klausti 
"person in charge of Canada AM News". Taip pat CBC 
NATIONAL NEWS and JOURNAL - 1-416-975-3311 

"Person in charge of National News". Priminkite okupa
cijų, įvykdytų dėka Stalino ir Ribbentropo pakto. ****************************************************

t



TAIP RAŠĖ "LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS" autorė 
DALIA GRINKEVIČIŪTĖ~
MANO ŠVIESIAM, GERAM, MYLIMAM ŽMOGUI!

Žemėje daug blogio, abejingumo, neapykantos, daug 
neteisybės, neužtarnautos nuoskaudos, išdavystės... Labai 
daug. Bet... Yra ir kitokių žmonių. Žmonių, kurie bet 
kokią minutę ateis į pagalbą nepažįstamam žmogui, ir 
tau taip pat. Tai geri, teisingi, nuoširdūs, kuklūs ir jaut
rūs, nepaperkami žmonės. Džiaukis, jeigu tu sutiksi tokį 
Žmogų! Verta gyventi, kai yra tokių Žmonių! Jų nedaug, 
bet yra. Apsidairyk aplinkui. Gal būt Jis kur nors neto
liese! Nors ir kaip siautėtų blogis, nors ir kokius tankius 
žjedus jis išskleistų, - tų žmonių bus visada. Jų negalima 
išrauti su šaknimis, kaip negalima užmušti Šviesos, Gėrio, 
Žmoniškumo, Taurumo. Kai tavo sieloje bus tamsu, kai 
joje užges visos ugnys, - prisimink Juos. Ir jie išties tau 
ranką. 69.VI.25

LAIKRODĖLIS
Jį padovnojo man Tėvas vienuoliktąją mano gimimo 

dieną. Suteikė jis man daug džiaugsmo. Birželio ketu
rioliktosios naktį mane pažadino milicininkas lietuvis, ir, 
neleidęs apsirengti, liepė eiti pas tėvus. Jų miegamajame 
pamačiau nukreiptą į Tėvą revolverį, išblyškusią Motiną. 
Čekistas iš Smolensko perskaitė: "į tolimuosius Sibiro 
rajonus visam gyvenimui"...

O kai grįžau į savo kambarį apsirengti kelionėn, ant 
naktinio stalelio laikrodėlio neberadau.

Kur tu dabar, "riteri, su šaltu protu, karšta širdimi ir 
švariomis rankomis"? Pirmosios tarybinės milicijos ats
tove, apvogęs vaiką, tą valandą tu atėmei iš jo viską: 
Tėvynę, Laisvę, Tėvą, gimtuosius namus ir pasiuntei jį į 
tikrą pražūtį.

Ar gyvas Tu? Ar prisimeni mus, ar pasakojai savo 
anūkams, kaip grūdai vaikus į gyvulių vagonus, kaip trė- 
mei juos į Arktikos ledynus?

Daugelis ir liko ten, Mažieji kankiniai. Aš šiaip taip 
išlikau. Ir tavęs nepamiršau.

Ar atnešė mano laikrodėlis tau laimę? Jis man būtų 
buvęs nukankinto Tėvo atminimas. Jis galėjo nors trum
pam, atitolinti bado kančias baisiąją 1942 metų žiemą.

Ne, tu - ne vagis. Aš mačiau vagių, kuriems kalėji
mas - gimtieji namai. Bet jie neplėšdavo pasmerktųjų... 
Tad nejaugi mano tėvai, kuriems sąžiningumas, darbštu
mas ir dora buvo gyvenimo įstatymas, turėjo mirti vien 
todėl, kad užleistų vietą tokiems kaip tu?

Kur glūdi jūsų socialinio teisingumo esmė? Vardan ko 
tu atėjai į mūsų namus?

TALISMANAS
Kai po arešto ginkluoti čekistai išvedė mūsų šeimą iš 

gimtųjų namų, buvo ankstyvas rytas. Aiškus, vaiskus. 
Mėlynas dangus. Saulė Kyla - didelė, raudona. Perkūno 
alėja skendi žalumoj ir gėlėse. Ošia seni ąžuolai. Birželis, 
Vasaros pradžia. Visa tai vienu akimirksniu įsirėžia at
mintin. Visam gyvenimui.

Mus sodina į sunkvežimį. Staiga su veriančiu skausmu 
suvokiau, kad visa tai matau paskutinį kartą, kad visam 
gyvenimui atimti namai, gimtasis jniestas, Tėvynė, - 
visa, kas buvo ir turėjo būti mano" gyvenimas. Baigėsi 
vaikystė. Ir viskas baigėsi. Daugiau nebebus nieko. Manęs 
laukė svetima ledinė Sibiro žemė, vargas ir nelaisvė 
visam gyvenimui.

Kaimynų languose protarpiais sujudėdavo užuolaidos, 
bet žmonių nesimato.

Staiga viename lange prasiskleidžia užuolaida. Jame 
pasirodo senyva moteris. Ji - leningradietė. Ją retkar
čiais matydavau su dukra ir žentu - jaunu lakūnu. Jos 
akyse užuojauta ir dar kažkas. Taip, turbūt, žiūrima į 
pasmerktųjų eiseną. Matau, ji žino, kur mus veža, žino, 
kas mūsų laukia.

Sunkvežimis pajuda. Atsisukau į namus paskutinųkartą, 
Ir vėl matau ją, pribėgusią jau prie kito lango. Ji žegno
ja mus rusišku kryžiumi.

Ir tą rusės -Motinos žvilgsnį, kupiną užuojautos ir ge
rumo, Jos palaiminimą aš išsivežiau kaip vienintelį talis
maną į savo ilgą kančių kelią. 1978, rugpjūtis.

IŠ LKB KRONIKOS, Nr.78:
TAIP RAŠĖ KUN. SIGITAS TAMKEVIČIUS

"Birželio 21 d. rytas man buvo pirmas po operacijos., 
ir kaip miela buvo perskaityti gera linkinčius žodžius.

Štai kaip aš atidūriau Staro Sainakove. Gegužės 18 d. 
5 vai. grįžau, kaip įprasta, po darbo į baraką, iškvietė į 
vachtą, paėmė pirštų antspaudus ir liepė atnešti visus 
daiktus. Po kratos nuvežė į Vsieviatskajos stotį ir įsodino 
į stolypiną. Čia sužinojau, kad važiuoju į Tomską. Sekan
čią dieną buvau Sverdlovsko kalėjime. Kelias dienas pra
leidau vienutėje ir gegužės 22 d. naktį išvykau toliau. 
Per Tiurnenę, Omską ir Novosibirską atriedojome iki 
Mariinsko (Kemerovo sritis). Vieną naktį pamaitinę bla
kes, iškeliavome atgal Tomsko link. Gegužės 27 d. jau 
buvome Tomsko kalėjime. Leido pasirinkti bendrą kamerą 
ar vienutę^ pasirinkau pastarąją, nes jau pakankamai 
buvau prisižiūrėjęs į kriminalistų veidus ir prisiklausęs jų 
kalbų. Mano vienutė buvo gerokai mažesnė už vienuolišką 
celę, traukė skersvėjai, bet nebuvo besočių gyvūnėlių ir 
apsitvarkęs, pasijutau visiškai neblogai, - galima ir reko
lekcijas atsilaikyti. Viršininkai, tarsi įkvėpti iš aukščiau,

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄI

Iki šiol šis Fondas išleido per 350,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui ir švietimui paremti. 
Pagrindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas. 
Tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pa
likime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
(Lithuanian Canadian Foundation).

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

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian - Canadian Foundation,
Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio Fondo šūkis: KAPITALAS LIETUVAI, 
PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

1988. XII. 1 

nepagailėjo laiko. Labai norėjosi gręjčiau išeiti i laisvę, 
bet norėjosi ir užbaigti tai, ką pradėjau. Kadangi Tomske 
išbuvau nuo gegužės 27 d. iki birželio 10 d., tai laiko 
viskam užteko. Birželio 10 d. vakare voronoku atvežė į 
Krivošeiną ir čia, šeštadienį ir sekmadienį praleidęs mili
cijos kepėzėj, pirmadienį po pietų gavau dokumentus ir 
nuvežė į Volodino tarybinių ūkių kontorą, o iš čia į Sta
ro Sainakovo kaimą. Vienoje kaimo pirkioje yra fermos 
darbininkų "bendrabutis", kuriame gyvena du svieto perė
jūnai ir aš. Savo gyvenime nebuvau matęs tokio bendra
bučio, todėl beveik išsižiojęs viską stebėjau. Mano kaimy 
nai nebuvo priešiškai nusiteikę, bet šeimininkavo taip 
nuostabiai, . kad kambariuose (ant stalo ir ant grindų) 
buvo bulvių lupenos, šiukšlės, purvas, nuorūkos ir 1.1. 
Naktį 12 vai. dar verda arbatą ar vakarienę. O 
toliau miegoti neduoda Sibiro parašiutininkai, (t.y.blakės) 
ir tik prisigėrę kraujo, prieš rytą aprimsta. Parodžiau 
viršininkams savo "bendrabutį" ir jie pažadėjo duoti ge
resnes sąlygas. Kadangi po visų etapų mano senos bėdos 
nepakenčiamai vargino ir- tokioje padėtyje nelabai buvau 
tinkamas šerti veršius, atsiguliau į ligoninę ir senkančią 
dieną (birželio 22 ) padarė operaciją. Jaučiuosi visai 
neblogai. Bandau sėdėti ir minimum pajudėti. Štai ir 
viskas, o gal ir ne viskas, bet negi visus "perliukus" 
surinksi, - paaukojau Dievui viską ir ačiū Dievui, kad 
po 5 metų lagerio ir 7 etapų esu toks, koks esu.

Neišsinešiau iš lagerio neapykantos, o tik misericor- 
diam, - Viešpatie, visiems atleisk! Kun. Alfonsą gegužės 
18 d. palikau 35 zonoje. Jis labai tikėjo, kad abu važiuo 
sime namo. Gaila, buvome išskirti. Jam, tikriausiai, leis 
išvykti į Vakarus. Jo argumentai rimti - jokių sau pritai
kyti negalėjau, todėl į papulkininko Radzevičiaus pasiū
lymą atsakiau neigiamai ir šiandien esu čia Sibire. Tebū
nie šventa Viešpaties valia - per Sibirą kelias į dangų nė 
kiek ne ilgesnis, kaip ir per Lietuvą.

Sveikinkite visus, kurie malda ir meile lydėjo mano 
kelionę per Uralą ir Sibirą. Likime maldos vienybėje". 
1988. 06. 23.

Sūnus apie Tėvą.
/ Apie Nikitą CHRUŠČIOV'ą pasipasakoja jo sūnus Sergiej 
S.m .lapkričio men. 14 d. amerikietiškame TIME žurnale/

(Tęsinys)
Sekančios dienos popietę Chruščiov'as ir jo paly

dovai sulipo į džetą Hjušin-18 virš 3-jų valandų skrydžiui 
į Maskvą.

Jis ir Mikojan'as nuėjo į užpakalinę kabiną. Mano 
tėvas nemėgo būti vienas ir visuomet turėjo kompaniją. 
Šį kartą buvo kitaip.

- Palik mus vienus,- paliepė trumpai.
Abu vyrai sprendė kaip elgtis, išdiskutuodami 

galimybes, bandydami atspėti, kas ją laukia aerodrome.
Lėktuvas nusileido, kaip visuomet, švelniai. Pa

prastai mano tėvą išlydėdavo ir sutikdavo kelionėse 
Centrinio Komiteto Prezidiumo nariai. Šį kartą tik du 
pavidalai matėsi tako gale. Tai buvo blogas ženklas. 
Paslaptingi pavidalai prisiartino. Tai buvo KGB pirminin-

* kaš' Sėmičastnij'us, lydimas pavaduotojo.
Semičastnij'us mandagiai bet santūriai pasisveikino.
- Sveikas sugrįžęs, Nikita Sergiejevič'iau.
Jis pasilenkė prie mano tėvo ir lyg konfidencialiai 

tyliau pasakė:
- Visi susirinko Kremliuje. Jie laukia jūsų.
Tėvas pasisuko į Mikojan'ą ir ramiai, beveik nerū

pestingai, pasakė:
- Tai einam, Anastas.

