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METŲ SĄVARTOS 
SUTRAUKTINĖ

Atšventėme Kalėdas, 
sutikome naujuosius metus 
ir buvome liudininkais visos 
eilės svarbesnių bei men
kesnių įvykių. Paminėsime, 
mūsų manymu, svarbesniuo
sius. Komunistinėje Kinijoje 
įvyko iki šiol negirdėti ir 
neregėti dalykai: Šanchaju
je, sostinėje Pekinge ir ke
liuose kituose didžiausiuose 
miestuose prieš metų pa
baigę įvyko didžiulės ir 
pakartotinos studentų de
monstracijos, reikalaujan
čios demokratijos, spaudos 
laisvės, platesnės ir objek
tyvesnės informacijos apie 
savo krašto ir užsienio įvy 
kius, žodžiu, sumažinti 
kompartijos uždėtų apynas
ri Valdžia reagavo stebė
tinai Švelniai, kelis suim
tuosius netrukus paleisdama 
ir net pažadėdama kaiku- 
riuos studentų pageidavi
mus išpildyti.

Ne visai taip reagavo 
sovietinis kumštis vienoje 
savo respublikoje- Kazach
stane. Ir tos respublikos 
sostinėje išėjo į gatves stu
dentai, reikalaudami, kad 
Kremlius atsiimtų savo pa
tikėtinį rusę, įgrūstę aukš- 
ton partijos viršūnėn vieton 
vietinio veikėjo. Šie islamo 
pasekėjai jau seniai nepa
tenkinti Maskva ir kiekvie
na proga tę savo neapykan- 
tę parodo. Maskva betgi 
demonstruotojus išvadino 
chuliganais, veltėdžiais ir, 
žinoma, įsakė saugumui 
juos suimti. Prieš pasaulį, 
tačiau, Gorbačiov'as labai 
nori pasirodyti geruoliu ir 
humanistu. Prieš pat Kalė
dų šventes jis asmeniškai 
leido grįžti į Maskvę iš 
namų arešto Gorkio mieste 
mokslininkui dr. A.Sacha- 
rov'ui ir jo žmonai Jelenai. 
Ton tremtin jiedu buvo iš
vežti 1980 metais. Pasiro
dė viena kita žinia ir apie 
Lietuvę. Štai, Los Angeles 
Times paskelbtame straips
nyje apie tai kaip mažu
mos trupina raudonęję rusų 
imperijų, minima ir Lietu
voje pasireiškianti rezisten
cija prieš sovietinį paver- 
gėję. Gi iš Naujųjų Metų 
sveikinimų nieko gero neiš
ėjo. Draugas Gorbačiov'as 
šį kartę atsisakė transliuo
ti prez. Reagan'o sveikini
mus sovietams ir perduoti 
juos per Maskvos televizijos 
siųstuvę, nes, girdi, "gerų 
linkėjimų negana, reikia ir 
gerų darbų". Kad tasai iš
mintingas posakis daug ge
riau tinka sovietinei' siste
mai, kuri tiktai ir laikosi 
melu, žinoma, Kremlius 
nedrįso pastebėti. Tokios 
rūšies savikritika raudona
jame rojuje neegzistuoja. 
Kaip tiktai todėl, prez.Rea
gan'o žodį , transliuojamų 
per "Amerikos Balsę",Mas
kvos agitatoriai trukdė i 
vairiais plerpalais, kad jo

neišgirstų gyventojai už 
Geležinės Uždangos.

Tuo tarpu Vakarų Vo
kietijoje kanclerio Kohl 
naujametinius sveikinimus 
kažkas nukišo užpečkin ir 
vieton šių, paleido oro ban
gomis praėjusių metų jau 
girdėtų sveikinimų. Raudo
nuodami atsakingieji val
dininkai pareiškė, kad tai 
politinių varžovų pokštas, 
iškrėstas valdančiai parti
jai prieš netrukus įvyksian
čius visuotinius rinkimus.

Jau visai be jokių ribų 
sutiko 1987 metus filipinie
čiai: džiūgaujančios minios 
šaudė į orę ir visom kitom 
kryptim ir sprogdino įvai
rias raketas iki ankstyvo 
ryto, kol paaiškėjo,jog bent 
keliasdešimt džiūgautojų 
nušauta ir keletas šimtų 
nugabenta į ligonines suža
lotom galūnėm. Kaip tvir
tina spauda, tokia esanti 
kasmetinė tradicija, kurios 
jokia filipinų vyriausybė iki 
šiol nesugebėjusi uždrausti.

Kanada- šaltesnis kraš
tas ir kraujas kanadiečių 
šaltesnis, tad panašių išsišo
kimų neįvyko. Federalinė 
vyriausybė niekaip nesuge
bėdama susitarti su ameri
kiečiais, pati sau užsidėjo 
15 nuošimčių mokestį už 
ne kietmedžių statybinę 
medžiagų, gabenamų į JAV 
-es. Daugelio politinių opo
nentų bei stebėtojų nuomo
ne, toks žygis esęs neleis
tinas sutikimas, kad Ame
rika diktuotų Kanados ža
liavų kainas Kanadai. Girdi, 
dabar Amerika kišis ir į 
kitų Kanados žaliavų kai
nas. Min.p-kas Mulroney, 
kurio partijos ir asmeniš
kas populiarumas tebe- 
smunka, tvirtina, kad taip 
nebūsiu. Tvirtina taip ir 
jo ministerial, nors jais ne
bedaug kas tiki.

Kanadą tiesiog užplūdo 
įvairūs imigrantai: pasirodo, 
įvairūs sukčiai sužinojo, 
kad Kanada šiuo metu yra 
kraštas, kurin lengviausia 
galima patekti teigiant, 
kad esi persekiojamas sa
vame krašte. Tokių taria
mųjų persekiojamųjų atsi
rado šimtai. Daug jų at
vyksta iš Turkijos. Kiek 
anksčiau atvyko iš tolimes
nių Azijos kraštų. ,B. Mulro
ney vyriausybė paskelbė, 
kad imsis skubių priemonių 
toms nelemtoms imigraci
nių įstatymų spragoms už
kamšyti. Ypač, kai Mont- 
realyje keliolika tų tariamų 
pabėgėlių ėmė labai įžūliai 
reikalauti, kad jie būtų ap
gyvendinti ištaiginguose 
viešbučiuose, demonstraty
viai palikę nakvynių namus,, 
kurie jiems buvo surasti 
kelių pašalpinių organiza
cijų. Įdomu taip pat, kad 
tais Turkijos "politiniais 
pabėgėliais" visiškai nesi
domi jokia turkų bendruo
menės organizacija. Kana
dos saugumas jau seniai 
įtaria, kad tasai imigrantų

antplūdis yra sukeltas tarp
tautinių sukčių, kurie už 
didelius pinigus pažada į- 
vairių Azijos kraštų gyven
tojams, ieškantiems geres
nio gyvenimo užjūriuose, 
kad juos atgabens Kanadon. 
Ir, žinodami Kanados imi
gracinių įstatymų "skyles", 
tai gana lengvai vykdo.

Viena liūdna žinia,

liečianti Kanados literatūrą, 
rašomę anglų kalba: š.m. 
sausio mėn. 5 d., sulaukusi 
60 metų amžiaus, mirė 
viena iškiliausiųjų kanadie
čių moterų prozaikių Mar
garet Laurence. 
Jos žymiausieji romanai: 
The Stone Angel, A Jest 
of God, The Fire-Dwellers 
ir The Diviners.e

PRANEŠA LIETUVOS PASIUNTINYBĖ WASHINGTON'S
• Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1987 Metų proga Prezidentas 
ir ponia Reagan, Vice Prezidentas ir ponia Bush, Valsty
bės Sekretorius ir ponia Shultz, JAV Protokolo Šefė ir 
ponas Roosvelt, Šv. Sosto Pronuncijus ark. Pio Laghi, 
Washingtono ark. James A. Hickey, Washington© majoras 
ir ponia Barry, jr. atsiuntė sveikinimus ir linkėjimus 
Lietuvos atstovui ir poniai Bačkienei, kurie taip pat 
pasiuntė sveikinimus ir linkėjimus aukštiesiems sveikin
tojams.

Švenčių proga O. ir S.A. Bačkiai pasikeitė sveikini
mais su daugelio valstybių ambasadoriais ir jų žmonomis.

• Prelatas Audrys J. Bačkis, Vatikano Viešųjų Bažnyčios 
Reikalų Tarybos Pasekretorius 1986.XII. 14-19 dienomis 
vadovavo Vatikano Delegacijai Vienoje, Helsinkio Akto 
peržiūros konferencijoje.
P.”.A ‘ 775/-'. fSTUYIU INFORM ■ . CENTRAS:

AREŠTAS VILNIAUS JA 3ENTRE
Lietuvių Informal < ■ tras praneša, kad Vilniuje 

gruodžio 8 dieną, pirr >f m. buvo suimtas Gediminas 
Jakubčionis, Valstybini J-ui mo Teatro inžinierius-
apšvietėjas. Jis saugurm buvo ardytas kelias dienas, va
dovaujant pulkininkui iiui, kuris dažnai veda
politines bylas. Nors of < . r. kaltinimai nežinomi, vienas 
saugumo agentas pasak., kad jie nori "išnaikinti šį 
lizdą".

Kitą dieną po Ja bč’ n arešto, gruodžio 9, buvo 
padaryta nuodugni kra a i. > • studentą Vinclovą, kuris 
dirba neetatiniu technini' >. ■ otoju taip pat Valstybinia
me Jaunimo Teatre. Pa Vinęlovą per kratą buvo paimta 
80 knygų su viršum.

Valstybinis Jauni, o ' > ras pastaruoju metu savo 
kūrybiškais spektakliais šukė; tarptautinį susižavėjimą. 
Kai praėjusiais metais t pru'ankė tuzinas amerikiečių 
rašytojų su sovietų rašyv-'ų delegacija Vilniuje, rašytojas 
Arthur Miller pavadino .eatiro spektaklį vienu geriausiu 
visame pasaulyje.

Pora dienų pri '■/. bčionio areštą, Valstybinį 
Jaunimo Teatrą aplankė ' režisierių, aktorių ir 
produeerių delegacija tarptautine Teatro Maina". 
Grupėje dalyvavo aktor ( o ■ . en Dewhurst ir La Mama 
režisierė Ellen Stewart.

VIENOS KONFERENC JS ATGARSIAI BROOKLYNE
Kongresmenas St€ •< r, JAV Kongreso Helsinkio 

komisijos kopirmininkas prawec^s LIC ir PLB-nės sušauk
tą lapkričio 10 d. spaudo, konferenciją Vienoj, pasiuntė 
padėkos laišką, kuriame is ra; >: "Tik noriu jus pasveikin
ti dėl puikiai suorganiz- otę ■< spaudos konferencijos, su 
kuria paminėjom Lietu os ' Ukrainos Helsinkio grupių 
dešimtmečius. Buvo grynas malonumas ir didelė garbė 
dalyvauti.

Laukiu tolimesnio i ūs\ bendradarbiavimo kovoje už 
laisvę tiems lietuviam; i .u : dar yra sovietų valdžios 
prispausti.

Kartoju, kad ikrą i uvo malonumas būti jūsų 
Vienos programos dalimi.,"

Ši spaudos kor im e i.a, kurią suorganizavo LIC 
vedėja Gintė Darnus/ '.ė, vo aprašyta Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, iie ’ jsse, Kathpress ir kitur.

• Die Welt korespon ; nl s larl G. Stroehm, aprašyda
mas nevaldinių organizacijų. ccijas Vienos Konferencijos 
metu, iškėlė pabaltiečią ve-Ac s programą. Jis savo vieno 
puslapio ilgumo straip sny ir tkreipė dėmesį į Lietuvių 
Informacijos Centro re; m ciją Tarptautinės Rezisten
cijos paviljone bei Paša.: > ° įbaltiecių Santalkos demons
tracija. )
PRIMINĖ KUN. A. SVr (C..... 5!tG) LIKIMĄ

Kun. A. f var n J as buvo paminėtas JAV 
delegacijos deputato Sar ue Wise gruodžio 3 dieną 
Žodyje Vienos Konferencijcj e kaip pranešė JAV Helsinkio 
Komisija Lietuvių Infer mat i.' > Centrui. Kalbėdamas apie 
Helsinkio Baigiamojo Akto 9-tą principą, kuris liečia 
kraštų bendradarbiavimą, Wise sakė: "JAV delegacija 
tvirtai tiki... ir laukia,, k-i p 9-tas principas nurodo, kad 
visi piliečiai gali prisidėt i ie šio bendradarbiavimo ir

The Society of the Chronicle 
of Lithuania, Inc.
Lietuvos Kronikos Sąjunga

PRAŠOME SKUBIOS PARAMOS
LKB KRONIKOS jau penkiolikti metai leidžiamos 

slaptai pavergtoje Lietuvoje, yra nepaprastos reikšmės 
įvykis lietuvių tautos gyvenime. Jis išjudino, sujungė ir 
uždegė lietuvius, nepaisant persekiojimų, dręsiai kovoti 
už tikėjimo ir tautos laisvę.

Lietuvos Kronikos Sęjunga LKB Kronikas leidžia 
tomais lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis. Jau 
išleista 10 tomų, kurių puslapių skaičius 5.008, o tiražas 
53.000 knygų.

Sąjungos Valdyba jau padavė spausdinti LKB Kro
nikos ispanų kalba šeštąjį tomą, tuojau bus paduotas į 
spaustuvę anglų klaba šeštasis tomas, o truputį vėliau 
- lietuvių kalba aštuntasis tomas ir prancūzų kalba pir
masis tomas.

LKB Kronikos septintasis tomas verčiamas į anglą 
ispanų ir prancūzų kalbas ir tomis kalbomis septintieji 
tomai bus leidžiami 1987 m.rudenį ir skiriami krikščio
nybės 600 metų sukakčiai paminėti.

LKB Kronikos knygos siunčiamos į 138 valstybes: 
universitetų ir kolegijų bibliotekoms, spaudai, radijo ir 
televizijos stotims, katalikų ir nekatalikų vyskupams, 
vienulynams, žinių agentūroms, informacijų centrams, 
kunigų seminarijoms, žymiosioms organizacijoms, aukštes
niems valdžios pareigūnams ir parlamentare..«■?, kai ku
riems užsienio diplomatams ir visoms tarptautinėms or
ganizacijoms.

LKB Kronikos septynių tomų išleidimas ir išsiun
tinėjimas, kurių tiražas 38.000 knygų, reikalauja labai di
delių sumų lėšų, o Sąjungos valdyba dar neturi nė pusės 
reikalingos sumos.

Labai prašome visus lietuvius, organizacijas, ypač 
turtingesniuosius, skubiai siųsti kiek galima didesnes au
kas LKB Kronikos knygoms leisti, nes be Jūsų greitos 
pagalbos ir didelės paramos tų Kronikos tomų negalėsi
me išleisti. Darydami testamentus, malonėkite didesnę 
ar mažesnę sumą įrašyti Kronikos knygoms leisti.

Paaukojusieji 100 dol. yra Sąjungos amžini nariai, 
1.000 dol.- mecenatai, 5.000 dol. ir daugiau - yra me
cenatai leidėjai. Aukotojams išduodami kvitai ir jų au
kos atleidžiamos nuo valdžios mokesčių.

Už visus aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios.
LKB Kronikos yra pavergtos lietuvių tautos kan

čių istorija, jų pagalbos šauksmas mums ir pasauliui. Iš
girskime tą šauksmą, remkime LKB Kronikos knygų leidi
mą ir tuo būdu būsime vienybėje su kovojančia ir ken
čiančia tauta.

Kronikų dėka Lietuva yra plačiai žinoma 
laisvajame pasaulyje ir laikoma herojų tauta. Kitų kraš
tų tikintieji ima Lietuvos tikinčiuosius sau pavyzdžiu 
ir iš jų mokosi.

Aukas ir įrašymus testamentuose siųsti šiuo 
vardu ir adresu:

The Society of the Chronicle of Lithuania, Inc.
6825 S. Talman Ave.
Chicago, IL 60629, USA.

džiaugtis jo nuopelnais... Jis aiškiai nusako, kad valdžios 
institucijos, organizacijos ir asmenys - kartoju: ir 
asmenys, atlieka svarbią ir teigiamą rolę siekiant 
kooperacijos... Per pastaruosius 10 metų per gerai susi
pažinome su likimu tų sovietų piliečių, kurie šiuos 
žodžius rimtai priėmė ir įsteigė neoficialias grupes remti 
Helsinkio susitarimų vykdymą... Šiuo metu, bent 37 jų... 
yra lageriuose, kalėjimuose ar tremtyje. Mes is sovietų 
valdžios girdėjome, kad šie asmenys yra "kriminalistai", 
kurie buvo nuteisti už sovietų įstatymą laužymą... Ar 
kun. Alfonsas Svarinskas yra "kriminalistas" už tai, kad 
jis gynė katalikybę nuo ateistinio nihilizmo, kuris prie
varta užmetamas ant jo tėvynės Lietuvos? Daugumoje 
civilizuotų kraštu tokie asmenys ... būtu gerbiami, kaip 
reformatoriai ir socialinio teisingumo užtarėjai, o ne 
metami į kalėjimo vienutę..."

PRANEŠA ALTA
AMBASADORIUS PRIMINĖ SKUODI

JAV delegacijos Vienos Konferencijoje pirm.amb. 
Warren Zimmerman, lapkričio 14 d., kalbėdamas apie 
Žmogaus Teisių varžymą Sovietų Sąjungoje, priminė So
vietų delegacijai Lietuvos Helsinkio Komiteto ir Tikin
čiųjų Teisėms Ginti Komiteto narį Vytautą Skuodį, lai
komą vergų stovykloje.

Ambasadorius ryžtingai gina Žmogaus Teises. Pa
žymėtina, kad ALT'os p-kas T. Blinstrubas buvo pasiun
tęs prez. Reagan'ui telegramą, prašydamas gelbėti Lie
tuvos disidentus, jų tarpe ir Chicagoje gimusį JAV pilie
tį Vytautę Skuodį.



Ui Lietuvos iilaisvinimą! U i iitikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! LoyaulJ au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS "NL” SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSciai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuofidra, gražinami tik 
is anksio susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

^.SVEIKINA AMERIKOS LIETUVIU TARYBA įį j EI GOUVemement
S . x ck'J o o du Quebec

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINDAMI BRANGIUS IŠEIVI- <£ 1 _ minictro rilltlirolloc
-•• JOS LIE 1 UVIUS, LINKIME, KAD DŽIAUGSMINGOS v et de llmmiorstion 
^KALĖDŲ ŠVENTĖS IR NAUJI METAI NEŠTŲ NAUJAS’qLA fl
^VILTIS ŠVIESESNIŲ LAISVĖS DIENŲ MŪSŲ BRANGIAI ^^EIKINA Q^EEEC O KULTŪRINIU BENDRUOMENIŲ IrJ
!S»TĖVŲ ŽEMEI 1 I E T U V A I oi T IMIGRACIJOS MINISTERĖ Mme LOUISE R O B I C: $

Amerikos Lietuvių Taryba >• , - v .7 ^-TMieli bičiuliai, -
Norėčiau pasinaudoti šiuo ypatingu Švenčių metu ir 

^reikšti jums nuoširdžiausius linkėjimus:
Kad 1987 b- ,r artimiesiems pažy i

G Amėtinai džiaugsmingi, sėkmingi ir kad jūsų pačių svar- 
* fbiausieji troškimai išsipildytų. q
2 h Jums, mieli visų kilmių kvebekiečiai, aš linkiu išlaikyk 
i |ti viltį ir dinamiškumą, kokį jūs turėjote atvykdami į d 
Y $čia ir įsikurdami Quebec'e. Tiems ir toms, kurie dirbate i 

jsavitarpio pagalbos ir adoptavimosi organizacijose noriuS 
£ įlinkėti, kad jus inspiruojantis entuziazmas ir humanitari-g 
ij Lnis idealas dar labiau stiprintų jūsų veiklą. r

Tarptautinės Taikos metai baigėsi. Aš linkiu, kad d 
d ^naujieji metai suteiktų jums galimybę persvarstyti pašau-1 
t Ulinės taikos svarbą. g

v t. i_. ■ . j Tad, jums linkiu viso geriausio laiminguose naujuose]
1 We are delighted to have this oportunlty to send our į fl etuose h. ( .nuoširdžiausiai, taikos ?
^warmest season s greetings to the staff and readers orr Minict-^re I
^Nepriklausoma Lietuva. X J Louise Robic i)
» As this year draws to a close, our thoughts turn to (J £ j

f

4 Minister
£ Ministre

Ministry of 
Citizenship 
and Culture

Ministėre dės 
Affaires civiques 
et culturelies

Dear Friends,-

In the past year, we have been your guests at festi-Q 
vals, exhibitions and. conferences. We have seen first £ 

^hand how much time, energy and caring you have in-* 
RA I ID7I Al ININK A I ^vested to make Ontario a home for all, a province*

jiwhere everyone is treated with respect and goodwill. 2 
(Iš pedagoginių užrašų) j As ministers of the Ontario government, we have |

^the special responsibility of working towards the ideal p 
Kokia sunki nuotaika grižus iš šitų, taip vadinamų,«,<of full and equal citizenship for all. i)

mokytojų pasitarimų. Jautiesi tarsi suniurkytas, sulamdy-2 From our travels throughout the province, however, t 
tas, lyg purvais aptaškytas. Į tave, į tavo vidų, į tavojwe know that it is people like you who will make it (į 
sąžinę metė, vertė, pylė visokius nešvarumus, auklėjo, ^possible. t
grasino, mokė... Tu sėdėjai salėje, d iš tribūnos į tave J We wish you the very best for a joyous and healthy d 
liejosi visoki "išmintingi" žodžiai, patarimai, pamokymai,^holiday season, 
nurodymai, įspėjimai, "pasipiktinimai", gąsdinimai... SėdijYours sincerely, 
Čia, apačioje, toks menkas, bejėgis, silpnas, kvailas... Ir&Liiy Munro 
ką tu darytum, kaip gyventum, kaip nepražūtum be visusMinister 
šitų pamokymų, nurodymų, perspėjimų! 'Todėl kiekvienaisY 
metais, kiekviena proga, kiekviename pasitarime ir susi-* 
rinkime ant tavo galvos vis pilasi ir pilasi neišsenkantis’ 
žodžių srautas... Kiekvieną tavo darbelį, kiekvieną tavoj

Aušra", nr. 31 - 35/

Yours sincerely,
Tony Ruprecht, 
Minister without 
Portolio

Q 
r

istoriją ir kul-

paprašė, kad 
kiti, ypatingai

Mieli bičiuliai, -
______ _____ _____ ___  ______ _ _ ___ Džiaugiamės, galėdami jums pasiųsti švenčių 

žingsnį, kiekvieną, tavo žodį turi teisę tyrinėti, nagrinėti, |ga šilčiausius sveikinimus "Nepriklausomos Lietuvos" 
vertinti, girti ar peikti. Tave, tavo mintis, tavo veiksmus įbūotojams ir skaitytojams. x _
turi teisę mėsinėti, visiems rodyti. Ir kuo kvailesni, kuo^ Seniems metams baigiantis, musų mintys sukasi#
absurdiškesni, kuo mažiau pagrįsti tie kaltinimai ir i)aPie v*sa ta’> uz M galime būti dėkingi, ir to but T 
reikalavimai, tuo kategoriškiau jie pateikiami. ^daug. £

Koks tu kvailas,, mokytojau!... V Praeitais metais mes svečiavomes jūsų festiva-T
Ir kokie išmintingi, kokie teisūs tie, kurie tave^’uose, parodose ir konferencijose. Įsitikinome, kiek daug$ 

moko!... , vįaiko, energijos ir rūpestingumo jūs įdėjote, kad Ontario^
Net ir tie tariami "įvertinimai", pagyrimai, visi į^būtų jums namais, 

tuščiaviduriai liaupsinimai skirti tik tavo beteisiškumui ir jiami su respektu ir gera valia, 
bejėgiškumui išryškinti. „

dar-,

_ i\cKl L711LC11 ItJ 7

provincija, kurioje visi būtų tfaktuo-^

* * *
Kaip Ontario valdžios ministerial, mes turime y-“ 

Ypatingą atsakomybę siekti pilnos ir lygiateisės pilietybės# 
^visiems idealų įgyvendinimo.

minti, bet ir kalbėti ką šios žemės reiškė krašto istori
joje ir lęnkų tautos gyvenime.

Rytinių žemių Sąjungos pirmininkas A. Budrewicz, 
žinodamas apie mano keliones po Kresus, paprašė manęs 
pagalvoti ir parašyti pasikalbėjimą, liečiantį rytines že
mes. Man atrodė, kad tai bus gera proga šiuo metu pa
minėti rytinėse žemėse iškilusius veikėjus "KRESOWIA- 
KUS". Surinkau iš įvairių šaltinių visą litaniją žmonių 
ten gimusių arba susijusių savo kūryba ir veiksmais su 
rytinėmis žemėmis.

Tikrumoje, parinktieji tikrai žinojo tuos vi
sus vardus, bet man buvo malonu bendrai prisiminti sau 
ir paskaičiuoti tą milžinišką turtą- žmones kūrėjus ir 
didvyrius, kurie šiai žemei davė lenkišką 
turą.

Mieli organizatoriai vėliau manęs 
surašyčiau ir atiduočiau spaudai, kad ir
jauni, kurie išauklėti Lenkų Liaudies Respublikoje, galėtų 
susipažinti su tuo dideliu Rytinių žemių įnašu mūsų tau
tos gyveniman. Pažadėjau tai padaryti ir pildau tai da
bar, Jaltos metais.

Rytinės žemės prarastos, rytinės žemės užimtos, tad 
tegul skaitytojas pakeliauja su manimi po Kresus- pa
kraščius nuo šiaurės į pietus.

Kelionę pradėsime nuo WILENSZCZYZNOS - Vil
nijos. Lenkai šiose žemėse įsikūrė dar prieš priimant 
Lietuvai krikščionybę ir daug anksčiau prieš Liublino U- 
nijos pasirašymą 1569 m., kuri pagaliau sujungė Lietuvą 
ir Lenkiją į bendrą respubliką - Rzeczypospolita. Lenkai 
šioje žemėje, kaip ir kitose rytinėse srityse, vykdė svar
bią kultūrinę veiklą. Statė bažnyčias, vienuolynus, kūrė 
mokyklas, bibliotekas, nešančias su savimi Vakarų kultū
rą."<r ,, a . Bekeliaujant po provinciją, ules patyrėme,* kadg

Tik charakteris gali ugdyti charakterį. Bet koki$ta' įvykdyti gali tokie žmonės, kaip jūs. i
charakterį ugdys tie, kurie patys neturi charakterio • | Linkime jums viso geriausio, linksmų ir sveikų^ 
Kurie pataikūniškai kiekviena proga linkčioja prieš virsi- ^švenčių. /Vertimas/^
ninkėlius, išplakti ir apspjaudyti veidmainiškai mušasi į?” ...... ......... ......... ..
krūtinę, prisipažįsta būtas ir nebūtas kaltes, nuolankiau
siai teisnasi ir žada žada žada pasitaisyti, padaryti 
išvadas, pasistengti...