Tėvas grįžo namo apie 8 vai. Mudu vaikščiojom 
kurį laiką tylėdami. Aš nieko neklausiau. Jis atrodė nelai
mingas ir labai pavargęs.

- Viskas atsitiko taip, kaip tu sakei kad bus.
- Ar jie reikalauja, kad pasitrauktum iš visą pa

reigą? - paklausiau.
- Kol kas, tik iš vienos, bet tai nieko nereiškia. 

Tai tik pradžia. Reikia viskam pasiruošti.
Jis nutilo.

-. Neklausinėk,- pridūrė,- aš pavargęs ir turiu 
visa tai pergalvoti.

Mes ėjome tylėdami. Staiga jis paklausė:
- Ar tu turi daktaro laipsnį?
Aš išsižiojau iš nustebimo.
- Kaip suprasti "daktaro laipsnį"?
- Mokslo laipsnį?
- Ne, tik masterio laipsnį.
- Tai nesvarbu. Užmiršk.

Vėl tyla. Mes dar apsukom ratą ir tėvas pasuko 
į namus. Užlipo į viršų, į savo miegamąjį ir paprašė, 
kad jam atneštų arbatos. Niekas nedrįso jo trukdyti.

Vėliau tą vakarą Sergiej1 us su savo bičiuliu Prezi
dento sūnumi S.Mikojan'u atvyko į butą akademiko A.Ar- 
zumanjan'o, kuris praleido keletą valandų besitardamas 
su vyresniuoju Mikojan'u.

Anastas Ivanovič'ius prašė manęs išlaikyti paslap
tyje mūsų pasikalbėjimą,- pradėjo netvirtai Arzumanijan' 
as. - Bet aš galiu Tau pasakyti. įvairūs kaltinimai buvo 
paruošti prieš Nikitą Sergiejevič'ių. Visi, išskyrus Miko
jan'ą, sudarė bendrą frontą. Chruščiov'as apkaltintas: 
už nepatenkinamą agrikultūros situaciją, nerespektavimą 
Centro Komiteto prezidiumo ir nesiskaitymą su jo nuo
monėmis, ir daugeliu kitų prasižengimų.

Bet tai nėra pagrindinis dalykas. Dabar svarbiau
sia ne jo k 1 a i d o s, bet k r y p t is, kurią jis pasi
rinko ir vykdo. Jeigu jo čia nebūtų, stalinistai galėtų 
paimti valdžią ir niekas nežino, kas atsitiktų. Reikia 
gintis ir neleisti, kad Chruščiov'as būtų išmestas.

Kaltinimas, kad .Chruščiov'as numenkino kitus 
Prezidiumo narius ir buvo netaktiškas su jais, yra rim
tas. Tame nemažai tiesos. Kiekvienas prisiminė senus 
ir naujus įžeidinėjimus.

- Tarp kitko, -kreipėsi į mane Arzumanijan'as,- 
Šelepin'as sakė, kad gavot savo mokslo doktoratą jo 
visiškai neapgynęs.

. - Štai kame reikalas!, -sušukau negalvodamas. 
- Tėvas manęs šiandien paklausė, ar aš esu daktaras. 
Negalėjau suprasti jo klausimo ir pasakiau, kad prieš 
3 metus aš apgyniau savo masterio tezę ir paaiškinau 
skirtumą tarp masterio ir doktorato laipsnio. Dabar man 
pasidarė aišku iš kur toks klausimas kilo. Tai gryna 
fabrikacija!

Tuo metu mes nežinojome, kad mano tėvas jau 
buvo nuspendęs pasitraukti į poilsį be jokios kovos. Vė
lai naktį jis paskambino Mikojan'ui ir pareiškė, kad jeigu 

visi nori, kad jis pasitrauktų iš savo posto, jis nesiprie
šinsiąs. Mūsų telefonas buvo "užtaisytas" ir jo žodžiai 
tuoj buvo žinomi oponentams, tik mes apie tai nežinojo
me.

Visas spalio mėn. 14 dienos rytas buvo praleistas 
varginančiame laukime. Galų gale suskambo telefonas 
iš Kremliaus, pranešant, kad jis grįžta namo.

Paprastai tėvas niekada negrįždavo dienos metu 
namo. Aš pasitikau jo automobilį prie vartų. Tėvas pa
kišo man į rankas savo juodą portfelį ir iškvėpė:

- Baigta...pasitraukiau.
Po trumpos pauzos pridėjo:
- Nenorėjau su jais užkandžiauti.
Viskas. Niekas nežinojo, kas toliau bus su mumis. 

Viena buvo aišku. Mes nieko negalėjome daryti. Reikėjo 
tik laukti.

- AŠ pats parašiau pareiškimą, prašydamas, kad 
atleistų mane iš pareigų dėl sveikatos. Pasakiau, kad 
gyvensiu ten, kur jie man nurodys, Maskvoje, ar kur 
kitur.

Tik po eilės metų aš kai ką sužinojau. Pagrindi
niai asmenys, kurie išstūmė mano tėvą, buvo ne Selepi- 
n'as ir Ignatov'as, bet Brežnev'as su Podgornij. Ne vieną 
kartą pasikalbėjimuose su kitais Prezidiumo nariais jie 
pasisakydavo apie santykius su Chruščiov'u. Brežnev'as 
skųsdavosi, kad Chruščiov'as esąs netolerantiškas ir jį 
įžeidinėdavęs, ypač kartą jį pavadinęs "slankiotoju" ("loa
fer").

Tačiau per tuos pasikalbėjimus nebuvo diskutuoja
ma Chruščiov'o išstūmimas iš valdžios. Brežnev'as tk 
sugestionuodavo Centrinio Komiteto plenumo susirinki
mui "pakritikuoti" mano tėvo darbo stilių. Aišku, tai 
rodė Brežnev'o , kuris bijojo imtis galutinio žingsnio, 
nepilną apsisprendimą.

Iki savo gyvenimo pabaigos tų įvykių prisiminimas 
mano tėvui buvo nemalonus. Tik jau visiškai artėjant 
prie gyvenimo pabaigos, galėjau susidaryti daugiau ar 
mažiau pilną vaizdą, kas buvo atsitikę iš kai kurių at
skirų prasitarimų. Ypač, ką jis pats buvo pasakęs savo 
paskutinėje kalboje.

Tame Prezidiumo susirinkime mano tėvas pasakė, 
kad nekovosiąs dėl valdžios, nes jis nenorįs eiti prieš 
daugumos nuomonę. Jis atsiprašė už grubias pastabas, 
kurias jis galėjo paleisti ir už netaktiškus veiksmus. 
Tačiau jis tvirtai atmetė pagrindinius jam daromus kal
tinimus. Jis prikišo savo buvusiems bendradarbiams drą
sos stoką. Kiekvienas buvo bandęs nurungti kitą jam 
pritardami ir buvo sutikę su visais jo darytais pasiūly
mais.

Rimti kaltinimai buvo patiekti mano tėvui už 
kai kuriuos veiksmus užsienio politikoje. Anot jo, tai 
buvo Kubos raketų krizė spalio mėn., 1962 m., įvykiai 
Suezo Kanale ir mūsų santykiai su Kinija. Tėvas atsakė, 
jog kažkeno atmintis menkėja, nes visi tie nutarimai 
buvo padaryti bendrai daugumos balsais.

Taigi, grįžtant prie tos spalio mėnesio dienos: 
po užkandžių, tėvas išėjo pasivaikščioti. Viskas vyko, 
neįprastai tą dieną - jo pasivaikščiojimas įprastomis 
darbo valandomis ir jo bereikalingumas. Seniau jis būtų 
išėjęs pasivaikščioti lygiai vienai valandai po darbo, 
kad nusikratytų per dieną prisisunkusio nuovargio ir po 
šiokio tokio poilsio, pradėtų skaityti savo vakarinį paštą . 
Dabar keletas paskutinių pranešimų, šiek tiek medžiagos 
sekančiai Prezidiumo sesijai, pasiliko jo portfelyje. Ten 
tie popieriai ir liko neapžiūrėti ir pamiršti iki pat tėvo 
mirties. Jis niekuomet nepasižiūrėjo į savo portfelį.

Mes ėjome tylėdami. Galų gale aš nebeištvėriau 
ir paklausiau, kas mane labai domino:

-Kas dabar paskirtas tavo vieton?
- Brežnev'as bus Pirmasis Sekretorius ir Aleksiej 

Kosygin'as - premjeras. Kosygin'as yra vertas kandidatas. 
Jis geai nusimano ekonomijoje ir gerai atliks savo darbą. 
Sunkiau su Brežnev'u. Jis yra per minkšto charakterio 
ir per lengvai pasiduoda įtakoms. Nesu tikras, ar jis 
turi pakankamai jėgos išlaikyti teisingą liniją, bet tai 
daugiau ne mano reikalas. Dabar aš pensininkas.

Kartelio raukšlės pasirodė jo lūpų kampuose. Dau
giau prie to klausimo nesugrįžome.

Mikojan'as atvyko vakare mūsų aplankyti.
- Manęs paprašė štai ką pasakyti,- pradėjo Anas

tas Ivanovič'ius atsargiai. - Šitas vasarnamis ir butas 
mieste yra jūsų visam gyvenimui.

- Gerai,- atsakė tėvas . - Aš pasiruošęs gyventi, 
kur man nurodys.

- Jums bus duota apsauga ir apyvokos darbuotojai, 
tik dabartiniai bus pakeisti.

Tėvas linktelėjo galva.
- Jums paskirta pensija 500 rublių į mėnesį ir 

automobilis su šoferiu.
Mikojan'as kiek pasvyravo, paskui pridėjo:

- Aš taip pat sugestijonavau, kad mes jums su
kurtume naują postą - konsultantu Prezidiumui, bet ma
no pasiūlymą atmetė.

- Nereikėjo, - tvirtai atsakė tėvas,- jie niekada 
nesutiks su tuo. Žinoma, būtų gerai ką nors veikti. Aš 
nežinau, kaip aš pensininko gyvenimą galėsiu gyventi 
nieko nedirbdamas. Tačiau - ačiū. Gera žinoti, kad 
yra draugas, pasisakantis už mane.

Pasikalbėjimas pasibaigė. Tėvas išlydėjo svečią 
iki durų. Anastas Ivanovič'ius apkabino ir pabučiavo 
Chruščiov'ą. Tuo metu nebuvo papročio lyderiams pasi
bučiuoti. Taip kiekvienas buvo sujaudintas tokio atsisvei
kinimo.

Mikojan'as sparčiai nužingsniavo pro vartus. Jo 
nedidelis pavidalas išnyko už kampo. Nikita Sergiejevi- 
č'ius lydėjo jį akimis.

Po to jie niekada nebesusitiko.
/ Verte B.N./ 

Kaip žinoma, Chruščev'as buvo Ukrainos diktatorium 
1938-1947 m. Po Stalino mirties tapo komunistų partijos 
generalinis sekretorius. 1956 m. vasario mėn. 25 d., 
Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos XX-tame Suvažiavi
me Chruščiov'as pirmą kartą iškėlė ir pasmerkė Stalino 
valdymo metodus. 1957 m.liepos mėnesį Centriniame 
Komitete buvo bandyta pašalinti Chruščiov'ą, bet jam 
pasisekė pašalinti Molotov'ą, Malenkov'ą ir Kaganovič'ią. 
Visą valdžią į savo rankas suėmė 1958 m. kovo mėnesį. 
Daug važinėjo po užsienį, dalyvavo Jungtinių Tautų po
sėdžiuose. Iš visų pareigų buvo pašalintas 1964 metais 
spalio mėn. 14 d. Mirė 1971 m. gruodžio mėnesį Mask- 
kvoje. Jo atsiminimų knyga pasirodė Vakaruose, paruošta 
anglų kalba- Ed. Crankshaw^Khrushchev Remembers!’ 
Didelė dalis šios knygos vertimo buvo atspausdinta "Ne
priklausomos Lietuvos" skiltyse. b.
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MIRĖ DAILININKAS 
PAULIUS GALAUNE

Š.m. spalio mėn. 18 
d., eidamas 99-tuosius savo 
gyvenimo metus, mirė ži
nomas Lietuvos dailininkas 
Paulius Galaunė.