Bailios, šiaudinės sieliūkštės, drebėdamos dėl rublio, 
linkčioja į visas puses, taškosi seilėmis besiteisindamos ir 
bekaltindamos kitus, arba puola, kaltina, kritikuoja savo 
bendradarbius, pažįstamus, pašalinius.

Ar galės tokie bestuburiai šliužai ugdyti tvirtus, 
tiesius, save gerbiančius žmones?!

Vis dėlto, kiek daug dvasinių baudžiauninkų mūsų 
mokytojų eilėse. Štai N. mokykla buvo pakaltinta už 
nepakankamą, ateistinį darbą. Na ir puolė teisintis, ir 

pradinių 
ir vietos 

pažadai 
neapsileis- 

Koktu klausytis. Šunuodegavimas iki Šleikštumo...

žadėti, ir kaltinti kitus!
mokyklų mokytojai kalti, ir
klebonas gyventi neduoda.
apsvarstyti, pasitaisyti, pasistengti, nenusileisti,
ti... 1

Ir tėvai kalti, ir 
moterėlės kaltos, 
Paskum pasipylė

Sėdi ir mąstai: kas esi tu - mokytojas, pedagogas, 
jaunosios kartos auklėtojas, jauno žmogaus formuotojas, 
kuriam tėvai paveda savo vaikus, tauta patiki savo 
ateitį, ar menkas, silpnas, apykvailis (šitai visą laiką, tau 
stengiasi įteigti aukščiau stovinčios ir toliau matančios 
organizacijos), 
kitų rankose, 
savarankiška, 
bejėgis ir bailys baudžiauninkas, klusniai vykdąs svetimą 
valią ir svetimus nurodymus, be savo įsitikinimų, be savo 
principų, be žmogiškos savigabos?...

lydymo katilą, kuriame plūduriuoja jau ne vienos tautos 
likučiai. Esame nuodijami bąisiais moraliniais nuodais. 
Prievarta brukama svetima ideologija. Ir visiškai neturime 
teisės pasirinkti ne tik politinį savarankiškumą, bet net 
pasipriešinti moraliniam blogiui.

Tautoje yra jėgų, kurios priešinasi šiai slinkčiai į 
pražūtį. Tauta instinktyviai jaučia kas neša jai pražūtį ir 
ginasi visais Įmanomais būdjais. Tačiau šis pasipriešinimas 
yra daugiau gaivališkas, tųio tarpu kai priešingos jėgos 
veikia planingai ir organizuotai. Jų įrankiais yra visos 
oficialios instancijos, jų tarpe ir mokykla. Šalia neutra
laus tikslo - dėstymo, jai yra pavesta Įskiepyti mums 
svetimą idelologiją. Pats didžiausias krašto pavergimas į- 
vyksta ne tada, kai svetim;‘a valstybė įveda savo kariuo
menę ir palieka garnizonus, bet tuomet, kai iš tautos 
sąmonės išdildomas laisvės ir savarankiškumo troškimas. 
Tikroji okupacija yra tada, kai okupuojama ne tik terito
rija, bet žmonių širdys ir protai.

Po Unijos įtaka augo ir plėtėsi.
Sustokime prie Vilniaus " Milym Miescie"- Miela

me Mieste- su jo Aušros Vartų Dievo Motinos stebuklin
guoju paveikslu. Kiek nepaprastų veikėjų yra surištų su 
šiuo miestu. Buvo jie visų mylimi ir privilegijuoti. Jogai- 
laičių giminė, Žygimanto Augusto, vadinti Vilniaus "auk
so amžiumi". Čia Katedroje yra karališkų karstų kripta. 
Čia specialioje kolpyčioje ilsisi Šv.Kazimiero palaikai, 
Vilniaus ir jaunimo patrono. Po to Vilniaus globėju buvo 
Stefan B a t o r y. Jis įkūrė Universitetą 1579 m. Gar
sūs Universiteto dėstytojai buvo kun.S k a r g a, moks
lininkai broliai Jonas ir Andrius Sniadeckiai 
ir daug kitų. Čia mokėsi Adomas 
Julius ■ 
žinomas 
versitete 
Filomatų 
ir 'lomas

bejėgis žmogelis, amatininkėlis, įrankis 
su kuriuo ką nori, tą, daro! Kas esi: 

atsakingą darbą apsiėmusi asmenybė, ar

Militarinei krašto okupacijai įvykdyti rusai pasitelkė 
Dvasinei okupacijai vykdyti nusisamdę mus, 

Mums, mokytojams šiandieną pavesta iš jau- 
kartos, iš vaikučių .širdžių išrauti tai, ką jiems 

ką nuo amžių vertino ir brangino visa 
Mes klusniai trypiame visas vertingiausias savo

* * *

Ar mes tikime tuo, ką skelbiame? Kuo įtikinėjame 
vaikus, savo mokinius? Ar tikime taip vadinama komu
nistine morale, kuri visur, kur tik Įsigali, gyvenimą pa
verčia moraliniais griuvėsiais? Ar tikime socialine lygybe 
ir teisingumu, kai milijonai žmonių įbaudžiavinti kolcho
zuose, uždaryti vergą sotvyklose, ištremti už įsitikinimuą 
kai valstybiniai darbdaviai i nieką neatsižvelgdami gali 
tvarkyti visą dirbančiųjų darbą ir atlyginimą, kai 
liaudies uždribtus pinigus gali švaistyti kur nori ir kaip 
nori, o pačius žmones palikti skursti; kai tuo pačiu metu 
valdančioji klasė, komunistiniai feodalai, ypač jos viršūnė 
skęsta pertekliuje ir prabangoje? Ar tikime tarybine de
mokratija, žodžio, sąžinės ir kitomis "laisvėmis", kai pa
tys net nekaltą kritinę pastabėlę bijomos garsiai pasakyti

Jei netikime, tai kodėl meluojame sau ir, svarbiau
sia, taip pat vergiškai paklusniai stengiamės tuo įtikinti 
jaunus, patiklius žmones, melu užteršti protus?

O jei tikime? Tada dar blpgiau: esame jau dvasi
niai ligonys, luošiai, su perfiltruotais smegenimis, ku
riems net du kart du jau ne keturi!

Ar mes, mokytojai, pagalvojame, ar susimąstome, 
kokį vaidmenį šiandien vaidiname likiminėje tautos kovoje, 
kokią atsakomybę nešame prieš istoriją? Visa tai, kas 
dabar pas mus vyksta, gali turėti lemiamos reikšmės 
ateičiai. Lietuvių tauta šiandien yra pastatyta prieš 
dilemą žūti ar išlikti. Esame įmurdyti i baisų tautą
2 p si

stribus.
mokytojus, 
nosios 
įdiegė tėvai, 
tauta.
krašto tradicijas, fyčiojamės iš švenčiausią savo mokinių, 
įsitikinimų, spjaudome Į Kautos praeitį, iki koktumo 
lankstomos prieš visokius m ums pakištus "didvyrius", "iš
vaduotojus", naujai sukurtus; dievukus. Bijomės atviriau 
pasakyti savarankiškesnę mintį, o gyvenimo patirties 
neturinčius vaikus prisispyrę: įtikinėjame, ■ kad gyvename 
pačioje laisviausioje ir demokratiškiausioje šalyje. I mūsų 
rankas atiduotus vaikus mes ruošiame ne savo tautai, bet 
svetimos imperijos valdovams;.. Ruošiame jiems patikimus 
pavaldinius, net būsimus janyčarus, kuriuos vėliau galės 
pasiųsti pavergti kitų tautų Ckaip šiandien jau vyksta Af
ganistane).

Taip, norėdami ar nenorėdami, bet šiandien mes 
esame valdžios įrankiai, svet imos, mūsų tautą, pavergu
sios valstybės samdiniai, jos užmačių ir tikslą vykdytojai.

Bet nuo mūsų daug priklauso, kokiais įrankiais 
būsime: gerais ar blogais. P. Savėnas

KAIMYNŲ SPAUDĄ PAVARČIUS
Rašo "SLOWO POLSKIE":

RESPUBLIKOS RYTINĖS ŽEM ĖS
Žmonių karta, gimusi ir' išauklėta respublikos 

tintuose pakraščiuose (vad.K 
traukiasi, miršta ir kartu su ]|a ir atmintis apie tas gra
žiąsias pakraščių ir žemių tradicijas, legendas ir šventus 
prisiminimus; dingsta dvasinė kultūra, kuri gimdė dide
lius veikėjus ir didžiai nusipehnusius tautai žmones.

Jaltos sutarties (kuri buvo pasirašyta Ribentroppo- 
Molotovo 1939 m.rugpjūčio miėn., kada išdavikiškai So
vietų kariuomenės rugsėjo mon.rytinės žemės buvo už
imtos), metinių proga reikia ne tik šiuos faktus prisi

ry-
r e s n y), iš gyvenimo

Mickevičius, 
Slowackis ir dąug kitų. Mokiniu buvo 
geologas reformatorius ir įkūrėjas Čilės Uni- 
Igriazy D o m e y k o, veikė organizacijos 
- Filaretų, kurioms vadovavo A. Mickiewicz 
Z a n.

Vilniaus Universitete studijavo poetas Nobelio pre
mijos laureatas Czeslaw Milosz, kuris apie šį miestą 
kalbėjo savo paskaitoje Švedijos Akademijoje, sakyda
mas, kad tiesiog yra palaima tam, kas turėjo galimybės 
ir laimės studijuoti tokiame universitete, koks buvo Vil
niuje.

Miestas nuostabiai gražus. Baroko ir italų archi
tektūra atnešta į šiaurės miškus, užfiksuota kiekviename 
akmenyje. Mieste netik 40 katalikų bažnyčių, bet yra 
nemažai ir kitų tikybų bažnyčių. Net kelios sinagogos; 
savo laiku žydai Vilnių vadinos "Siaurės Jeruzale".

Su Vilniumi yra surišta kūryba žinomos ir vertos 
pagarbos poetės, palaidotos Toronto mieste Kanadoje 
- Z. Bohdanowiczowej. "Wilniukiem"- Vilniečiu- taip pat 
buvo miręs poetas St. Balinski ir gabus rašytojas publi
cistas Josef Mackiewicz. Kaimyninėje Kauno žemėje au
go gimęs Minsko apylinkėje M.Wankowicz. Švenčionyse 
gimė paskutinis maršalas J. Pilsudski,Šiais metais sueina 
51 m.kada jo širdis buvo palaidota Vilniuje, Rasų Ka
puose "prie motinos širdies".
Vertė Br. Jurgelionis, Australija 
iš "Slovo Polskie", 1986 m.rugpjūčio mėn.

(Atrodo, kad lenkams dar vis ir Pilsudskis atrodo dideliu 
herojumi *ir Vilnius taip jau labai lenkiškas.... Red.)

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI I

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 
įvairiuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kova ir ją 
skatina.

REMKIME TAUTOS FONDA u
aukomis, > darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušra.

Aukas ar palikimus siųskime Tautos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH Rd. STONEY CREEK, Ont. L8E 1Z6

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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[ĖJIMAS Į SPECIALŲ PARODOS PLOTĄ, PAVADINTĄ “FOLKLIFE”, kuriame vaivorykstininkės dirbo 
ir su savo paroda supažindino lankytojus su lietuviu liaudies menu. Nuotr, G, Montvilienės

Na, ir nepap
rastai grąžą atsisveikinimą, 
surengė mums mieli ed- 
montoniečiai nepaprastomis 
vaišėmis ir pasamdę puikų 
kamerinį kvartetą "Roko
ko", kuris išbuvo visą vai
šią metą scenoje, grodamas 
Mozarto, Vivaldi ir kitą 
klasiką kūrinią ištraukas, 
priduodant ypatingai iški
lios ir romantiškos ir puoš- ' 
nios nuotaikos.

Šokiams buvo pasamdy
tas kitas geras orkestras. 
Jaunieji "Gintaro" šokėjai, 
visi miklūs ir ne liaudies 
šokiuos, kaip pasirodė. Tai 
buvo tikrai pažymėtina, 
nes jie ir fokstrotą ir val
są ir tango ar sambą taip 
pat su malonumu šoko. La
bai galantiškai, pirmiausiai 
pakvietė šokiams damas- 
-vyresnio amžiaus moteris, 
kurios kukliai sėdėjo ir gal 
jau nesitikėjo, kad joms už- 
teks šokdintoją...

Atrodė, kad jau visi 
esame pažįstami, ateidavo

JT
REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ. I

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

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

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

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

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

ik lietuvybei išeivijoje!"

37-TOSIOS SPORTO ŽAIDYNĖS NEW YORKE

37-tosios Š.Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės Įvyks 
1987 m. gegužės 16-17 d.d. New Yorke.

ŠALFASS-gos Centro Valdybos pavedimu Žaidynes 
vykdo New Yorko Lietuvių Atletų Klubas.