P.Galaunė - grafikas, 
meno istorikas ir muzieji
ninkas, buvo gimęs 1890 
m. sausio mėn. 25 d. Page
ležiuose, Ukmergės apskri
tyje. Trejetą metę studija
vo Psichoneurologijos Insti
tute ir tuo pačiu 4 metus 
mokėsi meno mokyklose 
Petrapilyje ir Maskvoje.
Tobulinosi Paryžiaus Luvro 
mokykloje. Jau 1916-17
m. I-ojo Pasaulinio karo 
metu, tarnaudamas rusę 
kariuomeneje,dirbo Lietuvių. 
Centraliniame Komitete 
ir kartu su kitais lietuvių 
veikėjai s registravo Lietu
vos kultūros paminklus, 
kad juos būtų galima par
gabenti Lietuvon.

Grįžęs į Lietuvę,1918 
m. jau 1918m. tapo Švieti
mo Ministerijos įgaliotiniu 
Lietuvos dailės ir meno 
turtams gręžioti iš užsienių.. 
Dėstė paišybą, buvo Kauno 
miesto muziejaus vedėjo 
padėjėju, Valstybinio muzie
jaus direktorius, 8-rius 
metus valstybės archeolo
gijos komisijos narys ir

sekretorius. Jo pastangomis 
buvo surinkta visa eilė 
M.K.Čiurlionio paveikslų, 
išvežtų į užsienį ar buvusių 
pas privačius asmenis ir 
atiduota M.K.Čiurlionio
Galerijai. Šalia muziejinin
ko darbo, dėstė paišybę, 
lietuvių meno istorijų, vi
suotinę meno istorijų, lietu
vių liaudies menę, slavų 
tautų meno istorijų Vytau
to Didžiojo ir Vilniaus 
Universitetuose.

Paulius Galaunė atliko 
nepaprastai svarbų darbų, 
bepopuliarindamas Lietuvos 
ypač liaudies menę užsie
niuose. 1931 m. jis suruošė 
lietuvių liaudies meno pa
rodas Švedijoje, Norvegijoje 
Danijoje ir (drauge su 
Latvija bei Estija) Pary
žiaus Trocadero muziejuje. 
1935 m. surengė pirmųjų 
lietuvių grafikų parodų 
Košicuose ,Vychodoslovens- 
ke muziejuje. 1936-37 m. 
jis buvo meno sekcijos 
pirmininku, rengiant Lietu
vos skyrių pasaulinėje Pa
ryžiaus parodoje "Menas 
ir Technika Moderniame 
Gyvenime". 1938-39 m. 

.vadovavo meno pusei, ren
giant Lietuvos paviljonų 
pasaulinėje New Yorko 
parodoje?

Lietuvos meno gyveni
me jis atliko daugelį svar

GYVENIMO IRONIJA
Sandor J . Bako

Turtuolis įmetė žurnalą į popierių krepšį, paklausęs 
keletą minučių televizijos, išjungė ir aparatą. Abudu - 
ir žurnalas ir televizija - pasakojo tik apie valdžios 
krizę ir vidaus bei užsienio politką, naujus mokesčius, 
streikus, demonstracijas, žudynes, vagystes ir katastro
fas apie dalykus, kurie jau įkyriai nusibodo.

Iš tiesų, viskas įkyrėjo ir jį vargino, net ir pats gyve
nimas, kuris absoliučiai nieko nedavė. Daugiau jo nedo
mino literatūra, muzika, teatras, pramogos su draugais ir 
moterimis, kelionės apie pasaulį. Jo neviliojo nė kova už 
garbę ar pasisekimus. Turto jis jau turėjo su kaupu; jo 
smaguriavimas ir aistros galop'paliko karčius’ pėdsakus 
burnoje.

Jis skaitė romanus, apysakas ir daugelį straipsnių, 
kurie jį vertė tik nuobodžiauti. Iš tų spausdinių jis sužino
jo, kad keletas vadinamų herojų iš nuobodumo jau nusižu
dė, kiti paklausė išminčiaus patarimo - "geriausis priemo
nė prieš nuobodulį yra darbas", bet daugumas jų nutarė 
pasilikti apatijoje iki paskutiniųjų savo dienų.

Paskaitęs tokius aprašymus, turtuolis galvodavo ar 
nebūtų tikslu paskelbti įstatymą, kad fabrikantai gamintų 
piešukus, turinčius tik trečdalį grafito ir du trečdalius 
trintuko. Tokie pieštukai rašytų vieną trečdalį to ką 
dabar rašo, o du trečdalius ištrintų.

Nutildęs televiziją, turtuolis galvojo. Jam kilo mintis, 
o gal išplaukė jau kur nors skaityta mintis: "Padaryti ką 
nors gera - duoda pasitenkinimą ir-tai yra atlyginimas".

- Ar aš niekad to nepadariau? - klausė savęs. Jo 
pasąmonė jam atsakė:

- O taip!. Tikrai padarei gero... tu parėmei organizaci
jas, kurios tave išreklamavo ir suteikė garbės, galėjai 
atsiskaityti mokesčius, bet asmeniškai tu nieko nepado
vanojai...

- Jei mano sekretorius ar kitas tarnautojas būtų taip 
nuoširdus ir kritikuojąs, tikriausiai aš jį atleisčiau, - 
švebleno turtuolis ir pridėjo:

- Šiandien aš tai asmeniškai išbandysiu ir padarysiu 
ką nors laimingu.

- Kvailystė! - atsakė protas.
- Nesvarbu, - argumentavo turtuolis, - tai bus ne 

pirma ir ne paskutinė kvailystė, kurią aš padariau, ir aš 
nesu vienintelis žmogus šioje planetoje, kurio veiksmai 
yra kvaili.

Staiga jis pajuto palengvėjimą. Energingai įėjo į savo 
brangenybių patalpą,^ padarytą sienoje už puošnios knygų 
spintos, įsidėjo į kišenę keletą stambių banknotų ir sku
biai apleido savo namus. Jis išėjo padaryti ką nors gero.

Gatvėje jis beveik bėgo; nenorėjo, kad kas iš tarnau
tojų pastebėtų. Jis žinojo, kad jam išėjus, tarnai rūko jo 
cigaretes, geria jo likerius, bet dabar visa tai nesvarbu. 
Klausimas, kur ir kaip rasti žmogų, kurį reikia padaryti 
laimingu. Be abejo, reikia galvoti apie berniuką, ligonį 
ar senį.

Geradaris sulėtino žingsnius ir pradėjo žvalgytis. Jis 
praėjo jau daugelį kvartalų, bet vis dar nerado reikiamo 
asmens. Prie artimiausios gatvės kampo jis stabtelėjo 
atsikvėpti ir apsižvalgyti. Pripratęs būti važamas liuksusi
niame autovežimyje ir todėl po ilgesnio ėjimo pradėjo 
skaudėti kojas.

- Nesvarbu, kur aš esu! Bet pažvelgė į lentelę, rodan
čią gatvės pavadinimą. Tai buvo kryžkelė 96-tos gatvės 
ir Pirmosios Alėjos. Vyras neprisiminė, kad kada nors 
būtų buvęs šioje apylinkėje. Apsižvalgė ir pamatė vaikų 
aikštelę rytiniame kampe.

Geriausia vieta! Jis nekantriai laukė, kol judėjimo 
šviesa pasikeis į žalią ir perėjo gatvę. Betono stulpai, 
vielų užtvarėlės, keletas sūpynių, truputis smėlio medi
niuose rėmuose, keletas suolų. Apie penkiasdešimt vaikų 
naudojosi primityviais įrengimais. Keletas suposi, kiti 
šliaužė slidėmis, vėl kiti šokinėjo per užtvarėles.

Turtuolio dėmesys nukrypo į mažą mergaitę, laižančią 
ledus. Ji buvo ne daugiau dviejų metų, labai kukliai ap
rengta ir, matomai, nepakankamai maitinama. Šie ledai 
jai buvo visas džiaugsmas, kurį ji turėjo ir ...

- Dėmesio, dėmesio! Jau per vėlu...Kažkoks prabėgan-
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bių darbų. Vienas iš Lietu
vos Meno Kūrėjų Draugijos 
steigėjų ir pirmųjų valdybų 
narys. Jis buvo pirmųjų 
bažnytinio meno parodų 
iniciatorius ir Knygos Mė
gėjų D-jos steigėjų, atkrei
pęs dėmesį ir skatinęs 
išleisti jas papuoštas gero
mis iliustracijomis.

Reiškėsi, paveiktas čiur
lioniškos mistikos ir fanta
zijos, eilę fantastinio turi
nio darbų, kurie vėliau 
išleisti atvirukais. Kure 
ex libris, pats pieše vinje
tes ir iliustracijas knygoms.

Lietuvių dailės ir tauto
dailės klausimais rašė 
ne tik Lietuvos, bet ir 
Danijos, Švedijos, Norvegi
jos ir Prancūzijos spaudoje.

1926 m. Lietuvoje išlei
do knygas "Lietuvos Kry
žiai", "Senoji Tapyba", 
"Ex Libris Lietuvoje"; 1927 
m. "Lietuvių Liaudies Rai
žinių Katalogas", "Tapyto
jas Juozas Aleškevičius"; 
1928 m. "Vilniaus Meno 
Mokykla"; 1930 m. "Lietu
vių Liaudies Menas"; 1932 
m. "Lietuvių Liaudies Skulp
tūros Problemos", redagavo 
monografijų "M.K.Čiurlionis" 
1938 rn.

Per savo ilgų amžių 
išliko šviesaus proto ir 
ilgai reiškėsi spaudoje. 
Iki 1987 m. jis paskelbė 

daugiau kaip 400 publicisti
nių, mokslinių straipsnių 
bei studijų įvairiais Lietu
vos dailės klausimais, skai
tė Lietuvos meno istorijos 
paskaitas universitetuose 
ir Vilniaus Dailės Institute.

Pasitraukęs į pensijų 
1951 m., sudarė ir paruošė 
įvadinius straipsnius 6-iems 
Lietuvių Liaudies Meno 
albumų serijos tomams. 
1967 m. išleido atsimini
mus "Muziejininko Novelės". 
Taip pat išleido "Dokumen
tai apie XVIII-XIX a. ar
chitektus Lietuvoje" ir 
kt.

Peržengęs savo amžiaus 
90-metį, tebesidomėjo nau
ja literatūra, korespondavo 
ir rašė spaudai.

JAV-se gyvena jo duktė 
Dalia Augūnienė su šeima.

tis vaikėzas ištraukė ledus iš jos rankutės ir numetė į 
smėlį. Mergaitės lūpytės susiraukė ir ji graudžiai pravirko. 
Jos akutės prisipildė ašaromis.

Turtuolis pribėgo prie mergaitės, atsiklaupė ir paglos
tė jos šviesius plaukelius.

- Neverk brangioji, aš tau nupirksiu daugiau, dar 
skanesnių...

Šiuo momentu prie jų pribėgo stambi moteris ir pa
griebus kūdikį, tvirtai priglaudė prie savęs. Tada ji pik
tai pasakė:

- Neužgauliok kūdikio...
- Ponia, aš tik norėjau nuraminti mergaitę... Pama

čiau kas atsitiko ir pasiūliau nupirkti...
- Eik iš čia, o jei ne, - pašauksiu policiją. Pažįstu 

tokius tipus, tai vaikų vagys.!
Triukšmas atkreipė dėmesį ir geradaris supratb, kad 

jis yra palaikytas vaikų grobiku ir todėl nieko kito neliko, 
kaip tik iš čia pasišalinti. Jis pabėgėjo pusę bloko ir 
prieš didelį pastatą krito ant suolo. Kai apsiramino, 
apsižvalgęs pamatė užrašą: "Miesto ligoninė".

- Ar ne likimo pirštas mane čia nukreipė? - klausė 
jis savęs. Keletą minučių jis svarstė, kaip pasidaryti 
geresnį planą, kad išvengti nemalonumų. Čia niekas jo 
neįtars vaikų vogimu, o ligoniai yra nelaimingi ir kaip 
tik gera proga padaryti gerą darbą.

Pamatęs apysenę moterį, priėjo prie jos, pasiteiravo 
apie jos sveikatą, bet senutė metė į jį rūstų žvilgsnį ir 
pasakė:

- Rūpinkis savo reikalais!...
Keli kiti užkalbinti, tik permetė jį žvilgsniu ir sku

biai pasišalino. Nepasisekimas neatėmė entuziazmo. Jis 
norėjo savo užmojį įvykdyti iki galo. Užkalbino dar vieną 
moterį, einanačią į ligoninę.