Žaidynių programoje - 1987 m. S.A. Lietuvių, 
krepšinio, tinklinio, Šachmatų, plaukimo, raketbolo ir

“Vaivorykštes” paroda Vancouveryje. Iš kairės: Birute Nagienė, Gene

susipažinti tie, kuriems dar 
nebuvo progos asmeniškai 
prieiti. Nuotaika buvo pa
kili ir puiki. Vis stebėjo
mės, kaip gerai visa buvo 
suorganizuota, kiek daug 
darbo ir rūpesčio įdėta. 
Tikrai buvome dėkingos 
už visą tai.

ATVYKSTAME f VANCOUVER'!
Nors žadintuvas Edmontone paruoštas, bet vis 

kažkodėl neramu ir bent porą kartą naktį atbudus, tikri
nu laikrodį; o dar likusios 4 valandos iki pusryčią. Dar 
dvi...Viskas iš vakaro susidėta.

Ir globėjai J.ir O. Popikaičiai pasiruošę pusry
čiams, ir išgertas antras puodelis kavos. Ir labai keista- 
o gal ir ne- kad per tokį trumpą laiką surandi ryšį su 
žmonėmis, apie kuriuos net nežinojai, kad egzistuoja. 
Ir darosi savotiškai graudu, kad štai, gal niekada dau
giau gyvenime ir nepamatysi tą gerą akią... Tą patį 
galvoja ir jie, nes sako: "Sakykim "iki pasimatymo"', 
nesakykim "sudieu". Kada nors, kur nors...

Kituose namuose- panašiai buvę. Ir iš ten dar ne
nori taip greitai atsisveikinti,dar puodelis kavos...

Dar paneša ryšulius, dar užverčia mieli globėjai 
kilimą pundus ant ratelią ir visi stumiamės prie vartelių. 
Mojuojame. Atsisukame, mojuojame. Praeiname.

Kurį laiką lėktuve visos tylime. Kiekviena su savo 
prisiminimais. Norime giliau įsidėti vaizdus, pokalbius 
j atmintį. Po kiek laiko pradėjome dalintis įspūdžiais.

■ . ■ • i '■ k '

Keičiasi iš lėktuvo matomas terenas. Pro debesą 
properšas matome kalną viršūnes ir atrodo, kad jau la-

EDMONTONE
Savo subtilios poezijos 

paskaitė jauna poetė Judita 
Nazaraitė. Keletas posmą 
buvo išversta į anglą kalbą, 
kad suprastą kitataučiai 
ar angliškai kalbantys sve
čiai.

kėgliavimo (Bowling) pirmenybės.
Šiuo metu dar nenuspręsta kur ir kada vyks ledo 

ritulio pirmenybės. Taipogi dar nenustatyta ar i žaidynių 
programą bus Įtrauktos ir stalo teniso varžybos.

Smulkesnės informacijos bus praneštos visiems 
sporto klubams' ir skelbiamos spaudoje.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
■III . ........................................................................................................................................................................................................................!■, l—m

bai toli nukeliavome. Skrendame labai aukštai ir mūsą 
pačią balsai mums skamba lyg pro vatą girdimi. Ryjame 
seiles ir žiaumojame kramtomąją gumą.

Lėktuvas pradeda krypti, artėjant į Vancouver'io 
aerodromą ir mes tai iš vieno, tai iš kito šono stebime 
peizažą, kuris jau dabar mus pradėjo žavėti ir stebinti. 
"Na, pažiūrėsim, kaip čia seksis",- sakome viena kitai.

Išlipusios iš lėktuvo, pakliuvome į šilumą, į tikrą 
skruzdėlyną: daugybė keliautoją į Expo-86. Eilės žmonią, 
prikrauti kalnai lagaminą krūvose vežimėlią, o mes, stra
tegiškai prisigrūdusios prie lagaminą iškrovimo ratą, se
kame savo kilimą pundus, lėlią dėžę. Galą gale, visa su- 
siradusios, bandom sugraibyti ratukus, bet ją tuščią taip 
greit nerandame. Dairomės ir priedo dar rūpinamės, kaip 
atpažinsime, ar kaip mus susiras mūsą globėja čia, Zita 
Tumaitienė, kurios nė viena nebuvome mačiusios net ir 
nuotraukoje.

Taip besikalbant ir besidairant, prieina aukšta 
šviesiaplaukė ir sako: "Ar nebūsite iš Montrealio?". Pra- 
švitom ir prisipažinom, kad tai mesi "Kaip mus suradote 
tokioj minioj?" - klausiam. Pasirodo stovinėjo, dairėsi, 
bet mes taip "įtartinai" neatrodėm, tik kai išgirdo kal
bant lietuviškai - priartėjo prie mūsą. (bus daugiau)

Sovietiniai Hipiai
/ Ištrauka iš knygos "RUSSIAN JOURNAL" /

Vertėjos pratarmė
Ilgą, laiką knygos apie Sovietiją buvo rašomos žur

nalistą, išgyvenusią Sov. Sąjungoj korespondentais ilgesnį 
ar trumpesnį laiką. Dažnai jiems specialiai Įrengtuose 
getuose, kad nepažintą tikrojo žmonių gyvenimo. Tai 
nereiškia, kad ją veikaluose nebūtą įdomiu faktą. Prie
šingai, Hedrick Smith'o "THE RUSSIANS" iki šiol laiko
ma viena geriausiai dokumentuotų knygų. Tai pripažįsta 
patys disidentai.

Neseniai tačiau pasirodė dar keistesnio pobūdžio 
liudijimai apie tenyksti gyvenimą. Andrea Lea "RUSSIAN 
JOURNAL"ir Logan Robinson'o "AN AMERICAN IN LE
NINGRAD" pavaizduoja tenykštę buitį, kurią jie pažino 
studijuoda m i Sovietą Sąjungoje universitetuose kaip sti- 
pendijantai, atvykę kultūrinių mainų programos1 rėmuo
se. ’

Andrea Lea išbuvo su savo vyru Tomu dešimtą 
mėnesių Sov.Sąjungoje, gyvendama gigantiško Maskvos 
universiteto bendrabutyje, maišydamas! tarp studentą 
ir tuo pačiu susirasdama naują pažinčių. Tikrai sensacin
gą atidengimu jos knygoje nėra, nors esama Įdomiu da
lyką, kaip pavyzdžiui viešnagė pas Dezinformacijos "po
piežių", KGB talkininką žurnalistą Victor Louis susitiki
mą su partijos statytiniu, kompozitorių prievaizda Ti- 
chon Chrenikov'u.

Esmėje, knyga patraukia skaitytoja autorės nuošir
dumu, nenoru meluoti nei sau , nei kitiems. Moteriška 
intuicija padėjo Andrejai Lea kiaurai, permatyti žmones 
ir sukurti spalvingus, plataus ideologinio spektro atstovu 
portretus. Moteriškas smalsumas paskatino ją. lankytis 
ne vien įvairiuose butuose, bet moterų pirtyje, turguose 
/"talkuckėse"/, cerkvėse per Velykas, Stalino gimtavietėj 
-Gori miestelyje. Taip pat susitikti su policijos nemėgia
mu gaivalu, kaip hipiais. Knygoje aiškiai juntamas įsi- 

iį gyvenimas i krašto gamtą, į Maskvos atmosferą ir tai 
' suteikia jai papildomą-žavesį. New York'o Newswomen's 
Club suteikė Andrejai Lea žymenį už aukšto kalibro žur
nalistiką. Ji jo verta.
*#*#**#*###

SOVIETINIAI HIPIAI
L Vakar, maždaug apie trečią valandą, aš stovėjau 
ir laukiau Mišos priešais Maniežą netoli Kremliaus. Buvo 
niūri, drėgna popietė, dulksnojo lietutis. Visokiausio am
žiaus rusų minia buvo susigrūdusi ant Maniežo laiptą, to 
didžiulio, gelsvo pastato, kur kadaise buvo imperinė jo
jimo mokykla, o dabar buvo eksponuojami nūdienio meno 
rodiniai. Miša su draugais turėjo ateiti ir nusivesti mane 
į kavinaitę, į Aramatą, netoli Gorkio gatvės, bet' jie vė
lavo. Aš dairiausi minioj ir dar kartą man dingtelėjo 
mintis, kad rusai kur kas geriau pasirėdę kai šalta: va
sarą atrodo nekažin kaip - nelaisvi savo prastai sukirp
tuose aprėduose, bet žiema Maskvoj reiškia kailinius, 
turtingus kailius, kurie žėri nuo tirpstančią snaigią. 
1987.1.3

Staiga per minią perėjo virpulys. Žmonės pastiro žvelg
dami, sena moteris šalimais šūktelėjo "Gospodi" /o, Die
ve/, stovintis prieš mane milicininkas atgręžė susirūpi
nusį savo veidą. Tai jie, pagalvojau, ir iš tiesą - aš iš
vydau Mišą, mostaguojantį didžiulėm savo rankom, kai 
jis spraudėsi, abejingas miniai, pro žmones į mano pusę. 
Paskui jį cipeno grupelė šešetos vyrą ir moterą, pasirė
džiusią kaip jis; ją čiuprynos draikėsi šlapdribos vėjuj, 
skimbčiojo ją skambalėliai ir karoliai.

- Hi, - tarė Miša angliškai, džiaugsmingai stver
damas mano ranką.

- Hi, - atsakiau. - Pats vėl pamiršai savo "šubą 
šiandien, ką?

Tai mudvieją sąmojis. "Šuba" tai sunkūs kailiniai. 
Kas kart, kai aš sutinku Mišą, aš jį baru už lengvą aprė
dą ir jis man pasižada, kad sekantį kartą vilkės kaili
niais. Šiandien jis dėvi įprastiniu aprėdu: plonučiuku, pur
puriniu švarkeliu, kuriame išsiuvinėti angliški žodžiai 
"Love" ir "Rock Explosion", ir oranžinėmis, apibrizgusio- 
mis kelnėmis.

Kiti susispietę aplink mus puslankiu ,ir Miša ėmė 
mus supažindinti: "Aš norėčiau jums pristatyti",- tarė 
jis visai oriai,-"kai kuriuos iš mūsą žmonią, iš "naši hip- 
pi". Kaip visada, man buvo keista išgirsti vartojant ru
siškame sakinyje anglišką žodį "hippie". Tačiau Mišai 
ir jo draugams svarbus ją identitetas. Jie yra "hyppy" 
(jiems tas žodis yra daugiskaitinis, kolektyvinis terminas 
ir jie jį ištaria "heepee") ir faktas, kad jie yra adoptavę 
šį žodį, įrodo kaip svaigiai juos veikia Vakarą kultūra. 
/Čia reikia pasakyti, kad tai nebe Vakarą kultūra,bet 
Oriento įtaka Vakarą didmiesčiuose tam tikrai grupei 
žmonią. Red.). Miša pavedžiojo mane rateliu: "Va, Petia, 
Kolia, Vitia, Nataša". Žvilgnis į tuos rimtus, jaunus vei
dus, į karolius, suvirpino manyje aštrą nostalgijos jausmą, 
aš grįžau mintyse į Philadelphijos gatves, į Rittenhouse 
skverą 1968 metais, kai aš taip pat, perjauna, kad rim
tai su jais susidėčiau, matydavau slenkant pro šalį hi
pius - riterius ir ją manieringas damas, pasinešusius ieš
koti' kažinką , ką aš degiau noru suprasti. Bet nuo to 
laiko buvo prabėgę dešimt metą, čia buvo Rusija, ir vi
sas tas kratinys atrodė senamadiškai, kuone patetiškai 
komiškai. Aš pasijutau tarsi keliautojas, kuris aptinka 
netikėtai Indijoje įgulos miestelį svieto pagairėje, kur 
dar tebegyva Viktorijos laiką Anglija.

Mes pasileidome Gorkio gatve žemyn, iššaukdami 
galybę apstulbimą, galvą gręžiojimo, pašnabždom sakomą 
komentarą popietinėje minioje. Publikos reagavimas re
tai kada buvo priešiškas; tai buvo veikiau atvira nuosta
ba, kurią Miša ir jo draugai paprasčiausiai - ignoravo. 
"Rusai niekada nieko nesupranta",- buvo man prieš tai 
pasakęs Miša. "Juk hipiai egzistuoja pas mus jau eilę 
metą. Bet iki šiol jie vėpso, kaip mužikai ir iki šiol "ba- 
buškos" sustabdo mane gatvėje ir išbara už plaukus".

Aš žingsniavau su Miša ir jo mergaite lietuvaite, 
vardu Aldona, cherubiniško veiduko, rudą garbanotą plau
ką, kuriuos ji buvo persirišusi ant kaktos juodu aksomi
niu raišteliu. Miša pasakojosi man savo keliones. Jis 
kalbėjo labai garsiai ir greitai ir jis vertė mus binzinti 

smarkiai pavymiu, kad neatsiliktumėm nuo jo sparčios 
eities.

Miša kilęs iš Orenburg'o, Uralo kalną miesto. Jis 
devyniolikos metą. Lieknas, aukšto ūgio berniokas. Jo 
plaukai juodi, šiurkštūs. Jo veidas papuręs ir jis žvelgia 
į pasaulį tyros nuostabos kupinu žvilgsniu. Jis paliko O- 
renburgą prieš metus, kadangi jam ten buvo nuobodu 
ir tėvai nesuprato jo troškimo tapti hipiu. Nuo to laiko 
jisai trankėsi, pavežiojamas "ant nykščio" po visą Sovie
tą Sąjungą, keliaudamas su savo klajoklią draugą būreliu 
nuo Vidurinės Azijos iki. Pabaltijo. Vasarą jis buvo pra
leidęs palapinėje prie Juodosios Jūros; tada atsidūrė 
Maskvoje, kur gyveno pernakvodamas tai pas vieną, tai 
pas kitą draugą. "Bet čia darosi šalta",- tarė jis, timp
čiodamas rankovę.-"Netrukus bus metas pajudėti Kijevo 
link, iš ten j Samarkandą su jo saule, melonais ir gar
siuoju Vidurinės Azijos hašišu.”