- Tu ieškai klijentų savo blogoms užmačioms, ar ne? 
AŠ savo gyvenime pakankamai patyriau ir žinau, kad ge
riausias pasiūlymas neš blogiausius vaisius. Jei tu nuo 
manęs neatstosi, aš pašauksiu policiją.

Jis nustojo drąsos, bet nepasidavė. Pasuko į rytus, 
eidamas 98 -tąja gatve. Antroje Alėjoje jis turėjo eiti 
per tiltą virš bėgių Naujojo uosto, kuris nuo čia leidosi į 
apačią. Čia jo dėmesį patraukė gatve tauškantieji ba
tai, virš kurių buvo pora išdžiūvusių blauzdų, įmautų į 
apdėvėtas odines kelnes. Tokios pat rūšies švarkas, virš 
kurio kinksnojo pražilusi galva.

- Koks gali būti jo veidas? Ar aš jau radau ieškomą 
asmenį? - klausė pats savęs turtuolis.

Tuo metu juodu ėjo 98-tąja gatve ir leidosi nuo tilto. 
Staiga senis užsuko į smuklę gatvės kampe. Turtuolis pa
sekė jį.

Maža patalpa, tik keletas kėdžių prieš siaurą preky
stalį. Smuklės savininkė sėdėjo kitame kambaryje, iš kur 
apmuturiuota galva kyšojo pro duris.

Sofija, ar tu negirdi, kad atėjo svečių? - užkimu
siai ištarė moteris ir tuojau pridūrė:

- Pasisamdžiau mergaitę mano ligos metu man padėti. 
Jos tėvai neturtingi ir aš iš gailesčio noriu duoti jai 
užsidirbti keletą centų, bet ji tinginė. Kaip tik pasveiks 
mano kojos, tuoj ją atleisiu. Praleidau 30 metų prie šio 
prekystalio, todėl man ir skauda kojas.

Tuo tarpu mergaitė, kurią šeimininkė taip blogai 
apibūdino, atsidūrė prieš du iš kažkur atsiradusius vyrus. 
Senis suprato jos tylų klausimą ir atsakė:

- Degtinės!
- Ir man taip pat!... ir galvojo Kaip pradėti pašnekesį 

su senuoju girtuokliu. Kada mergaitė atnešė degtinę, jis 
pakėlė savo stiklą ir pasakė:

- į tavo sveikatą!
- į sveikatą, - murmėjo senis. Jo storas balsas skam

bėjo lyg aidas. Jis pažvelgė į turtuolį ir staigiu judesiu 
supylė degtinę tarp savo ūsų ir barzdos.

~ Po keletos stiklų geradarys jautė stipraus alkoholio 
karštį. Ar jis pasigėrė? Taip greitai?... Barzdyla išėmė 
keletą pinigėlių iš savo kišenės ir atsikėlė.

- Leisk man užmokėti, - pasakė turtuolis, - tu esi 
mano svečias.

- Ačiū, - pasakė senis bejausmiai.
Šimtine, kurią padavė turtuolis, sudarė problemą. 

Pirmiausia šeimininkė banknotą apžiūrėjo iš visų pusių, 
palankstė, pažiūrėjo į piešinį ir po to pradėjo ieškoti

grąžos. Tai truko keletą minučių. Kada turtuolis apsižval
gė, senio jau nebuvo. Senis jau buvo prie sekančios gat
vės užsisukimo, kur jis greit pranyko iš akių.

- Bjaurus reikalas! Beveik buvau priėjęs prie tikslo, ir 
štai, jis išnyko. Ar aš dabar jo ieškosiu, kaip adatos 
kupetoje?- murmėjo turtuolis ir grįžo atgal į smuklę. 
Priėjo šeimininkė, pas kurią jis paprašė mineralinio van
dens.

- Kur yra Sofija? Tu nevargink savo nesveikų kojų.
- Aš išvijau ją prieš minutę. Tik įsivaizduok, toji 

bjaurioji varlė, kurią aš priėmiau iš užuojautos, vogė 
mano pinigus - radau penkdolerinę jos suspaustame delne. 
Tik dangus žino, kiek ji išvogė mano pajamų...

- Ponia, bijau, kad jūs padarėte didelę klaidą. Tą 
penkinę daviau jai arbatpinigių iš užuojautos - ji buvo 
tokia plona ir išdžiūvusi.

- Juokinga! Kodėl jūs mėginate ją pateisinti?
- Sakau: šiuos pinigus aš jai daviau iš užuojautos. 

Teisybę sakant, kiek metų turi ši mergaitė?
- Trylika. Turėjau meluoti sakydama, kad ji yra mano1 

giminaitė, nes įstatymas draudžia priimti nepilnametes 
dirbti restorane.

- Kur ją surasti?
- O tik Dievas žino. Ji gyvena, viename iš šių namų.
- Baisu. Pirmiausia aš praradau senį, ir dabar net 

šitą kūdikį, kurį tu apkūlei už penkinę arbatpinigių.
- Žiūrėk, pone, kodėl tu susidomėjai šia elgeta? Ar 

tu esi dailininkas, kuris ieško reikšmingų veidų save 
paveikslų modeliams? Nežinau Sofijos adreso, bet aš 
žinau, kur galite rasti senį. Ar norite žinoti, kas jis yra?

- Taip, - sušuko vyras.
- Paklausyk: jis buvo uosto darbininkas. Turėjo tik 

vieną sūnų, kuris gimė jam esant keturiasdešimt metų. 
Kaip pavėlavusiam sūnui, jis išliejo visą savo meilę - 
- jį auklėjo net iki universiteto lygio. Bet sūnus mėgo 
aistringai lošti kortomis, ir arklių lenktynėmis... ir dar 
žinote, kas įvyko? Netrukus po motinos mirties, sūnus ap 
vogė tėvą, nes šis nepasitikėjo bankais ir pinigus laikė 
namuose. Vienu žodžiu, tokie žmonės neturi ribų. Bėgda
mas sūnus paliko raštelį, kad jis pasiskolina pinigus ir 
netrukus grąžins su nuošimčiais, todėl nereikalinga pra
nešti policijai. Graži istorija, ar ne?

Ne, tėvas nepranešė policijai - nenorėjo sūnaus vardo 
teršti. Netrukus darbininką atleido iš darbo ir jis ilgai 
išsilaikė iš pripuolamų darbų. Dabar jis yra Centriniame 
parke ežerėlyje prie išnuomojamų laivelių. Nereikia nė 
pridėti, kad jis vis dar laukia sūnaus grįžtant su pinigais 
ir nuošimčiais.

Smuklės šeimininkė papasakojo visą istoriją keliais 
atodūsiais ir nustebo, kad vyras nušvitusiu veidu pareiškė 
pasitenkinimą šiuo pasakojimu.

- Šis keistas ponas yra kvailas - galvojo ji pati sau, 
laikydama rankose jo paliktus poros penkinių banknotus.

Buvo gana lengva rasti barzdylą Centriniame parke 
prie laivelių uosto. Jis sėdėjo prie ežerėlio kranto susi
mąstęs ir, turtuoliui ateinant, nusispjovė į vandenį, ant 
praplaukiančio lapo- Ar tas nusispjovimas reiškė mintį 
apie pasaulį, kuriame jis gyvena?

- Žiūrėk,dėde, aš tavęs ilgai netrukdysiu, tik atsakyk 
man į vieną klausimą:

- Ką tu darytum, jei kokiu nors stebuklu staiga dides
nė suma, sakykim šeši ar aštuoni tūkstančiai atsirastų 
tavo kišenėje?'

Sargas pakėlė galvą, pažiūrėjo į klausiantį savo mėly
nomis akimis ir po valandėlės atsakė:

- Nesąmonė! Šiais laikais stebuklų nėra, bet jei aš 
kartą turėčiau kiek~ nors daugiau pinigo, negu man reikia 
pragyventi, aš nueičiau į smuklę ir tol gerčiau, kol mano 
krūtinės mechanizmas nustotų dirbęs...

Jis nutilo, bet jo suspausta kumštis dunktelėjo į kruti' 
nę. Ilga tyla.

Turtuolis labai nuliūdo, bet vis dar nepasidavė. Ap
žvelgė senį ir vėl staiga paklausė:

- Ar tu nenorėtum pasikeisti su manim drabužiais?
- Tu esi kvailas arba girtas, - atsakė senis, ką aš da

rysiu su tavo šilko skarmalais, kuriuos tu nešioji? Žiūrėk, 
mano kelnės yra odinės, tiesa, truputį nešvarios ir apne
šiotos, bet jos man tarnaus iki mano mirties. Eik namo, 
drauge, ir išsipagiriok...

Po tų įvykių, turtuolis žingsniavo iš Centrinio parko į 
pietų pusę. Kelis kartus dar sustojo ir gurkšniavo iš 
butelio, kurį buvo nusipirkęs prieš susitinkant sargą - 
tikėjosi gal geriau eis pašnekesys prie butelio. Graitai jis 
pavargo, nes buvo nepratęs vaikščioti, bet labiausiai jį 
vargino nepasisekimas. Todėl labai apsidžiaugė, pamatęs 
laisvą vežiką, važiuojantį asfaltuotu taku. Jam įsėdus, 
vežikas paklausė:

- Kur jūs norite važiuoti?
- Nesvarbu. Noriu truputį pasivažinėti, nes nesijaučiu 

gerai.
- Matau, - atsakė vežikas ir metė reikšmingą žvilgs

nį į pūpsantį kišenėje butelį.
Po valandos važiavimo parko alėja turtuolis prasiblai

vė, tik jautėsi pavargęs. Jis pasiekė savo adresą ir nuva
žiavo namo. Nutarė įeiti per kiemo duris, kad nereikėtų 
susitikti su tarnais. Vežikas mandagiai palydėjo ligi durų 
ir laukė, kol vyras susirado raktą. Jam beieškant po 
kišenius, iškrito kelios šimtinės. Vežikas mandagiai jas 
jam padavė:

- Nelabai saugai pinigus...
- Pasilakyk juos sau. Esi paslaugus...
Vežikas papurtė galvą, nustūmė pinigus dosniam klijen- 

tui ir pasakė:
- Esu New Yorko vežikas, net mano senelis vertėsi 

šiuo amatu. Tikėk manim - esu padorus žmogus, ne plėši
kas. Duok man tą dešimkę, kuri guli tarp šimtinių ir 
man užteks kartu su arbatpinigiais.

Nusivylęs turuolis savo miegamąjį pasiekė nepastebė
tas. Kurį laiką pasėdėjo, baigė tuštinti butelį ir atsibudo 
tik ryte. Gulėjo ant grindų patiesto kilimo. Jis stebėjosi:

- Kodėl aš guliu ant grindų, o ne lovoje? O, aš žinau, 
degtinė... Bet koks varginantis sapnas, kuris rodė įvarius 
daiktus. O, taip, aš mačiau įvairius simbolinius paveiks
lus: ledai ant smėlio, degtinės bonka, išblyškęs mergaitės 
veidelis, vežiko kepurė...

Turtuolis prisiminė, kad jis matė ir dailininko parašą 
po šiais paveikslais. Ten buvo parašyta "Ironia vitae" 
(Gyvenimo ironija).

Iš tiesų, tik gyvenimas galėjo sukurti panašius gyveni
mo įvykius.

iš esperanto k. vertė P. Enskaitis.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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18 padanges mielos TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA-
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

(Ji SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE) Dr. Gv. V a 1 a n č i u s

ŠIAULIAI Lietuvos miestų herbai — dali. Telesforas Valius — iš Algirdo Gustaičio 
Lietuvos žemėlapio, išleisto Lietuvos Saulių Sąjungos Tremtyje ir Lietuvių Istorijos 
Draugijos, Čikagoje, 1982 m.

e ŠIAULIŲ KULTŪROS 
NAMUOSE vyko poeto 
Justino Marcinkevičiaus 
poezijos ir jai sukurtos 
muzikos vakaras.

Eilėraščius skaitė pats 
autorius. Grota vilniečio 
kompozitoriaus Jono Tamu- 
lionio sukurta muzika J. 
Marcinkevičiaus eilėraš
čiams ir kiti kūriniai. Pir
mų kartę buvo atlikta nau
joji kantata "Vaikų Žemė". 
Ję atliko Vilniaus Filhar
monijos solistė R. Maciūtė 
su Šiaulių kameriniu choru 
"Polifonija" ir instrumenti
niu ansambliu.

se, Vengozo miesto aikštė
je atlikęs "Senoviškas Ku
piškėnų Vestuves". Spektak
lis buvo suvaidintas ir 
Punsko lietuvių gimnazijoje.

Grįžtant namo į Kupiš
kį, ansamblis aplankė poeto 
vysk. Antano Baranausko 
kapų Seinų Katedroje.

• LIETUVOS KULTŪROS 
FONDAS surengė pirmųjį 
dailyraščio konkursų "Rašy- 
sena-88". Finale Vilniaus 
Universitete atvyko gražiau
siai rašantys moksleiviai 
iš Švenčionių, Plungės ra
jonų, Vilniaus ir Druskinin
kų miestų. Konkursų laimė
jo Druskininkų ir Vilniaus 
moksleiviai: L.Daugelevičiū- 
tė, M.Šalnaitė ir A. Čep- 
linskaitė.

Jiems ir kities gražiau
siai rašantiems buvo įteik
ti priztfl+- at?thĮHrrii<5'r,|d63v!žl- 
nėlės.

Šį konkursų norima 
padaryti tradiciniu.

1930 m. grįžo 
Lankė Kauno 

Konservatorijų, 
radijų ir kit, 

dirbo kaip 
Lietuvos

KReM

kalbą, vyresni
30 metų. Reikėtų

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA / f Į

GRAŽIAUSIU, IRJENIAM^i '

valiutinį kursą. Tai jau 
tvirtas ramstis kelyje į 
efektyvią ekonomiką.

Atsižvelgiant į susiklos
čiusią respublikų mainų 
struktūrą, jos stabilumą, 
vykdant tokių mainų abipu 
sės naudos sąlygą, respub
likos pinigus galima 
versti laisvai keičiama 
liūtą Sąjungos rublio 
žvilgiu. Šiuo atveju, 
dant savus respublikos 
gus, išlieka ir vieninga 
TSRS pinigų apyvarta. Pa
grindiniu ekonominiu ir 
politiniu klausimu lieka pa
grįsto keitimo kurso nusta
tymas. Neteisingas keitimo 
kursas gali atvesti respub- 
Ųką į bankrotą, o gali ir 
sudaryti. jai nepagrįstų 
privalumų.

Būtent tokia sistema su 
permaininga sėkme naudo
jasi ESPT ir EEB.

Ūkiskaitinei respublikai 
būtina suteikti teisę savo 
teritorijoje taikyti tokį 
keitimo kursą, kurį jie 
laiko labiausiai tikslingu. 
Didesnis keitimo kursas pa
lyginti su Sąjungos rubliu, 
sumažina domėjimąsi res
publikos rinka iš šalies, o 
žemesnio 
stimuliuoja 
Sąjunginė respublika suin
teresuota 
kursu, kuris garantuos jai 
prekybinių mainų 
regionais balansą.

pa- 
va- 
at- 

įve- 
pini-

keitimo kursas 
šį interesą.

tokiu keitimo

VISUR YRA KAS
'‘Atėjo veikimo 

dar vis

su kitais

VEIKTI

anglų 
kaip 
dėti pastangų, kad tarp to 
instituto klausytojų būtų ir 
lietuvių.

Mūsuose jaunimas labai 
domisi kultūristiniu sportu. 
Tačiau 
plėtoti 
JAV-ėse 
labai populiarus, turi gerą 
materialinę bazę. Šios 
sporto šakos firmos steigia 
savo filialus ir kitose šaly
se. Dabar, kai vis lengviau 
randame bendrą kalbą su 
savo tautiečiais JAV-ėse, 
gal galima būtų susitarti 
dėl tokio mišraus lietuvių 
ir JAV piliečių koopera
tyvo įkūrimo Vilniuje ir 
kituose Lietuvos miestuose.

Dabar daug kalbama ir 
rašoma, kad tik galutinis 
rezultatas gali būti tikruo
ju mūsų sumanymų kriteri
jumi. Tačiau kol kas gerų 
prekių maža. Nemažėja 
eilės butams gauti. Žmonės 
skundžiasi prastu medicinos 
įstaigų darbu. O ūkinėje 
praktikoje mes dažnai 
susiduriame su sunkumais.>ku- 
rie nebuvo numatyti. Štai, 
įvedus cukraus normavimą, 
doras žmogus nukentėjo. 
Šiemet geras sodų derlius, 
cukraus pilni sandėliai, o 
cukraus norma, kurią gau
na darbštus žmogus, suly
gina jį su alkoholiku.

Ar ne laikas vykdyti 
tokią politiką, kuri realiai 
padėtų gyventi ir 
žmogaui? ”

Alfredas Balys, Vilnius.

galimybių jam 
turime nedaug, 
šis sportas yra

Milijonierius bankininkas susitiko klube savo draugę 
ir sako:

- John, aš einu iš galvos dėl tos jaunos merginos! 
Pasiruošęs jų vesti, bet man 60 metų. Kaip manai, ar 
ji greičiau sutiktų už manęs tekėti, jei pasakyčiau, kad 
man 50 metų?

Manau ,greičiau sutiktų, jei pasakytum kad tau
80,

KAIP ATSIKRATYTI PRISLĖGTOS NUOTAIKOS?
Visiems pasitaiko nemalonumų, sunkesnių 

pergyvenimų, bet kai kurie žmonės nuolat apie tai gal
voja. Taip gilinantis į tai, kas negatyvu, nukenčia santy
kiai su žmonėmis, nukenčia jų darbas, ir savijauta dar 
pablogėja.

metas, o 
mes dar vis dairomės į 
šalis, lūkuriuojame, keletą 
kartų teiraujamės, tikslina
me, deriname, ieškome 
pritarimo.

Štai iškėlėme respubli
kos ūkiskaitos idėją, bet 

į jos tikrovę kol kas sudaro 
tik lozungai. Nedaug nu
veikta kuriant kooperaty
vus ir fermerių ūkius. Gal 
atitinkamos LPS komisijos 
galėtų plačiau įtraukti į šį 
judėjimą Žemės ūkio ir 
Veterinarijos akademijų 
diplomantus? Norintiems 
vesti individualų ar koope
ratinį ūkį, turėtų būti su
darytos sąlygos, susipažin
ti, kaip tie reikalai tvarko
mi Skandinavijos šalyse, 
Olandijoje ir kitur.

Tuo turėtų rūpintis LTSR 
Agropramoninio komiteto 
vadovai. Deja, jie delsia. 
Tikėtis, kad jie rūpinsis 
baigiančiųjų aukštąsias že
mės ūkio mokyklas suinte
resuotų studentų stažuote 
užsienyje, vargu ar realu. 
Bus pradėta dejuoti, kad 
nėra valiutos ir pan. Tas 
klausimas visgi galėtų būti 
išspręstas pasitelkus mūsų 
tautiečius užsienyje. Tačiau 
visą oraganizacinį darbą 
reikėtų atlikti Sąjūdžio 
komisijoms.

Nuo šių metų spalio 
mėnesio pradedami rengti 
gamybos vadovų 
Vengrijoje. į tą institutą 
priimami žmonės, baigę 
aukštąjį mokslą, mokantys

"Reikia sau pasidaryti savigalbos programų’^- pata- 
dr. Gary Emery. "Pirmas vaistas - būti a k t y - 
a m:"

- Suplanuok sau vienos dienos veiklų. Kai jautiesi 
prislėgtas - vienos dienos planę lengviau įvykdyti. Suda
rius .platesnius, ilgesnio, laiko planus, pasijausi užgožtas 
ar bejėgis tai atlikti, ir iš viso nieko nebeatliksi.

- Daryk po vienę darbę iš karto. Tada 
koncentruotis ir nesijaus, kad "užgriūna" darbai, 

kad tobulybė darbe nevisada 
gerai, kaip pajėgi.

sau kokius nors įdomius 
mėgsti skaityti laikraštį iš ryto -taip 

geriau, nes sau padarysi malonumų

ria 
v i

lengviau

- Prisimink, 
ga. Užtenka dirbti

- Suplanuok 
mus. Jeigu tikrai 
ir daryk. Jausiesi 
ir negalvosi apie prislėgtų savijautų.

- Išdalink komplikuotų darbų į keletu dalių. Atlikus 
daugiau pasitikėjimo

reikalin-
Ir Taip Pasisakoma:

Iš ’ KOMJAUNIMO TIESOS" 
LIETUVOJE

Ūkiskaitinė respublika 
privalo turėti savus pini
gus, kurie nei šiandien, 
nei artimiausioje ateityje, 
t.y. kol ekonomikoje nebus 
radikalių permainų, negali 
būti laisvai konvertuojami. 
Tačiau jie turi figūruoti 
bet kokiuose ekonominiuo
se apskaičiavimuose. Be 
to, perskaičiavimai iš kitų 
valiutų ir atvirkščiai turi 
būti vykdomi pagal tvirtą

užsiėmi-

MIRĖ DAINININKE 
BEATRIČĖ GR1NCEVIČIŪTĖ

Daugelis mūsų dar iš 
vaikystės prisimename ak
lųjų Lietuvos dainininkę- 
Beatričę Grincevičiūtę. 
Ji- lyrinis sopranas, vai
kystėje netekusi regėjimo, 
nuo 1921 m. buvo globoja
ma savo dėdės, Varšuvos 
konservatorijos direktoriaus 
E.Mlynarskio. 1928 m. ji 
baigė Varšuvos Aklųjų Ins
titutų ir 
į Lietuvų. 
Liaudies 
Per Kauno 
koncertavo,
etatinė solistė 
radijo komitete. Jos reper
tuaras buvo platus, 
tuose dainavo 
kaip 1.000 įvairių 
ir liaudies dainų.

• KUPIŠKIO ETNOGRAFI
NIS ANSAMBLIS labai sėk
mingai gastroliavo Suvalkuo- 
************
APIE KERNAVĘ

Kernavė - senoji Lietuvos sostinė, garsėja įspū
dingais piliakalniais, ryto rūke skęstančiu vaizdingu Pa
jautos slėniu, šimtamečiais ųžuolais, ošiančiais Neries 
pakrantėse. Unikalūs archeologijos paminklai, tarsi brang
akmeniai įsprausti į nuostabius gamtos rėmus.

Neries dešiniajame krante, kiek toliau nuo upės- 
keturi piliakalniai, įrengti vienas greta kito. Kernavės 
piliakalniai įrengti nepaprastai patogioje gynybai vietoje, 
jų atsiradimų sųlygojo reljefo ypatumai. Neries slėnio 
ketvirtos terasos šlaitai ties 
griovomis.

Vakarinis, Pilies 
-vienas didžiausių Lietuvoje, 
m. ilgio ir iki 100 m.pločio,
kalno šlaitai šaltiniuoti, 25 m. aukščio.

/A.Luchtanas: "Atkastas miestas Kernavė"/
nu boti ji— - ...- .

koncer- 
daugiau 
kūrinių

doram

Kernave išraižyti giliomis

kalnu vadinamas piliakalnis 
Jo aikštelė - kiemas 180 
užima beveik 2 ha. Pilies

kadrai

AIDS VIRUSAS 
KLAIPĖDOJE

Klaipėdoje^ dispanserio 
gydytojas L.Šleinius pasakė 
"Tiesos" korespondentui, 
kad Lietuvos uostamiestyje 
atsirado AIDS virusas. Ligą, 
tikriausiai atvežė užsienio 
jūreiviai, kurių šiame mies
te lankosi tūkstančiais.

kasdieninę veiklų ir 
pasivaikščioti, pasikal- 
pasimankštinti. Tokia

gerai vienų paprastų dalį, įgausi 
užbaigti visų projektų.

- Numatyk sau normalių, 
jos laikykis: pasigaminti pusryčius, 
bėti su kuo nors, parašyti laiškų,
rutina padeda sugrįžti į normalaus gyvenimo ritmų ir 
rutinų.