Aš užklausiau Aldonos kaip ji tapo hipe. Nedrąsiu, 
netvirtu balseliu ji papasakojo man kuone klasišką isto
riją. Ji - septyniolika metą ir ji palikusi namus prieš 
ketvertą mėnesią. Dar taip neseniai ji gyveno su šeima 
Vilniuje, lankė institutą, mokydamasi pažangiąją klasėje 
anglą kalbos. Ji nuobodžiavo ir jautėsi nelaiminga. Jos 
tėvas buvo vedęs antrą kartą ir naujoji jo žmona Aldo
nos nekentė. "Aš to nepakėliau",- pasakojo ji,-"aš buvau 
girdėjusi apie hipią gyvenimą ir nutariau pabėgti iš na
mą".

Kaip Miša ir kiti jos draugai, ji jaučia tvirtą, 
nors kiek neaiškią pagarbą Tolstojui, kurį jinai yra per
skaičiusi. Ji išvažiavo su viena drauge iš Lietuvos ir ke
liaudama "ant nykščio", atsidūrė Jasnaja Poliana Tolsto
jaus dvare, netoli Tūlos; ji buvo girdėjusi gandus, kad 
ten būsiąs stambus hipią sąskrydis atšvęsti 150 metą 
sukaktį nuo to rašytojo gimtadienio. Suvažiavimas įvyko, 
bet apytikriai dviem šimtam hipią nebuvo leista įžengti 
į dvarą dėl ją šukuosenos ir aprėdo. Jie išreiškė pagarbą, 
savo dievukui įsirengdami dviem dienom stovyklą miške, 
anapus vartą. Čia Aldona susitiko Mišą ir jo govedą. 
"Tai buvo tikras rojus",- sakė jinai. "Tokie malonūs 
žmonės, tokie širdingi ir geri. Aš palikau savo draugę 
ir kai hipiai išvažiavo Maskvon, aš patraukiau drauge 
su jais". Dabar Aldona nešiojasi pasikabinus ant kaklo 
skambalėlį ir mūvi sovietiniais džinsais, ant kurią išsiu
vinėti angliški žodžiai ant kelią. "Čia parašyta", - sako 
ji -" The Little Light of Mine". Tai 'spiritual' Mahalia 
Jackson. "O, kaip gražu.1" Aldonos kalboj, tiek angliškoj, 
tiek rusiškoje, žodis "gražu" yra mėgiamiausiu žodžiu.

- O ką jūs darysite artimiausioje ateityje? - už
klausiau jos.

Aldona pažvelgė į mane nesuprantančiom klausimo 
akim ir mane pritrenkė jos didelią, tamsią akią ir vai
kiškos burnytės grožis. Ji timptelėjo siausdamasi savo 
aksominį švarkelį.

- Ką gi, man regis, aš liksiu hipe visą savo gyve
nimą,- tarė jinai. - O žinot, ką man sako tėtis? Kad 
aš teisi. Kad jis pats, jei būtą jaunesnis, būtą taip pat 
hipiu. ( bus daugiau )
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KANTATĄ SUTINKANT

Muz. ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS. Jis kuria 
muzika Jubiliejinei Kantatai.

Montrealio lietuviškoji 
visuomenė yra lyg vynme
dis. Šakos gyvos ir veiks
mingos. Iš vienos šakelės 
išauga žodis, iš kitos nu
skamba muzikos aidai, Ivg 
lakštingalos giesmė nuaidi 
solistai ir chorai. Kokios 
nuostabios to kamieno ša
kos, kiek talenty, kaip pla
čiai jie šakojasi; Poezija, 
muzika, vaidyba ir daugel 
kitų. Kai viskas arti aplink 
mus,- kartais nepastebim 
ir;, svarbiausia, net neda- 
vertiname.

Iš tokios poezijos šake
lės jau išsivystė poeto dr. 
Henriko Nagio sukurtas

žiedas, Lietuvos krikšto 
sukakčiai .paminėti- KAN
TATOS LIBRETAS. Jis jau 
pateko į muzikų-chorų puo
selėtojų rankas ( turiu min
tyje muz. A.Stankevičių ir 
A. Keblį, ir visus chorų 
dalyvius, kurių laukia ne
lengva užduotis).

1987 m. gegužes 30 d., 
choro, solistų ir orkestro 
aidai suskambęs Šv.Kazi
miero bažnyčioje.Ir ne vel
tui skambės. Ne viena šir
dis pajus savo gilias šaknis 
Tautos krikšte. Kartais gy
vename lyg miglose; viltis 
aptraukta rūku, bet baig
minis KANTATOS ALELIU
JA gali ne vienam paliesti
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II-oji dalis

/ Trumpa I-osios dalies santrauka: L ai m § Baltušytė, jauna 
mergaitė, pirmosios bolševikui okupacijos metu dirbo or
ganizuojant "savanoriška" grūdu iš Ūkininku atėmimo sis
tema. Prasidėjus vokiečiu ir rusu karui, pagąsdinta kai
mynu^ jaunimo, Įsijungė į bėglių Larpa^ Rusijos gilumon. 
Kadangi ji nebuvo partietė, tai jokiu lengvatų negavo 
ir buvo priversta dirbti sunkius darbus karo pramonėje. 
Vargui spaudžiant, bet jaunystei žydint, ji įsimyli leite
nantą Griska. Netrukus pasijuto nėščia. Leitenantas, bi
jodamas atsakomybės, pasirūpino duoti jai nuošaliau 
lengvesni, darba.. Čia Ji, paslėpta sandėliuose, pagimdė 
sveika berniuką. Pagelbint jos gerai draugei Marickai, 
sugalvojo ta vaikeli kartu su ginklu siuntė mis i Laimos 
gyventas apylinkes Lietuvoje, slaptai Įpakuoti ir jį 
išsiųsti. Išmetant krovini, buvo padaryta klaida ir vie
toje specialiai ginklu siuntai išmesti signalo- sukurtos 
miške ugnelės - siunta buvo išmesta prie krūmuose va
rančio namine degtine degtindario. Vaikelis laimingai 
nusileido ir čia buvo apžiūrėtas kaimo gyventoju. Vaike
li pasiėmė Motuzienė, kurios berniukas buvo neseniai 
mires.

Laima, po išleidimo savo kūdikio i tokia šiurpia 
kelione, pradėjo jo sergančiai ilgėtis h' pasitraukusi iš 
savo darbo, per daugeli vargu perejo abu frontus ir at
vykusi i tėviške,, susirado savo sūnų pas Motuziene. To
liau veiksmas vyksta Lietuvoje. Laima Baltušytė yra savo 
sesers Albinos ir svainio Vyturiu name./

IR NAMUOSE SKERSVĖJAI NESILIAUJA

1. Užmigo rūpesčiuose paskendusi Vyturių šeima ir 
svečiai, tik negalėjo poilsio saldumu džiaugtis Laimos 
motina ir sesuo Albina. Motina tvarkėsi virtuvėje, o Al
bina neatsitraukė nuo aprimusios kritiškoje ligoje Laimos. 
Toks staigus jos ligoje pasikeitimas po atvežtojo savo 
kūdikio pamatymo jas neramino ir kėlė daug klausimų
- gal pasitaisys, gal jai pagelbėjo krizės metu sūnelio 
pamatymas, o gal ji įpuolė į priešmirtinų ramybę? Albi
na nuo Laimos visai nesitraukė. Prisiglaudusi prie išba
lusio veido su baime ir džiaugsmo mišiniu klausėsi kiek
vieno atodūsio. Kūno ir veido raumenų trūkčiojimas la
bai sumažėjo ir alsavimas retėjo ir gilėjo. Kartas nuo 
karto Albinos veide pasirodydavo trumpas šypsnio Šešėlis
- greičiausiai, kad Laimutė nugalės ligų, dabar tik nu
grimzdo į gilų poilsio miegų, kartojo sau Albina.

Troboje buvo erzinančiai tylu. Silpna žibalo lempu
tė rausvai dažė kambarį. Motina tylutėliai apsitvarkiusi 
virtuvėje ir šluostydama rankas į priejuostę, priėjo prie 
budinčios Albinos.

- Aš jau apsitvarkiau, brangioji ir dabar pabūsiu 
prie Laimos, nes tu jau dvi naktis nemiegojai. Eik ten, 
ant pakloto suolo, nors kartų turi pati pailsėti.

Laima, pasisukusi į motinų, pridėjo pirštų prie 
lūpų ir tyliai atsakė:

- Dar ko betrūko. O kiek bus naktų kaip mama 
buvai užmigusi?

Nieko daugiau nesakydama paėmė motinų už ran
kos, privedė prie pakloto patalo ir pridėjo: "Nors kartų, 
mama, be jokių kalbų, kad nepažadintum Laimutės. Aš 
prie jos pasitaisiusi pailsėsiu. Ji miega, kaip po rugių 
pjovimo. Pasimelsk dar už jų, mamyte, ir ramiai miegok.

Motina, nieko daugiau' nesakiusi, atsiklaupė ir 
varstė rožančių. Netrukus, miegui jų nugalėjus, pradėjo 
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Poetas HENRIKAS NAGYS parašęs libretą Jubiliejinei Krikšto Kantatai .

gelmes ir pasukti klausyto
jų į naujų tikėjimo, vilties 
ir savęs atpažinimo šviesų.

Religiniai menai mus 
gali lyg naujai atgimdyti, 
gal net stipriau, negu kitų 
sričių menai su savo este
tiniu grožiu. Priimti menų 
širdin, juo grožėtis tarsi 
ilsėtis jame, o juo labiau 
liečiant religinį menų, rei
kia nekritiško žvilgsnio, 
o ramaus nusiteikimo, dva
sinio atbudimo, pasiruošimo

Toks dvasinis pasiruoši
mas yra organizuojamas 
Montrealio lietuviškai visuo
menei, su svečiais prave- 
dėjais, kurie paruošė 600 
metų krikšto jubiliejaus 

religinio pasipildymo prog
ramų. Bus pokalbiai ir 
skaidrės nuo krikšto Lietu
von įvedimo pradžios ir 
tolimesnės eigos.

Minėta programa vyks 
Aušros Vartų Parapijos ir 
Seselių Namų patalpose 
š.m. SAUSIO 24 - 25 dieno 
mis. KVIEČIAMI VISI. LAU 
KIAM VISŲ. Pokalbių ir 
programos koordinatoriai 
- Sesuo Igne Marijošiūtė 
iŠ Putnam'o ir Jonas Abro
maitis iš Ottawos.

Sesuo M. Palmira

•«••••••••••••••••••••••••*••••••••t
slinkti prie grindų. Albina jų švelnia' pakėlė ir su visais 
rūbais paguldė ant patalo. Užmetusi languotų skarų ir 
paglosčiusi jos pražilusių galvų, grįžo prie Laimos. Su
laikydama kvapų, žiūrėjo į jų pasilenkusi ir su džiaugs
mu nutarė, kad viskas bus gerai. Pamažu, tyliai priėjusi 
prie lempos, jų prisuko. Troboje pasidarė rausva, mirk
čiojanti prieblanda. Pro lariįų į bažnyčios pusę veržėsi 
silpna mėnulio šviesa, sumišusi su sniego atspindžiais. 
Kiek pastovėjusi prie lango, Albina užsikniaubė ant gėlių 
staliuko ir paskendo maldoje. Atspindyje paskendęs lan
gas atrodė lyg pakabintas paveikslas, kuriame ryškėjo 
kasa apjuosta galva, pečiai ir tolumoje, neaiškiai dūluo
jantis lieknas skardiniu stogu bažnyčios bokštas. Danguje 
ramiai plaukiojo palši debesėliai. Mėnulio išsipūtęs pjau
tuvas, įsibrėžęs už šventoriaus plikų medžių eilės. Tas 
pats mėnulis , Laimos kelionės draugas savo drųsinan- 
čia šviesa neapleido jos ir atvykus į savo kraštų. Šalta, 
rami naktis, tos pasakiškos tylos nenorėjo sujaukti ir 
šiauduose įsivėlę šunes.

Albina susirangė prie sesers ant grindų, pasiklojus 
avikailius. Netrukus ji pritarė ligonės ramiam alsavi - 
mui.

Vienodai tiksėjo sieninis laikrodis. Jam nudaužius 
penkis skardžius dūžius, pabudo jauniausias troboje sve
čias - Laimos sūnelis. Kiek palaukęs, garsiau pradėjo 
kažko reikalauti.

- Ale kad ir negirdite. Gal mažytis šlapume per
mirkęs, - atbudusi ir pakeldama rankų prašneko ligonė. 
Pašoko ir Albina ir netverdama džiaugsmu, šauksmingai 
pranešė:

- Laimutė pabudo. Šneka, kaip visai sveika, garbė 
Aukščiausiam.

Jai pritarė nejuokais suklikęs mažytis. Už poros 
minučių visas namas sukilo ant kojų. Motuzienė ramino 
vaikų ir keitė vystyklus, gi likusieji apspito ligonę. Lai
ma, apžvelgusi susirinkusius, šyptelėjo ir pasukus galvų 
į šonų, vėl paskendo miege. Veidas pamažu keitėsi į 
normalių, rausvų spalvų. įnamiai, kambarys ir visas na
mas šypsojosi. Netrukus pirmieji aušros švytravimai ryš
kino bažnytkaimį.