- Iš vakaro paskirk apie pusvalandį sudaryti atei
nančios dienos planui. Tada, atsikėlus iš ryto, jau žinosi 
kų reikia daryti, nereikės sukti galvos ir dėl to prarasti 
nuotaikų.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS. 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
JUSU AUKA TAUTOS FONDU! GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ, LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJ AS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA IR JA SKATINA.

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

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:

Juozai S.: 631-6834 (n«nM); Henrikui N.: 366-7770 
Dainiui L.: 768-9606; Jonui R.: 337-8637

J

1988. XII. 1

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
į: L. Stankevičių, 1053 Cr. Albanel 

Duvernay, Laval, Que. Canada. H7G 4K7. 
Tel.: (514)-669-8834.

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

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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL 

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. noktits 

Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS 

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

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.,

West, 7th Ave., V5Y

P6A 3T7

1M2Vancouver - 367
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.
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toronto

Toronto LIETUVIŲ NAMŲ darbštūs tarnautojai: Aldona Skilan— 
džiūnienė ir Teodoras Stanulis kiekvieną sekm adienį supažindi
na tautiečius su atvykstančiais iŠ viso pasaulio svečiais lietu
viais. Nuotr. St. Varankos.

GIMTŲJŲ KALBŲ PROGRAMA PRIVALOMA ONTARIO 
PROVINCIJOJE

Ontario "Heritage Languages Program" bus privalo 
ma nuo ateinančių metų pradžios mokyklose. Tai prane
ša Švietimo Ministeris Chris W a r d ir Pilietybės Minis- 
teris Gerry Phillips.

Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. visos Ontario mokyklų 
komisijos privalo suorganizuoti gimtųjų-paveldėtų kalbų 
klases, jeigu to pareikalauja 25-kių ar daugiau mokinių' 
tėvai. Komisija gali tokias klases sudaryti pati arba 
kartu su kitos mokyklos komisija. 68 mokyklų komisijos 
ir šios provincijos 176 komisijos dabar turi klases 9.000- 
čiams studentų, 62-jomis gimtosiomis kalbomis.

Min. Ward sako: "Mes suprantame svarbumų ryšio 
tarp kalbos ir kultūros. Gimtosios kalbos klasėse mūsų 
vaikai gali įvertinti ir didžiuotis savo įvairia tautine 
kilme, vystyti supratimų ir tolerancijų. Tai ypatybės, 
kurios įgytos jauname amžiuje, išlieka visam gyvenimui".

Panašiai pasisakė min. Phillips: "Tai svar
biausia priemonė įdiegti mūsų vyriausybės multikultūriz- 
mo savybę, kuri garantuotų lygiateisiškumų, pilnų daly
vavimų ir pilietinę atsakomybę visiems Ontario gyvento
jams, nežiūrint jų kilmės ar rasės".

Gimtųjų kalbų klasės galės veikti po mokyklos 
reguliarių pamokų, vakarais, savaitgaliais arba prapleciant 
dieninę programų?

/Canadian Issue 1272, november 25, 1988).

st.catharines

Parlamentaro Joe Reid pagerbime St. Catherine, Ont. Is kai
rės: Hon. Benoit Bouchard, Transporto ministeris, viduryje 
Joe Reid, parlamentaras ir dešinėje Adolfas Setikas.

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 350 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė po 
vienų iš Vilniaus ir Kauno, 
Jonas, Genė Miglinai, Dalia 
Žiūraitienė iš Chicagos, 
ir iš Port Severn,Ont.-Irena 
Kaliukevičienė ir Jonas 
Balčiūnas.

• Lapkričio mėn. 23 d., 
5 val.p.p. LN įvyko Toron
to Lietuvių Namų Moterų 
Būrelio valdybos posėdis, 
kuriame pasiskirstė pareigo
mis taip: pirmininkė- Biru
tė Abromaitienė, 1-oji vi- 
cep.- Stefa Ciplijauskienė, 
11-oji vicep.- Aldona Jan- 
kaitienė, sekretorė- Graži
na Butkienė, iždininkė - 
Valytė Grybienė.

Į parengimų komitetų: 
Liucina Matulevičienė, 
Birutė Norkienė, Janina 
Pacevičienė, Birutė Remei
kienė ir Irena Žemaitienė. 
Į revizijos komisijų: Petra 
Jankaitienė, Elena Prelgaus- 
kienė ir Danutė Zakarevi
čienė.
e LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS aukojo: Toronto 
LN Moterų Būrelis-$1.000;
$ 100,- P. Čiurlys.

Iš viso statybos fonde 
yra $97,517.45. Aukos prii
mamos PARAMOJE, sųsk. 
Nr.8711, TALKOJE sųsk.Nr, 
4259 ir PRISIKĖLIMO PA
RAPIJOS KOOPERATYVE 
sųsk.Nr. 155332.17.

• A.ą. LIONĖS BIELIAUS
KAITĖS tautiniai rūbai 
padovanoti LN Moterų 
Būreliui, buvo perduoti

įįįį_ , zį į- LIETUVIU KREDITO PARAMA 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
9’/2% už 1 m. GIC mėn. palūkanas 

10V«%už 1 m. GIC invest, pažym. 
101/Ouž 2 m. GIC invest, pažym. 
10’/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
8’/2% už pensijų planą (variable rate) 

1O’/4% už 1 m. term, pensijų planą 
101A% už 2 m. term, pensijų planą 
101/4% už 3 m. term, pensijų planą
8'/a% už pensijų fondą - RRIF (v. r.) 
816% už namų planą OHOSP 
7 % už taupymo sąsk.
81/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6% už kasd. pal. čekių sąsk.

(var. rate)

AKTYVAI VIRŠ 67 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortglčius iki 75% įkai
noto turte Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau £2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ 15tooo Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of Credit) ir antrieji mortgičlal.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais k 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 M6P1A6 Telefonas: (416) 532-1149

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 81/<%

180-364 d. term. Ind............ 8’/2%
1 metų term, indėlius....... 87i%
2 metų term, indėlius....... 83/4%
3 metų term. Indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk........ 107-:%
2 metų GlC-met. palūk. .... 10’/a %
3 metų GlC-met. palūk........ 107<%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 972% 
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 8 Va% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 101As% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 1074% 
RRSP-3 metų term. ind.. 'i07<% 
Specialią taup. s-tą...........• 8 %
Taupomąją sąskaitą ........  6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
tautinių šokių grupei per 
dr.J.Čuplinskienę. t.S.

• LN SOCIALINIU REIKA
LŲ SEKCIJOS ligonių lan
kytojai renkasi pasitarimui 
gruodžio mėn. 6 f., antra
dienį, 8 vai. v. Posėdis 
vyks Vytauto Didžiojo sce
noje. Įėjimas per LOKIO 
svetainę.

Galintieji talkininkauti 
ligonių lankyme, kviečiami 
šiame pasitarime dalyvauti. 
Žinantieji apie sergančius 
arba kitokios pagalbos rei
kalingus tautiečius, prašo
mi pranešti Vytautui Kul- 
niui tel: 769-1266.

LN Socialinių Reikalų 
Sekcijos talkininkai Šv.Ka- 
lėdų ir Naujųjų Metų proga 
stengsis aplankyti visus 
sergančius tautiečius.

• LAPKRIČIO mėn. 27 
d., sekmadienį buvo sureng
ta paskaita, tema "Praktiš
ki Patarimai Investacijos 
Srityje".

Paskaitų skaitė 2 inves- 
tacijų žinovai - J.Kairys, 
MA,MBA, dirbantis Finan
cial Planing Services įstai
goje ir V.Jonynas, MBA,CF 
A, dirbantis Moss, Lawson 
Investments įstaigoje.

Paskaitininkai išsamiai 
aiškino įvairus taupymo 
ir investavimo būdus. Pla
čiai buvo paliesta Kanados 
ateities galima ekonominė 
padėtis, pasirašius laisvos 
prekybos sutartį su JAV.

Prelegentams buvo pa
tiekta eilė klausimų, į ku
riuos nuodugniai ir išsa
miai buvo atsakyta.

Paskaitų surengė LN 
Kultūrinė Komisija. V.K.

» IMA:
8 už asmenines
S paskolas nuo........ 11 V»%
I už nekilnojamo turto
| paskolas (mortgages):

n su nekeičiamu nuošimčiu
g 1 metų ...................... 111/4%
g 2 metų...................... 11’/«%
g 3 metų....................... 113/4%

g su keičiamu nuošimčiu 
g 1,2«r3m«tų-------107a%
« (variable rate)

Edvardas Sulaitis

SUKAKTUVININKAS 
EDVARDAS SULAITIS

Edvardas Šulaitis, gyve
nus Cicero, IL, atšventė 
savo 60-tųjį gimtadienį, 
pasveikintas artimųjų ir 
draugų.

Beveik per 40-tį Ame
rikoje išgyventų metų jis 
plačiai reiškęsis žurnalisti
nėje, sporto, organizacinėje 
bei visuomeninėje veikloje. 
Ilgų laikų redagavo sporto 
ir Lietuvos Vyčių skyrius 
"Drauge". Taip pat redaga
vo studentų bei sporto 
skyrius "Laisvojoje Lietu
voje", o be to plačiai bend
radarbiavo įvairiuose kituo
se laikraščiuose. Yra sure
dagavęs bei išleidęs knyge
lių apie sportų; bendradar
biavo Lietuvių Enciklopedi
joje, leidinyje "Išeivijos 
Lietuvių Sportas" ir kt. 
Buvo įvairių lietuvių spor
to klubų pirmininku ar jų 
valdybose. Ir šiuo metu 
tebėra Cicero LSK "Atei

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.

1 Parapijos kredito kooperatyvas
<)•)!» < ollcuc St . Toroiil’> .Ontario .11611 1 \8

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertis. Parduodama pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už įkra
tytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

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

ties" pirmininku, SLA 65- 
tos Kuopos pirmininku, 
o taip pat ir kompozito
riaus Vlado Jakubėno Drau
gijos pirmininku, Chicagos 
Lietuvių "Vaidilutės" teatro 
vicepirmininku.

Sveikiname ir linkime 
geriausių metų ir toliau* 

* 17-toji Metinė Lietuvių 
Fotografijos Paroda vyko 
Chicagoje spalio 21-30 
d.d. "Čiurlionio" Galerijoje. 
Čia su savo darbais pasiro
dė 37 fotografai, iš jų 
17 gyvenančių Lietuvoje. 
Tai pirmas kartas, kuomet 
toks didelis tautiečių būrys 
iš Lietuvos su savo meninė
mis fotografijomis pasirodo 
išeivijoje.

Vienas iš parodos orga
nizatorių - Algimantas 
Kezys - apie šį įvykį paro
dos kataloge taip rašo:

"17-tųjų metinę lietuvių 
fotografų parodų atidarome 
naujame ženkle. Iki šiol 
joje dalyvaudavo tiktai 
išeivijoje gyvenantys lietu
viai fotografai. Paskutinėse 
dviejose pasirodė pirmo
sios kregždės iš Lietuvos, 
o šiemetinėje net 17 foto 
menininkų iš Vilniaus, Kau
no ir kitų Lietuvos vieto
vių išstato savo kūrinius 
čikagiškėje Čiurlionio Ga
lerijoje. Ikišiolinę etiketę 
"Lietuvių išeivių foto paro
da" keičiame į paprastes
nę ir priimtinesnę - "lietu
vių", tuo norėdami parody
ti solidarumų ir vientisumų, 
su tos pačios minties ir 
tų pačių kūrybinių siekių 
lietuviais foto menininkais, 
gyvenančiais visame pasau
lyje, neišskiriant pačios 
svarbiausios bazės, esan
čios tėvynėje.

Šios foto parodos atida
rymo metu įžanginį žodį 
tarė profesionalus fotogra
fas iš Chicagos - Eugenijus
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IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 11 ’/2%
Sutarties paskolas 

nuo................. 117a %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu 
įmetu .................. 11’/«%
2 metų .................. 11 Va%
3 metų .................. 11’/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 1072%

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

Butėnas ir rengėjų vardu 
- Stasys Žilevičius.

* Dail.Vytauto Valiaus 
darbų paroda buvo surengta 
spalio mėn. 14-16 d.d. 
Chicagos "Čiurlionio" Gale
rijoje. Šis pasižymėjęs dai
lininkas iš Lietuvos buvo 
išstatęs 23 savo kūrinius, 
daugumoje tapybos darbus.