Nespėjus pusryčių paruošti, įlėkė į kiemų tėvas 
Baltušis. Važyje, prie kojų, lengva rezginėle pridengtas, 
bailiai dairėsi riestais ragais avinas. Jis buvo skirtas 
ankstyvesnių motinos ir tėčio susitarimu, kaip dovana 
Motuzienei už triūsų ir pagalbų, suteiktų Laimai jos li
gos krizėje. Motuzienė nieko apie tai nežinojo. Tėčiui 
įžengus į trobų, jį pasitiko džiaugsmo ašaromis mama, 
trumpais sakinėliais apibendrindama Laimos stebuklingų 
pagerėjimų, įsakmiai pridėdama, kad artimiausiu laiku 
reikėsių paaukoti ir bažnyčiai.

Pusryčiai praėjo džiaugsmingoje nuotaikoje. Laima 
buvo žiauriai ligos išvarginta, nes tik būtinam reikalui 
esant kų nors pasakydavo ar ko paprašydavo ir vėl kris
davo į miegų. Albina budėjo prie jos neatsitraukdama.

Šaltis spaudė primygdamas, bet saulytė jam gra
sindama švaistėsi žiburiuodama sniego laukuose ir vėjui 
nesidaužant, gerai apsikamšius, buvo visai malonu va
žiuoti. Motuzienė su išmestinuku Vytuku paliko bažnyt
kaimį tuojau po pusryčių. Atsisveikinant, turėjo stipriai 
papurtyti miegančių Laimų, kuri pradžioje negalėjo susi
gaudyti. Ji ilgai negalėjo atitraukti akių nuo savo sūne
lio. Galų gale, jos paskutiniai žodžiai buvo "...tu mano 
mažytį myli tikra motiniška meile. Tau jis buvo likimo 
paskirtas...Nebandysiu nei tau, nei jam pakenkti ir ne
persekiosiu, kaip lig šiol dariau. Duok, jei galėsi, man 
žinoti apie jo sveikatų ar jei būtų koks rimtas reikalas.. 
Važiuok, brangioji...aš dar labai silpna jaučiuosi, o gy
venti taip dabar trokštu..."

Pamažu užmerkė akis ir vėl nugrimzdo į miego

LIETUVIŲ CHORŲ BEI DAINOS VIENETŲ DĖMESIUI

Kaip jau jums žinoma, Lietuvos Krikščionybės Ju
biliejaus Vykdomasis Komitetas pakvietė visus lietuvių 
chorus bei dainos vienetus dalyvauti Lietuvos Krikščio
nybės 600 metų Jubiliejaus iškilmėse Romoje, 1987 m. 
birželio 25 - liepos 2 d.d. laikotarpyje, įsijungiant į jung
tinį lietuvių chorų, kučis giedos įvairiomis progomis iš
kilmių laikotarpyje.

Lietuvių Muzikos Sųjungos Muzikinė Komisija, ku
riai LKJ Vykdomasis Komitetas pavedė lietuvių chorų 
dalyvavimų koordinuoti, šiuo reikalu išsiuntinėjo JAV ir 
Ka.nados lietuvių chorams bei kitiems dainos vienetams 
informacijas ir anketų, kurių chorai buvo prašomi sugrų- 
žinti Muzikinei Komisijai iki 1986 m. gruodžio 20 d.

Jei kas šių anketų dar nes u graži - 
n o, prašomi neatidėliojant tai padaryti, kad šis užsi
mojimas nesitrukdytų dėl jūsų delsimo.

Yra galimybė, kad nevisi chorai ar vienetai buvo 
tiesioginiai painformuoti, kadangi LMS Muzikinė Komisi
ja informacijas išsiuntinėjo pagal turimus vėliausius ad
resus, kurie gali būti nepilni.

Informacijų negavusieji chorai prašomi iki 1987 
m.sausio 15 d. kreiptis į LMS Muzikinės Komisijos p-kę 
Ritų Kliorienę,24985 Pleasant Trail, Richmond Heights, 
OH 44143, tel: (216)-531-6459.

LKJ Vykdomojo Komiteto vardu,
LMS Muzikinė Komisija

PERTVARKYTI MUZIKOLOGIJOS ARCHYVAI

Chicagoje iki šiol veikė 
prof. J. Žilevičiaus Lietu
vių Muzikologijos Archyvas 
ir J. Kreivėno Lietuviškos 
Muzikos Biblioteka, kuri 
buvo Lituanistikos Tyrimo 
ir Studijų Centro padaliniu.

Neseniai J. Žilevičiaus 
Archyvo Taryba (pirm. Al
gis Modestas) nutarė šį Ar
chyvų likviduoti ir turtų per
duoti Lituanistikos Tyrimo 
ir Studijų Centrui (pirm, 
dr. J. A. Račkauskas). Šis, 
savo keliu, gautų medžiagą 
perleido J. Kreivėno Lietu
viškos Muzikos Bibliotekai, 
dalinai pakeičiant ir įstai
gos vardų. Dabar ji vadin
sis Juozo Žilevičiaus ir Juo
zo Kreivėno Lietuviškos 
Muzikos Archyvu. Archyvo 
direktorium patvirtintas 
Juozas Kreivėnas, o Kazi
mieras Skaisgirys ir Emilija 
Sakadolskienė- direktoriais.

Žilevičiaus-Kreivėno Ar
chyvo kuratoriais paskirti 
prof. dr. Leonardas Simutis, 
Al.KučiOnas, Dalia Kučė- 
nienė ir Edvardas Šulaitis.

Nemaža laiko užėmė 
prof. Žilevičiaus Archyvo 
perkraustymas į naujas pa
talpas, kurios, kaip žinome, 
yra Tėvų Jėzuitų Vienuoly
no namuose (prie Jaunimo 
Centro). Čia viskas gražiai 
tvarkoma ir klasifikuojama 
norint, kad medžiaga būtų 
prieinama naudojimui.

Neseniai archyvas buvo 
papildytas vertinga komp. 
Vytauto Bacevičiaus me
džiaga, kuri po kompozito
riaus mirties buvo patekusi 
į Bridgeporto Universiteto 
Muzikos Departamentų. No
rėta šį palikimų nupirkti, 
bet nebuvo galima sumokėti 
gana aukštos kainos; tad 
kūriniai buvo pasiskolinti 
ir Chicagoje nufotografuoti. 
Taip šiuo metu Chicagoje 
jau turimas komp. V. Ba
cevičiaus kūrybos kraitis, 
kuriuo susidomėjo net mu
zikologai iš Vilniaus ir 
komp. Vytauto brolis Kęs
tutis Bacevičius iš Lodzės, 
Lenkijos.
(eš.)

••••••••••••••••••••••••••••••••••e 
slėnius. Tyliai jų visi paliko ir išlydėjo Motuzienę,
Jų išvežė namo Albinos vyras. Visi buvo savotiškai susi
maišę ir išvargę. Motuzienė griežtai atsisakė priimti 
dovanoms skirtų avinų, pareikšdama, kad ji lieka Baltu
šiu šeimai skolinga. Visų nutarimu, avinų paskyrė klebo
no stalui.

Po pietų užsuko nuo kito ligonio grįždamas gydy
tojas. Ilgai apžiūrinėjo ligonę ir baigęs , atvirai pasakė, 
kad labai retas atsitikimas, jog iš tokios ligos išsirita- 
ma be didesnių komplikacijų . Prirašė vaistų ir įspėjo 
namiškius, kad ligonę nemažiau dvi savaites labai gerai 
prižiūrėtų ir iš lovos neišleistų. Paliko lapelį įrašyti 
temperatūrai, kad pradėjus svyruoti jam tuojau praneštų.. 
Šį kartų daugiau kreipė dėmesį ir į žaizdų rankoje, kuri 
dar nebuvo nustojusi pūliuoti. Motinai nevykusiai paaiš
kinus, kad žaizda atsirado užgriuvus ant mėšlavežių ša
kių, gydytojas pamažu į jų atsisukęs ir šypsodamasis nu
sistebėjo:

- Pirmų kartų girdžiu, kad šakės kulkomis svaido,
- bet greitai susigriebęs pridėjo: - Man visai nesvarbu, 
kaip tikrumoje buvo, bet žaizda perilgai pūliuoja. Atrodo 
užkrėtimas yra pasinešęs po raumenų sluoksniu ir ten su
daręs kišenę. Reikia nusausinti įdėjus tamponų. Už kelių 
dienų žaizda užsitrauks.

Netrukus, pagelbint Albinai, be ligonės aimanų 
žaizda buvo atitinkamai sutvarkyta.

Išvažiuodamas gydytojas švelniai patapšnojo per 
įkaitusį Laimos veidelį ir tyliai pasilenkęs, pasakė: "Esi 
tvirtesnė negu aš tikėjau ir greitai būsi sveika, tik jau 
atsargiai apie mėšlines šakes vaikščiok..." Laima padė
kojo lengva šypsena, kurių nevykusiai papuošė viena 
stambia ašara, kuri atsitrenkusi į antklodę, pasislėpė. 
Gydytojas staigiai nusisuko, lyg nenorėdamas to matyti 
ir kreipėsi į Albinų su vaistų nurodymais ir pridėdamas, 
kad negailėtų buljono ir lengvo maisto. Tėtis dėkodamas 
klausė užmokesčio, bet gydytojas numojo ranka primin
damas, kad jis tik užsuko važiuodamas nuo kito ligonio 
ir priminė, kad užtruks dar daug laiko, ligi ligonė visiš
kai pasitaisys. Tada, sakė, pakalbėsiųs apie atlyginimų. 
Laima išmiegojo tų dienų ir sekančių naktį. Temperatūra 
nukrito beveik iki normalios ir ji jau kelis šaukštus bul
jono išgėrė.

Kūčios atslinko Laimai vartantis lovoje. Tempera
tūra tik prievakariais truputį pakildama aiškiai normavo- 
si. Tėtis atvyko iš namų vėluodamasis. Kaime paliko 
šventėms prižiūrėti gyvulius gretimai gyvenančiai pribui- 
šiai Uršuliutei. Visi apstoję lovoje gulinčių Laimų laužė 
ir dalijosi plotkeles. Stalas buvo padengtas kaip ir anks
čiau kad būdavo dengiamas Kūčioms. Po staltiese storas 
sluoksnis atolinio šienelio. Laima prisidėjo prie vakarie
nės , suvalgydama pusę lėkštes sližikų sriubos. Iš sūnaus, 
esančio Amerikoje laiško nebuvo gavę, pažadėjęs atva
žiuoti sūnus Vladas, studentas, irgi dar nepasirodė, (b.d.)
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KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENAIB PADANGĖS MIELOS 
(ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR iJeIVIJOJE)
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VARŽYBOS DĖL MĖNULIO KOLONIZAVIMO
^ė, kuri nepripažįsta romantikos, bet raginaVilniaus apželdinimo Tresto darbuotojai jau kelinta žiemą 

mieste sodino medžius. P asiro do, k ad pasodinti įšalusiame 
grunte medeliai geriau prigyja.

Iš A. Mickevičiaus "Ponas Tadas"
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Rytiniai debesys, kaip juodvarniai per dieną, Aukštyn bekildami, susimetė i vieną. Vos saulė iš pietų į vakarus palinko, Didžiulis debesis padangėj susirinko ir, varomas toliau, kaskart smarkesnio vėjo, Jis leidosi žemyn, tamsėjo ir tirštėjo. Pakol, viena puse atplyšęs nuo padangės, Nukrito dar žemiau ir plėsdamasis rangės Lyg burė didelė, kuri grėsmingai plaukė Ir iš pietų, dabar į vakarus patraukė.VAIKŲ PIEŠINIAI APIE BALTIJOS JURĄKLAIPĖDOJE vyko vaikų piešinių konkursas tema. Tokie konkursai giami jau 5 suruošia Jūrų ir Norima skatinti dėmesį jūrininkystei ir gamtos apsaugai. Tik gaila, kad ta gamtos apsauga nelabai rūpi valdžiai, nes įvairios pastangos, net ir specialis- nueina didele dalimi kalbama duomenys, yra pla- ne- kie- (lyg

jūrų renju osmetai,Muziejaus Akvariumo darbuotojai.skatinti

BIRŽŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA SAVO ATSTATYMO ŠIMTMETĮ 
ATŠVENTĖ 1974 METAIS.