* "Šviesos-Santaros" Fede
racija spalio mėri. 30 d. 
Jaunimo Centre buvo suruo
šus! fotografo Viktoro Ka
počiaus nufilmuotų video 

ATIDĖTI PAJAMŲ MOKESČIAI PENSIJOMS

Ar naudinga pervesti pensijos pajamas į R.R.S.P. 
(Registruotą Pensijos Taupymo Planą)?

Kai jūs išimate savo pinigus arba imate metines iš
mokas (annuity) arba naudojatės R.R.I.F. (atitinkamai 
pensijos pajamoms pagal depozitus), jums vistiek atskaito
mi mokesčiai. Tad kyla klausimai "Kodėl perkelti pensi
jos pinigus į R.R.S.P.? Kodėl nepalaikyti savo santaupų 
ir pensijų pajamų banko sąskaitoje, jeigu šiuo metu man 
tų pinigų nereikia? Užsimokėsiu mokesčius ir kas lieka, 
laikysiu toliau?"

R.R.S.P. buvo įsteigtas 1957 m. pagrindinai taupy
mui, atidedant mokesčius ir vėliau panaudojamas meti
nėms išmokoms arba-R.R.I.F. planui.

Pagal dabatinius mokesčių įstatymus, asmenys, kurie 
turi pensijos pajamas, kaip kad "Regis des Rentes du 
Quebec", O.A.S., darbovietės pensiją ar "Registered an
nuity payments" (metines išmokas), turi teisę 100% tų 
sumų perkelti į R.R.S.P. iki sulaukia 71 metų amžiaus, 
gruodžio 31 dienos. Pensijos pinigus perkelti į R.R.S.P. 
yra naudingiau, negu juos laikyti banke, nes neapmokesti
nant, didėja taupymo suma. Vienintelė problema, kad 
gaunantieji pensiją, tuos perkėlimus gali padaryti tik 
1988 ir 1989 metais.

Nauda perkeliant pensijos pajamas į R.R.S.P.:
1. - Pajamų mokestis šiems metams yra sumažintas

ir atidėtas;
2. - Palūkanos taip pat neapmokestinamos, tad uždar

bis auga 100%;
3. - Suteikia galimybę padidinti iš pensijų pajamas

visam gyvenimui;
4. - Po atskaitymų išliekanti suma būtų didesnė, negu

deposite banke pagal tą patį palūkanų procentą 
už tą patį laiką.

Kadangi jūsų R.R.S.P. doleriai didėja 100% uždirbto
mis palūkanomis ir atidėtais mokesčiais, nors ir išimtumė- 
te viską ar dalį sutaupų ateityje, ir nors tada būsite ap
mokestinami už tą sumą, jūsų sutaupos galutinoje išvado
je bus labiau padidėjusios, negu jas laikant banke. Tai 
kodėl nepasinaudoti tuo, ką leidžia mokesčių įstatymai 
dar dvejus metus ir padidinti savo sunkiai uždirbtų 
dolerių sumą.

Daugiau informacijų gausite pas P. Sodo (žiūr. skelbi
mą 8 psl.).

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUT0MWUU * ATSAAOMYf ft * 

* GYVYiiS * KOMERCINĖ ♦

DR AU DA-1NSUR ANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

juostų iš paskutinių įvykių 
Lietuvoje demonstravimo 
vakarų. Jo metu buvo paro
dyta Lietuvos trispalvės 
iškėlimo Gedimino kalne 
iškilmės, įvairios demonstra
cijos, siekiant persitvarky
mo, ekologiniai žygiai per 
Lietuvų, ir kt.

Publika, kuri pripildė 
sausakimšiai salę, tuos 
vaizdus sekė daugiau negu 
3 valandas. Pertraukos 
metu kalbėjo iš Kazachsta
no atvykęs, ten dirbantis, 
kunigas Albinas Dumbliaus
kas. (e.š.)



montreai Akademinio Sambūrio
Montrealyje vakare:

Akademinio Sambūrio Montrealyje p-kė Jūratė Tanner

Birutė Nagienė ir Vincas Piečaitis

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

NAUJAI SUPILTAS KAPAS AUKŠTAITIJOS AUDĖJAI 
LIUDVIKAI PALUBINSKIENEI
Anastazija Tamošaitienė

MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.)................. 3 %
santaupas...................... 6.5%
kaėd.pal.taupymo s-tą .. 6 %
90 dienų indėlius............ 9 %
1 m. term, indėlius .....  10.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. 9-75% 
3 m. term, indėlius ....... 10.5%
RRSP Ir RRIF (pensijos) 8 % 
RRSPIrRRIFIm........ 10.25%.
RRSPind. 3 m............... 10.5%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 13.5% 
nekiln. turto pask. 1 m. 11.75% 
naktin. turto pask. 3 m. 12.5% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

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

specialybės t
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS

• SAUGOJIMAS (storage;
• zomSas
4GS-MM AVENUE. UMto
365-1143

7B61 A CENTRALE, UMto
365-7146

2955 ALLARD, Vilto Emtrd
766-2667

1988. XII. 1 ,

Poetas Henrikas Nagys. Nuotraukos R.Satkausko
PRISIMENANT KRISTIJONĄ 
DONELAITĮ

1989 metų pradžioje 
sukanka 275 metai nuo 
lietuvių literatūros pradi
ninko K. DONELAIČIO 
gimimo. Kiekvienam lietu
viui brangus šio žmogaus 
vardas. Kristijonas Donelai
tis - Tolminkiemio pasto
rius, sukūręs lietuvių ir 
kartu pasaulinės litera
tūros šedevrą - poemą 
"METAI". Nors šiemet 
sukako 170 metų nuo pir
mojo šio kūrinio leidimo, 
bet "Metai" nenustoja 
žavėję skaitytojų savo me
niškumu, turinio ir kalbos 
harmonija. Prisilietimai 
prie šio genialaus poeto 
kūrybinio palikimo yra vi
suomet didžiulė šventė: 
skaitinėjant bet kurį poe
mos leidimą, klausantis 
plokštelėje įrašytų eilių ar 
skaitovo išraiškingai dekla
muojamo hegzametro.

Montrealio Lietuvių 
Akademinis Sambūris pa
kvietė šių metų lapkričio 
5 d. Montrealio visuomenę 
į K. Donelaičio 275 gimimo 
metų iškilmingą vakarą. į 
jaukią Helen de Champlain 
restorano banketų salę 
rinkosi lietuvių literatūros 
mylėtojai. Ne vieno dėme
sį patraukė nedidelė K. 
Donelaičio kūrinių parodėlė 
papuošta tautinėmis juosto
mis ir rudens lapų puokšte. 
Galėjai pavartyti net tre
jetą "Metų" leidimų, V. 
Rastenio poemos vertimą į 
anglų kalbą, specialią kny

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
tLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

1O2A. ALLION 
LASALLE, OUĖ. H8P2C5 

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 

REGISTRUOTA ĮSTAIGA
atlieka darbus, kreipiantis į COSTĄ, Tai.: 733—9878

GUY 
RICHARD
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle 
&crtor*ias 'f darbo atlikėjas stogadengys 

L»Ui RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo dengimui'ar tai symui skambinkite: 3M-U70

K 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-
7 psl.

gutę apie K. Donelaičio 
kūrybą kitomis kalbomis, 
kurioje "Metų" ištraukas 
galima skaityti net 20- 
čia kalbų. Norintys pa
žvelgti giliau į poeto kū
rybą, turėjo galimybių susi
pažinti su autentiškais 
tekstais Lietuvoje išleis
tuose "K. Donelaičio Raš
tuose".

Po vakarienės oficialią 
vakaro dalį pradėjo Jūratė 
Tanner - Montrealio Lietu
vių Akademinio Sambūrio 
valdybos pirmininkė. Ji 
visus supažindino su poeto 
biografija, neatsiejamai 
nuo jo kūrybos bei to 
meto gyvenamojo laikotar
pio. Vaizduodamas papras
tų būrų gyvenimą, jis suge
bėjo atskleisti įvairialy
pius charakterius, įdomiai 
nupiešti lietuvių buitį ir 
papročius.

Vakaro metu kalbėjęs po 
etas Henrikas Nagys iš- 
šaukštino lietuvių litera
tūros pradininką, sukūrusį 
nemirtingą ir, meniniu 
požiūriu, neprilygstamą 
kūrinį. Jis paminėjo, kad 
gyva, paprasta autoriaus 
kalba "Metuose" dar labiau 
išryškino vaizduojamuosius 
dalykus. Per kiekvieną 
žodį, įvardį K. Donelaitis 
pasiekęs minties ir kalbos 
tobulumo. Poetas H. Na
gys išraiškingai perskaitė 
poemos ištraukas, iš kurių 
ypač akivaizdžiai tą gali
ma pastebėti.

Vakaro dalyviai dėmesin
gai išklausė Birutės Nagie- 
nės ir Vinco Piečaičio

TEL: 366-5484

Lietuvių audinių dailę 
šimtmečių tėkmėje yra 
sukūrusios sodietės audėjos . 
Dar iki šio amžiaus pra
džios dauguma kaimo mo
terų nemokėjo nei skaityti, 
nei rašyti, bet dėka senųjų, 
papročių kiekviena iš jų 
sugebėjo sekti pasakas, 
išdainuoti šimtus dainų, 
o ypač, kurti senųjų tauto
dailę, t.y. drobėje išrašyti 
rinktinius raštus, spalvoto
mis gijomis išmarginti sa
vuosius kraičius. Sodiečių 
kraičio skrynios tai ir buvo 
mažieji muziejėliai, kurie 
šimtmečiais saugojo audėjų, 
dailę.

Viena iš tų gabių audė
jų buvo Liudvika Palubins- 
kienė nuo Anykščių ir nuo 
1928 m. gyvenusi Montrea
lio priemiestyje LaSalle.

Liudvika gimė ir augo 
sodžiuje. Dar maža mergai
te būdama, iš savo moti
nos paveldėjo audinių pa
mėgimų. Iš savo motinos 
išmoko austi ir pinti pinti
nes juostas, bet neturėjo 
galimumo išsimokslinti. 
Dar mergina būdama, at
vyko Kanadon ir sunkiai 
dirbo fizinį darbų. Susituo
kė su Povilu Palubinsku, 
gavo iš jo audimo stakles 
ir čia, Kanadoje, audė 
margaspalvius audinius. 
Jiedu susilaukė dukrelės 
Birutės, dėjo daug vilčių 
į jos ateitį, nes ji turėjo 
dainininkės bei vaidintojos 
gabumų. Pelnydama pragy
venimų vėžio ligos tyrimo 
laboratorijoje, pati susirgo 
vėžiu ir mirė pačioje jau
nystėje.

Kai pirmieji II-jo Pasau
linio karo išeiviai 1948 
m. atvyko Montrealin, tai 
Liudvika Palubinskienė 
su mokytoja Marija Arlaus

išraiškingai skaitomas K. 
Bradūno eiles "Donelaičio 
kapas", kurias žinomas poe
tas parašė po apsilankymo 
Tolminkiemyje. Tas lyg 
dar kartą priminė, jog 
kiekvienas lietuvis trokšta, 
kad būtų tinkamai įamžin
tas didžiojo poeto atmini

REMKIME 
LIETUVOS

Š^PERSITVA RKYMO 

SĄJŪDĮ
Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo I aikai s baimes ir ne- 

pasitikėjmo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi 
srautas, pasivadinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIU. Išsaugoti ateinančioms kartoms Lietuvą, jos 
istoriją, kultūrą, kalbąbei gamtą — yra KIEKVIENO LIETUVIO 
PAREIGA!

Kiekvienas iš Jūsų, galite palaikyti lietuvių viltis, paremdami 

PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ.

Nuo š. m, lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę 
AUDRA TRAVEL kelionių biure 2.5% bus skiriama

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI .
1989 m. pabaigoje , ataskaitiniame keliautojų susitikime , pinigai, 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIO ATSTOVAMS.

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviškame AUDRA 
TRAVEL kelioniąbiure, remsite

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ.

Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 
FAX: (416) 763-6279

Rašykite: 2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7 
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30-19.00 
ketvirtadieni penktadienį 9.30-21.00, šeštadienį 11.00-17.00 

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

kaite ir jos mamyte mus 
tuč tuojau aplankė su dova
nomis. Kai aš įsteigiau 
savo Dailės Studijų YMCA 
patalpose, tai ir Liudvika 
atvyko pasitobulinti raštuo
tų audinių dailėje ir daly
vavo pirmoje tautodailės 
parodoje, surengtoje Mont
realyje 1948 m. gruodžio 
menesyje ir 1949 m. sausio 
mėnesyje.

Liudvika Palubinskienė 
atliekamu laiku namie aus
davo margaspalvius takus, 
patiesalus, užuolaidas. Ji 
buvo gabi bei išradinga 
sodietiškų raštų kūrėja 
ir spalvų derintoją, pavel
dėjusi aukštaičių audėjų 
papročius. Liudvika papasa
kodavo man ir Antanui 
Tamošaičiui apie Aukštaiti
jos audėjas, jų kūrybų bei 
senoviškus papročius. Iki 
pat gilios senatvės ji mėgo 
sodietiškų audinių dailę 
ir ja domėjosi. Sveikatai 
sumenkus, Povilo Palubins
ko namų darbo stakles 
ji perdavė A. ir A. Tamo- 
šaičiams, kad jas atiduotų 
lietuvių muziejui.

Tebūnie lengva Kanados 
žemė audėjai Liudvikai 
Palubinskienei*.

mas, būtų grąžintas anks
tesnis Tolminkiemio vardas.

Manome, kad atsilankę į 
šį vakarą, nenusivylė, nors 
maža dalelyte prisilietė 
prie lietuvių lieteratūros 
klasikos, o kartu ir malo
niai praleido laiką savo pa
žįstamų ratelyje.



montreal
MINĖSIME ŽMOGAUS TEISIŲ DIENĄ!

Š. m. GRUODŽIO MĖN, 10 d. Montrealyje 
visi su automobiliais susirenka PEEL ir St. JA
QUES gatvių kampe CN Parking aikštėje 11 
vai, ryto.

Kavalkada prasideda 12 valandą. Numatyta 
1:30 vai, atvykti prie Sovietų Konsulato. Taip 
bus paminėta JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS 
TEISIŲ DIENA. Dalyvaus ne tik pabaltieciai, bet 
ir kitų pavergtų tautų atstovai.

Kviečiame visus lietuvius prisidėti!
KLB MONTREALIO APYLINKĖ

UTAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

147S DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Teh 766-5827; 766-5830 

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.

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

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS ... 10%% 
TERM. INDĖLIUS:

PAR E N GIMŲ
K A L E N D O R 1 U S

* GRUODŽIO mėn. 4 d.,
12 ’vai. AV Parapijos salėje- 
Supažindinimas su dali. A. ir 
A. Tamošaičių knyga "LI
THUANIAN SASHES". Da
lyvauja autoriai,bus rodoma 
video vaizdajuoste, meninė
je dalyje dainuos "PAVA
SARIS". Rengia "Vaivo- 
rykštė".

GRUODŽIO mėn. 11
d., POPIETE su poetu Hen
riku NAGIU, KLK Moterų 
Draugijos METINE ŠVENTE- 
PIETUS.

• GRUODŽIO mėn. 31 
d. - NAUJŲ METŲ SUTIKI
MAS. Rengia L.K.Mindaugo 
Saulių Kuopa.

o ALGIMANTAS ir ANITA 
PTAŠINSKĄI susilaukė_ pir
magimio kūdikio - sūnelio 
Andriaus.

Sveikiname.’

9 Dr. Petras ir Irena LU
KOŠEVIČIAI džiaugiasi 
ketvirtuoju vaikaičiu. Rasa 
LUKOŠEVIČIUTĖ ir Paulius 
KŪRAI susilaukė sūnaus 
Dariaus-Petro.

Sveikiname.’
o ANTANAS SAKALAS 
Lietuvos Kariuomenės Šven
tės 70-mečio minėjimo 
proga, Tautos Fondui paau
kojo $100. _

Nuoširdus AČIŪ.
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

RAMOVĖNA1 IŠLAIKO Akademinio Sambūrio vakare Donelaičio raštų parodėlė. 
TRADICIJĄ - PAGERBIA 
LIETUVOS KARIUS

Š.m. lapkričio mėn. 
27 d., AV Parapijos bažny
čioje ir salėje buvo pami
nėtas 70- metis nuo nepri
klausomos Lietuvos Kariuo
menės oficialaus atstatymo.

Vyko iškilmingos pamal
dos, dalyvaujant mūsų 8- 
nioms vėliavoms ir dauge
liui tautiečių. Po to salėje 
- minėjimo programa su pre
legentu inž. J.V.Daniu, 
atvykusiu iš Ottawos, me
nine dalimi ir vaišėmis.

Minėjimų surengė "Ra- 
movėnai" - Lietuvių Karių 
Veteranų Sųjungai priklau
santys vyrai, kurie ištiki
mai užsiangažavę liudyti 
mūsų karių istorijų ir jų 
pagerbti čia, išeivijoje. 
Ramovėnų Montrealio sky
rius tai atlieka virš 30 
metų - nuo lapkričio men. 
11 d., 1956 metų. Iniciato
rium buvo ats.ltn. Juozas 
Parojus. Oficialiame susirin
kime dalyvavo anuo metu 
16 buvusių Lietuvos karių. 
Pirmoje valdyboje buvo 
p-kas Pr. Keturka, sekr.Ri- 
čardas Simaniūkštis, ižd. 
Alf. Daugelavičius.

"Ramovės" p-kui B.Kas- 
peravičiui sergant, minėji
mų pradėjo Juozas Šiaučiu
lis, v-bos vicepirmininkas, 
visus pasveikinęs šios šven
tės minėjiman susirinkusius. 
Įneštos ir išrikiuotos vėlia
vos, dvi sesės šaulės atne
šė papuoštas 7 simbolines 
baltas žvakes. Jas uždegti 
iškvietė 5 mūsų kolonijos 
veiklius tautiečius:. J.Ado-

MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

KALĖDŲ EGLUTĖ 
vyks GRUODŽIO 18 d. po 11 vai. mišių, 

Aušros Vartų parapijos salėje.
PROGRAMOJE: • “Tomas ir stebuklingos pupos” 

- vaidina vaikai
• Kalėdų senis su dovanomis

Po programos - Lengvi pietūs- karštos dešrelės.
ĮĖJIMAS: Suaugusiems $5.- vaikams

MALONIAI KVIEČIAMI VISI Į MLM

tiktai svarbių darbų Kana
dai savo specialybėje, bet 
žymus visuomenininkas, 
žurnalistas, Baltic Evening 
Kanados Parlamente įstei
gėjas ir nuolatinis jų puo
selėtojas.

Jo.išsamus žodis paliete 
mūsų karių ir kovojusių 
už laisvę tautiečių aplinky
bes, apibūdino dabar vyks
tančias kitokio pobūdžio 
kovas Lietuvoje, atgauti 
šiuo metu bent minimalias 
Žmogaus- lietuvio - Teises. 
/Ištraukas iš J.V.Danio kal
bos spausdiname atskirai).

pamokslų, choristams už 
gražų giedojimų, programos 
atlikėjams. Prelegentas, 
pranešėja, deklamatorė, 
muzikas-dirigentas gavo 
po raudonų gvazdikų, o 
Vyrų Oktetas - šį tų balso 
stygoms pavilgyti; taip 
pat dėkojo talkininkams 
šauliams ir vaišių surengė- 
jams J.ir S.Rimeikiams 
su talka.

1 metų............. 9%% 
180 d.- 364 d....... 8)4%
120 d. -179 d. ... 8%%
60d. - 119 d. ......8 %

30 d. - 59 d.........7%%
IMA

TAUPYMO - specialios 5/2% 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5)4% 
T AUPYMO- Jcasdieninės.. 5 % 
EINAMOS..............m... 4)6%.
RRSP ir RRIF term.........10%%
RRSP ir RRIF toup  6^%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 11%% ASMENINĖS nuo 12%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”

KASOS VALANDOS

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai s

1475 De Seve
9:00-3.00 

12:00 - 8:00 
10:00-6:00

3907 Rosemont

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE” -

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

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

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Renginiui talkininkavo 
L.K.MINDAUGO . Šaulių
Kuopa. Šios šventes proga 
Šaulių Sųjungos Tremtyje 
Centro V-bos vicepirminin
kas Juozas Šiaučiulis įtei
kė už nuopelnus Lietuvai 
ir Šaulių Sųjungai šauliams 
Kostui Toliušiui ir Antanui 
Račinskui Šaulių Žvaigždes 
Ordinų. Šauliui^ Petrui Ra- 
žanui įteiktas Šaulių Žvaigž
dės medalis.

KLB Montrealio Apylin
kės Valdybos vicep-kas 
Vincas Piečaitis pasveikino 
Lietuvos Kariuomenės Šven
tės . 70-mečio minėjimo 
rengėjus, talkininkus, sve
čius Montrealio Apylinkės 
vardu. Taip pat ragino 
sųryšyje su Lietuvoje vyks
tančiais įvykiais, būti pasi- 
ruošusiems jiems padėti 
moraliai ir specialiais finan
siniais projektais.
Prie gausių ir įvairių 

valgių stalo pasišnekučiuo
dami rinkosi dalyviai ir 
praleido už staliukų susibū
rę į grupeles, malonių sek-

iDacIgr

{(ItmsitKį

Dodge Chrysler 
Cemlons Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapiene
366-7818 coin La Vdrendrye

D. N BALTRUKONISMember

Foto M.L.S.

SISTEMA• ALDONA GAURIENĖ, 
prisimindama antrųsias 
mylimo vyro a.a. A. GAU- 
RIO mirties metines, "NL" 
paremti atsiuntė $25. 
Nuoširdžiai dėkojame! "NL" 
a Sol. GINA ČAPKAUSKIE- 
NĖ buvo nuvykusi į New 
Yorkų, kur Apreiškimo 
Parapijos salėje atliko prog
ramų Lietuvos Kariuome
nės Atkūrimo 70-mečio 
minėjime. Jai akompanavo 
pianistas William Smiddy.
0 Mūsų "Gintaro" Ansamb
lis repetuoja, ruošdamasis 
pasirodymui Place des Arts 
teatre gruodžio mėnesyje.

maitį, L.Balaišį, Aug.Mylę, 
Teresę Mickienę, viešnių 
iš Ottawos Danutę Danieng 
ir 2 svečius iš Lietuvos, 
belankančius čia savo gi
mines.

Programos pranešėja 
- veikli jauna mūsų koloni
jos lietuvaitė- Vilija Luko- 
ševičiūtė - supažindino 
su prelegentu inž. J.V.Da
niu. Jis yra atlikęs ne

Teresė Mickienė nuošir
džiai paskaitė 5 eilėraščius^ 
tinkančius šiam minėjimui.

Montrealio Vyrų Okte
tas ypatingai nuotaikingai 
atliko gerai parinktų dainių 
diriguojant ir palydint muz. 
Aleksandrui Stankevičiui.

J. Šiaučiulis padėkojo 
šventės rengėjams,kleb.Tėv. 
J.Aranauskui už Mišias ir

madienio popietę. b.

o ALIŠAUSKAS RIMANTAS 
Stasės ir Augustino Ališaus 
kų sūnus, su šeima persi
kėlė į Saskatoon Universi
tetų, kur jis paskirtas pro
fesoriaus pareigoms gamtos 
tyrinėjimų srityje.

Buvusiam montrealie- 
Čiui linkime geros sėkmės 
naujose pareigose.

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 ADAMONIS "S’
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kampas 45~th Avė., 
Suite 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

Ęįg^1............ —
ĮT PARDUODAME

video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: R/C LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St. W. Telef.: 488-3363.

I Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
^^^Nation^^^^oni^MT^^VC^NEC^^ny^^myo^^

APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI:
▲v ~wrnn^ financial services

JjgJk & INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POL C A Rl
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

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

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. des Laurantides 
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” specialist^

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Sdle, 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

MONTREAL ENTERPRISES RCg'd
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

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L5

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psi.

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montreal, P.Q? H3A 2G6 844- 7307 ir 288-9646

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

TEL.: (514)767 - 4690

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

JONAS &CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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