gijos gadyne, kuri nepripažįsta romantikos, bet ragina žmogų įrengti ant mėnulio observatorija, kuri geriau pa- e ų pažinti universą. Taip pat pastatyti saulės energijos varomą įmonę, kuri galėtų siųsti i žemę micro-bangas ir ? *u • būdu žmogus laimėtų neišsenkamus energijos sa inius, kuriuos jis sugebėtų panaudoti savo reikalams, eigų tai pasisektų įgyvendinti, tai vėliau galėtu pradėti kurti menulyje miestus ir 1.1. P. I n d r" e i k aSpaudoje jau pasirodė Žinutės, kad Sovietų Sąjunga 1987 metais jau ruošiasi paleisti raketas su kosmonautais. Neatsilieka ir JAV; spauda daro užuominas, kad prasideda varžybos dėl mėnulio kolonizacijos.Mėnulis yra artimiausias žemės palydovas, kurį 1969 metais aplankė žmogus ir nustebo neradęs mėnulyje jokios gyvybės, o tik uolas ir jų nuolaužas. Jų atsigabeno grįždami amerikiečiai, Appolo astronautai. Mokslininkai ištyrinėję surado, kad jose yra metalų ir mineralų. Nors jų randasi ir žemės plutoje, bet žmogus niekad nebuvo patenkintas tuo, kas lengvai pasiekiama. Mėnulio turtai yra toli ir labai aukštai. Jis nuo žemės nutolęs už 366,399 kilometrų. Jo paviršių sudaro 37.943.000 kv. km. plotas. Jis pakeliauja žemę per 29 paras, 12 valandų ir 44 minutes. Tai ištikimiausias žemės palydovas. Bet planeta Jupiteris turi net 16 savo didumu iš kitų planetų 40-ties palydovų. Išskirtiną garbę mėnulis apturėjo, kai jį dieną Amerikos astronautai ir Neil Armstrong įmynė savo pėdą jo paviršiuje. Vėliau sekę kiti astronautai jau neberado įmintos pėdos, nes ją užnešė smėlis.Italų mokslininkas Galileo, pažvelgęs per teleskopą į mėnulį nustebo, kad jo paviršius yra labai nelygus: nusėtas kalnais, lygumomis, duburiais ir net ugnikalnių krateriais. Lygumas jis pavadino "Mare", kas reiškia marios-jūros. Šiandieną mes žinome, kad mėnulyje nėra PRENUMERATĄ IR AUKĄ: jokių jūrų, nes jame nėra vandens. Mokslininkai nurodo, kad prieš 3-4 bilijonus metų mėnulyje tekėjo lava iš ugnikalnių, kurie laikui bėgant, ataušo, sukietėjo ir susidarė lyg kokios "jūros-marios". Kraterių mėnulyje užtikta gana daug ir labai didelių, siekiančių net 100 km. pakraščiai nukloti įvairiomis uolomis, į įsimaišę metalai ir mineralai. Jie savo stebino astronautus. Mažesnius kraterius yra išmušę asteroidai. ,Rudenį ir mes dažnai matome, kai dangaus kūnų nuotrupos, pasiekusios atmosferą, nuo oro trinties, pradeda švytėti ir nusidriekia padange. Žmonės sako, kad aitvaras neša auksą... Kadangi mėnulis neturi vandens, oro ir jame nėra vėjų, tai krateriai išlikę tokio pat pavidalo, kaip juos išmušė asteroidai ar išsiveržę ugnikal- rytą Raudonosios - niai. Mokslininkai spėja, kad ir kalnai yra ugnikalnių padaras. Bėgdama lava žemesnėmis vietomis išgraužė vagas, kurių išvaizda klaidino mokslininkus, spėjant, kad tai upių vagos. Astronautų atvežti pavyzdžiai yra tamsiai pilkos spalvos su akmenų, žvyro ir stiklo priemaišomis. Jose užtikta ir mineralų: aliuminijaus, kalci- jaus, taip pat geležies ir kitų, kurie susiformavo esant temperatūrai nemažesnei kaip 2000 laipsnių F. Kas randasi po mėnulio pluta, sunku pasakyti.Dar tebesant astronautams ant menulio buvo paleista "Saturn" raketa, kuri pasiekusi mėnulį sprogo ir sprogimo jėgos sukeltas mėnulio drebėjimas tęsėsi 4 valandas, įvarydamas astronautams nemažai baimės...Mėnulio traukos jėga ne visose vietose vienoda. Mokslininkai daro išvadas, kad tai priklauso nuo mėnulio plutos storumo. Patirta, kad ant žemės daiktas sveriąs 60 svarų, ant mėnulio tesveria tik 10 svarų. Kadangi mėnulis neturi atmosferos, ar lietaus, pakyla iki 173 L C. 'minus 240 orbitoje ir 3,700 km. per valandą ir turi aplėkti aplink žemę, padarydamas nemažiau kaip 2.3 milijonų km. kelią. Jis skrenda priešinga kryptimi žemės judėjimui - iš vakarų į rytus.

įspėjimus dėl branduolinių jėgainių saugumo. Visi žinome, kas del to atsitiko ir kaip buvo su nelaime "tvarkomasi"...Tuo tarpu mokiniai konkurse grafikos ir akvarelės būdu vaizdavo vandenų pasaulį, uosto gyvenimą, jų ir jūrininkų darbus.
palydovų. Mėnulis išsiskiriavizitavo 1969 m. liepos 20zve-

Konkurse Muziejaus miją laimėjo Klaipėdos lės Mokyklos mokinė Kondrataitė, latvis, gyvenąs Rygoje ir dalyvavęs Konkurse M.Žvirblis, laimėjo Lietuvos Jurų Laivininkystės žymenį.

pre- Dai-M.tą, nueina didele niekais, kuomet ir patiekiami kad Baltijos Jūra jau be reikalo teršiama ir nuojami nauji gręžiniai reikšmingam naftos kiui iškelti į paviršių jos neužtektų plačiuose Rusijos plotuose šiaurėje) tik dar labiau kenks gamtai. Panašiai nebuvo kreipiamas dėmesys į specialistų ******************1939 m. lapkričio 30 armijos daliniai ir raudonasis karo laivynas peržengė Suomijos sienas ir užpuolė kraštą be jokio karo paskelbimo ar ultimatumo. 'Tuo pačiu metu tarybiniai karo lėktuvai pradėjo bombarduoti Suomijos sostinę Helsinkį ir kitus miestus. Taip prasidėjo 1939-40 metų Suomijos ir Tarybų Sąjungos karas, kuris vėliau gavo žiemos karo varda. Tarybų Sąjungai užpuolus Suomiją, mažai kas tikėjo, kad nykštukas galės rimtai pasipriešinti milžinui. Ir vis dėlto Stalinas apsiskaičiavo. Greitai įžygiuoti į Helsinkį nepavyko. Po pirmųjų mažų teritorinių laimėjimu, tarybinė ofenzyva įstrigo, nepajėgdama pralaužti suomių gynybos. Tarybiniai nuostoliai pasirodė milžiniški.Vis dėlto jėgos buvo perdaug nelygios. Ilgai spirtis Suomija negalėjo. 1940 m. kovo 12 d. Suomijos vyriausybės pasiuntiniai slaptais keliais nuvyko į Maskvą priimti taikos sąlygų. Ir vis dėlto, Suomijos suvereni valstybė buvo išgelbėta. Elba Čeginskienė

• TELŠIŲ. SŪRIŲ LA, didžiausia kasdien perdirba, šoma, virš 500 tonų pieno.Iš jo pagaminama po 6 tonas sūrių 25 tonas dūktų.
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tai ant jo nėra debesų, vėjo Mėnulio pusiaujuje temperatūra dienos metu 127 laipsnių C., o naktį nukrinta iki minus Mėnulio ašigaliuose temperatūra esti apie l.C. Didelė žemės traukos jėga mėnulį laiko jis skrenda aplink žemę nepaprastu greičiu,
Kadangi mėnulio orbita yra ovalo pavidalo, tai jis laikosi nuo žemės paviršiaus nevienodoje aukštumoje. Prie žemės arčiausiai jis priartėja 356.399 km. atstumu. Kai mes žiūrime į mėnulį, mes visada matome tik vieną jo dalį ir vis tą pačią, nes mėnulis nesisuka aplink save, įsigalėjusi nuomonė, kad mėnulis yra tokio pat senumo, kaip ir mūsų žemelė, būtent 4,6 bilijonų metų. Tačiau iš astronautų atvežtų mėnulio paviršiaus žemių, mokslininkai nurodo jo amžių labai skirtingą. Jie nepaneigia, kad mėnulyje kada nors galėjo būti gyventi sutvėrimai. 1638 urvuosevandens ir jo anglų vyskupas FrancisGoldwin parašė veikalą, kaip gulbės ant savo sparnų nunešė žmogų ant mėnulio... Mėnulis žavi poetus ir kitus svajotojus bei muzikus, kaip pav., Liudwig von Beethoven, kuris mėnulio garbei yra sukūręs sonatą..Tačiau 1957 m. prasidėjęs erdvės užkariavimo amžius, paneigė visas legendas apie mėnulį. Dabar technolo-

m.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:A.Muliolis, T.Čipkienė, St. Dapkus, F.Grybas, Mrs.M. Šliogeris, P.Barteška, Mrs. J.Kiselaitis, dr. J.Sakalauskas, A. Klimavičius, V.Dailydė, K.Lukošius, J.Stropus, E.Leng- nikas, St.Kuzmickas, J.V.Danys, R.Bulovas, Alf.Juozapa- vičius, A.Jurgutis, J.Biliūnas, J.Jurėnas, M. Juodviršis, Mrs. J.Rinkūnas, A.Kuzmarskas, B.Saulėnas, dr.E.Malkus, A.Dimitrejivas, A.Burb-UIevičius, C.Januškevičius, V.But- rimas, J.Araminas, J.Lukošiūnas, A.Jurjonas, P.Kazlauskas, dr.A.Pavilanis, V.Burogas, A.Petraška, J.Oscila;
RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:Po S 5,- P.Verykis, J.Laimikis, J.Yurkus, J.Mockaitis, L.Merkelis, P.Alekna, A.Petkevičius, dr.R.Ayre-Siniūtė, A.Bajoras, O.Stasiulis, M.Jasaitis;po $10,- J.Kęsgailienė, A.Kazlauskas, M.Kižis;po $15,- J.Bitneris, dr.M.Ramūnienė, M.Meškauskas;$50,- dr.J.Uleckas (ir 2 m. prenumeratą).

$200,- O.Sitkauskienė, a.a.K.Sitkausko atminimui;$30,- A. Vazalinskas; $10,- J.Šarapnickas; $1,- M.Šukys;
AUKOS:$500,-ratyvas;

VISIEMS- nuoširdžiausias AČIŪ!

"TALKA", Hamiltono Lietuvių Kredito Koope- $100,- dr. J. Mališka.^
"NL"

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:'•Po $50,- J.Laimikis, C.Jasutienė, A. Latvaitis, Ig. Petrauskas; $40,- Aug.Kuolas; $25,- Myk. Juodviršis; $20,- K. Jonušas; po 10,- T. Bartkus, B.Čižikas, E. Ka-‘ lasauskas.
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ *. ”NL”

_ $ I5.000

10.000

5.000

1.000

Mr. Mrs.

Adresas

NAMŲ REMONTO

VAJUS
REIKALINGA $.15,000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

esančia atkarpa ir ją

atgal atsiųsti "NL” adresu:

7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 
H8P IC4, CANADA

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI

m. dol. 
dol



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios 
KŪČIŲ VAKARIENĖ

Jau daugelį mėty To
ronto Lietuvių Namų Mo
terų Būrelis su pagalba LN 
Vyrų Būreliu rengia Kūčių 
Vakariene^.

Šiemet Vakarienė praė
jo ypatingoje šventiškoje 
nuotaikoje. Dalyvavo virš 
200 žmonių. Skoningai iš
puoštoje salėje, scenoje 
degė Kalėdų žvakutės, Ry
tų žvaigždė , ir sol. Vaclovo 
Verikaičio pravestos kalėdi- 
nėsi giesmės, pianinu prita
riant muz. Jonui Govėdui, 
skambėjo ypatingai sutar
tinai ir darniai. Uždegus 
tautines didžiules žvakes, 
Moterų Būrelio pirmininkė 
Ada Jucienė kvietė Būrelio 
nares uždegti salėje ant 
stalų Kalėdų žvakes.

Pirmininkė savo kalboje 
jautriai prisiminė Kūčias 
tėvynėje Lietuvoje. Kalėdų 
maldų sukalbėjo Tėvas Liu
das. Po Kūčių vakarienės 
meninę programų atliko 
sol. V.Verikaitis, dtuz. J. 
Govėdas ir sol. V.Povilonis.

Lietuviškas Kalėdų Se
nelis, kurio vaidmenį atliko 
Jonas Dambaras, apdovano
jo mažuosius dovanėlėmis.

Pasibaigus Kūčių vaka
rienei, dalyviai skirstėsi 
į namus arba į parapijose 
vykstančias Bernelių mišias.

Kor.

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ "VYRŲ BŪRELIO” DEŠIMTMEČIO KONCERTAS - BALIUS. IŠ kaires: LN

Vyry Būrelio" vicepirm. Vytautas KULNYS, sol. Daiva MONGIRDAITĖ ir muz. sol. Vaclovas VERI —

i Toronto Lietuvių Namų Yyrų BūreHo
, Vytas KULNYS ir Martynas RACYS.

OI, VYRAI, VYRAI...
/Toronto Lietuvių
Vyrų Būrelio Veiklos

Pirmoji 
NULIS,

Pirmutiniame ir didžiausiame gto ja Mt ja BO ja 
TORONTO LIETUVIŲ LAKAMA 

KREDITO KOOPERATYVE

MCKA

6/2% 
7 % 
7/2% 
7H% 
7/2% 
8’4% 
7)4% 
6/2% 
6 % 
6-7% 
5/2%

už 90 dieny term, indei, 
ui 6 mėn. term, indei. 
ųž 1 metų term, indei.

ui 2 mėty term, indei, 
už 3 metu term, indėl. 
uz GIC 1 m. gar. inv. paz. 
u z pensijų pi atw
už speci ai i a taup. s-tq 
uz taupymo sąskaitos 
kasd. p ai ūk. sąskaitą 
už čekių sąskaitos

AKTYVAI VIRŠ 56

IMA :
už asm. paskolas nuo ...11% 
ui nekiltu turto (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų..........,.10 %
2 metu...... .....10/4%
3 mėty ................10)6 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų......  9%%
(vari abi e rate)

MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortglčlus Iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bioor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI VIRŠ 3 1 MILIJONU DOLERIŲ
KASOS VALANDOS: - M0KA U^:

S 90—179 d. termin. ind......... 6/4%
S 180-364 d. termin. ind.........7)4%
S Term, indėlius 1 metų.........7)4%
X Term, indėlius 2 metų........ .7/4%
S Term, indėlius 3 metu ......7/4% 
S GIC -1 m. (met. pal.)......... — 81/4%
£ GIC - 1 m. (mėn pal.) ..........8 %
~ RRSP ir RRIF (pensijos)... 734% 
S Spec. taup. s-tą.................. 6)6%
S Taupomąj g s—tą . ..................6 %
S Kasd. taupymo s-tq........... 6 %
S Depozity-čekių s-tq ...3-6/4%

asmenine* nuo ................... %
mortglčlus nuo...........  9)4%-.12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v-P-P-

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

9.30-3.30 j
9.30-3.30
9.30- 3.30
9.30- 8.00
9.30-8.00
9.00-1.00
9.00-12.30

DUODA PASKOLAS:

Duodame asm. paskolos iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertėsi. Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
P ar duodame pinigines perlaidas (money orders) ir k'-sl tones 
čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairios sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

6 psl.

GIMINES, DRAUGUS 
IR LINKIU 

VISIEMS GEROJE 
NUOTAIKOJE PRALEISTI

ŽIEMOS ŠVENTES -

“NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” REDAKCIJĄ 

IR
ADMINISTRACIJĄ,

proga

J UOZAS ŠARAPNICKAS 
St. Catharines, Ont.

K
M?

valdyba i Šri nk t a 1976 metai s. Iš kairės: T eodoras ST A -
Abi nuotraukos St. Varankos 

jau 7-toji tradicinė stovyk
la. Joje dalyvavo tautie
čiai iš Miami, New York'o, 
Chicagos ir Kanados mies
tų. Stovyklos programoje 
buvo skaitytos paskaitos, 
rodomos filmos. Paskaitų 
temos lietė lietuvių kalbos 
kilmę, Sibiro kankinės per
gyvenimus tremtyje, lietu
viškos spaudos rūpesčiai 

_ išeivijoje.
Pirmasis Dešimtmetis

Vyrų Būrelis savo veik
los dešimtmetį paminėjo 
pasisekusiu KONCERTU 
ir PRAMOGOS VAKARU 
Karaliaus Mindaugo Menėje. 
Programų atlikti buvo pa- 

! kviesta sol. Daiva Mongir- 
daitė iš Bostono ir Toronto 
Vyrų Choras "Aras", vad. 
sol.muz. V.Verikaičio. Pia
ninu solistams ir Chorui 
akom ponavo muz. Jonas 
Govedas.

Sol. D. Mongirdaitė at
liko dainas ir ištraukas iš 
operų: "Piemenėlis"- G.Gu
dauskienės, "Dukružėle"- 
P.V.Sarpaliaus, "Oi, kas", 
"Dainužė" ir "Pamylėjau 
vakar"- St. Šimkaus. Arijas 
iš operos "Regimento duktė 
- Donizetti, "Vilią", iš o- 
peretės "Linksmoji našlė"- 
Fr.Lehar, 
Mimi" ir 
iš operos 
eini. " 
operos 
ir pabaigai 
Motina, 
operos 
Verdi, 
daitės 
skambėjo švelniai.

Choras "Aras" 
V.Verikaitis atliko: 
ja mūsų pulkas"- A.^Raudo
nikis, "Ant kalno karklai"- 
liaudies daina,"Amžinai te
kantis Nemunas" 
zapaitis, "Mes 
J.Gaidelis, 1
V.Kuorevičius, 
Vyt. Juozapavičius ir 
per žemę"

Turiu paminėti,

Namų
De~

lapkri-Praeitų metų 
čio 15 dienų iškiliu kon
certu Toronto Lietuvių Na
mų Vyrų Būrelis atšventė 
savo veiklos DEŠIMTMETI. 
Būrelis įsisteigė 1976 me
tais. Pirmųjų valdybų suda
rė Teodoras Stanulis, Mar
tynas Račys ir Vytas Kul
nys.

veikla nesiriboja vien 
surengimais.

praėjusį dešimtmetį

H.Chvedukas, 
V. Kulnys ir T. 
iždininkas A.Su- 
sekretorius- p. 

nariai - p. Rėvas 
Šiuo metu

Būrelio Veikla
Toronto LN Vyrų Būre

lio 
tik gegužinių 
Per
Būrelis savo visuomeninėje- 
kultūrinėje-pramoginėje 
veikloje Toronto bendruo
menėje pasireiškė su "pen
ketuku". Būrelio narių skai
čius kas metai keičiasi. 
Skaitlinės 100-to dar nepa
siekė. Per praėjusį dešimt
metį pirmininkais buvo V. 
Kulnys, J. Dambaras, Br. 
Laučys, L.Bubelis ir J. Šim
kus. Dabartinę valdybų su
daro pirm, 
vice-pirm.
Stanulis, 
kauskas, 
Venckus,
ir p. Bričkus. 
Būrelyje yra 82 nariai. Bū
relis tvarkosi pagal Lietu
vių Namų paruoštas gaires. 
Čia smulkiai • apie Būrelio 
atliktus darbus neminėsiu, 
pažymėsiu tik, kad Toronto 
ir apylinkės LB gyvenimas 
be Vyrų Būrelio veiklos 
būtų monotoniškesnis. Čia 
noriu pažymėti, kad ir Mo
terų Būrelis taip pat Įvai
rina Toronto LB gyvenimų.

Visų. LN Vyrų Būrelio 
renginių neprisimenu, galiu 
paminėti keletaj 1977 m. 
sausio 29 d. surengė sėk
mingų šokių vakarų. Progra
mų tada atliko Jaunimo 
Šokių Ansamblis ATŽALY
NAS. 1978 m. lapkričio 
4 d. surengtame vakare 
-KONCERTE- programų 
atliko solistės - Gina Čap- 
kauskienė ir Slava Žiemę- 
lytė.

Lapkričio 12 d. KON
CERTĄ athko sol. A. Stem- 
pužienė - Švedienė ir komp. 
muz. Jonas Švedas. Gruo
džio 2 d. buvo surengtas 
VYRŲ BŪRELIO VAKARAS. 
Tai tik keletas pramoginių 
renginių 1983 m. rugpjūčio 
6-14 d.d. Būrelis buvo su
rengęs vasaros poilsio sto
vyklų Pranciškonų vasarvie
tėje, Vasagoje. Tai buvo

"Vilią", 
"Linksmoji 

"Aš vadinama
"Miuzetos" valsą

; "Bohema" - Puc- 
Deimanto" arijų iš 
"Faustas"- Gounod

su "Aru"-
globok mane" 
"Likimo

Solistės 
malonus

"O 
iš 

galia"- 
D.Mongir- 

sopranas

ir
lf-7

sol.
Žygiuo-

' - J. Juo- 
žengiam"- 

"Pajūriais"- 
"Lietuva"- 

"Einu
- A. Bražinskas, 

kad mi
nimų Koncertą-Balių rengė 
Toronto LIETUVIŲ NAMA1- 
-Valdyba 
Būrelis.

Vakaro 
dyje LN 
ir Vyrų 
Vytas Kulnys minėjo, kad 
Lietuvių Namai reiškia pa
statų, kuriame randa vietą 
daugelis lietuviškų organi
zacijų, ypač mūsų jaunimas, 
kuris čia nuolat atlieka į- 
vairias repeticijas.

Nors LN nėra jokia pa- 
šalpinė finansinė institucija,

ir tų Namų "Vyrų

įvadiniame žo-
Valdybos narys

Būrelio vicep-kas

nežiūrint to, ji remia lietu
viškų kultūrinę veiklų. Tai 
veiklai išleidžia kasmet 
50-60.000 dolerių. Šiandie
nų atrodo jau visi įsitikino, 
kad be šių Lietuvių Namų 
Toronto LB veikla ir tautie
čių gyvenimas būtų skur
desnis. Toronto Lietuvių 
Namai yra jau pasidarę 
savotiška lietuvių išeivijos 
"Mecca". Čia sekmadieniais 
svečiuojasi iš įvairių kraštų 
atvykę svečiai.

LN Vyrų Būrelį dešimt
mečio proga sveikino LN Val
dybos p-kas V.Dauginis ir 
LN Moterų Būrelio pirmi
ninkė A. Jucienė. Padėkos 
žodį programos atlikėjams 
tarė LN Valdybos narys 
ir Vyrų Būrelio antrasis 
vice-pirm. Teodoras Stanu
lis, įpindamas į savo padė
kų ir jumoro.
Pramoginė Dalis

Šokiai prasidėjo 9 vai., 
grojo geras 5 asmenų or
kestras. Veikė baras su ge
ru patarnavimu. Virtuve 
ir bufetu rūpinosi garsėjan
tis kulinaras V. Birštonas. 
Žinoma, neapsiėjo ir be 
loterijos, kuri papildo ren
gėjų pajamas išlaidoms pa
dengti.

LN nariams įėjimas bu
vo nemokamas. LN turi 
virš 1700 narių. Narių 
skaičius auga. Tiesa, vieni 
apleidžia šį pasaulį, kartu 
ir LN, tai šio žemiško gy
venimo visų likimas. Džiu
gu, kad mirusiųjų vietas 
savo veikla užpildo mūsų 
augantis jaunimas.

Stepas Varanka 
PRANEŠIMAS APIE 
VIENOJE VYKUSIĄ 
KONFERENCIJĄ

Per keletu mėnesių 
spauda garsino Helsinkio 
Akto Peržiūros Konferen
cijų ir įvairius pasiruošimus 
plačioms demonstracijoms. 
Viskas sukosi apie Sovietų 
Rusijų, kuri visiškai nepai
so Helsinkio susitarimų.
Pabaltiečių prisirinko a- 

pie 500 (300 lietuvių, 160 
latvių ir 15 estų, taip spė
jama) ir jie su skambiais 
šūkiais-plakatais reikalavo 
pavergtom Pabaltijo vals
tybėm laisvės. Dalis Vienos 
publikos taip pat prisijungė 
ir nešiojo mažas lietuviš
kas vėliavėles. Policija 
skelbė , kad iš viso buvo 
apie 1.500 demonstruotojų 
ir buvo išvengta incidentų.
Lapkričio 25 d. Toronto 

Lietuvių Namų saleje įvyko 
išsamus pranešimas tų, ku
rie dalyvavo Vienoje. Pir
miausiai H.Lapas (kuris Vie
noje turėjo eilę įsipareigo
jimų) vaizdžiai papasakojo 
savo įspūdžius ir parodė 
skaidres. Prelegentas džiau
gėsi, kad viskas buvo tvar
kingai suruošta, pareigos

iš anksto paskirstytos.
Antrų pranešimų girdėjom 

iš adv. J.Kuraitės-Lasienės. 
Krito į akis jos maloni lai
kysena ir gryna lietuvių 
kalba (mokslus ji ėjusi šio
je šalyje). Klausytojai ste
bėjosi jos patriotiškumu 
bei sugebėjimu puikiai per
duoti savo patirtį demonst
racijoje. Ji jau nebe pirma 
kartų lankėsi Europoje pa
našiais reikalais.

Trečias - jauniausias pra
nešėjas Algis Vaidila. Jis 
visai jaunas, bet jautriai 
pergyvena jo tėvų žemės 
pavergimų ir prisipažino, 
kad nesitikėjo gauti tiek 
daug dvasinės naudos iš 
to apsilankymo Europoje. 
Po demonstracijų jo lietu
viškumas labai sustiprėjęs, 
nors Lietuvos nemate, bet 
jaute, kad ji taip labai ar
ti nuo Vienos, palyginant 
su Kanada.

Visi pranešimai buvo la
bai įdomūs ir džiugu klau
syti, kad daug torontiečių 
buvo ten nuvykę. Po šių 
pranešimų klausytojai paju
to lyg patys būtų ten da- 
lyvavę.Klausėsi tik virš 100 
žmonių, nes buvo darbo 
diena. Pranešimų surengė 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba. A.

Ottawa
ŠEŠTADIENINĖS MOKYK
LOS KALĖDŲ EGLUTĖ

1986 m. Kalėdų Eglutės 
sueiga įvyko gana anksti- 
gruodžio 13 d., šeštadienį, 

4 val.p.p., St.Hyacinth pa
rapijos salėje. Pasitaikė la
bai šaltas oras, tačiau at
silankiusiųjų skaičius buvo 
pasigėrėtinas - daugiau ne
gu kitais kartais - apie 
80.

Prieš sueigą Parapijos 
bažnyčioje vyko pamaldos, 
kurias atlaikė ir gerai pa
ruoštų pamokslų pasakė 
kun.dr.V. Skilandžiūnas.

Džiugu buvo matyti at
silankiusius ir iš tolimesnią 
vietovių, ypač iš Jungtinių 
Valstybių pasienio, kuriems 
Ottawa yra artimiausia sa
va bendruomenė.

Sueigų pradėjo šiais 
metais nauja Tėvų Komite
to pirmininkė Regina Če- 
ponkienė. Pasidžiaugusi 
mūsų didėjančia mokykla, 
išvardino jos rūpesčius ir 
kvietė visus į talkų išlai
kyti tų lietuviškos šviesos 
žiburėlį. Šiuo metu Mokyk
loje yra 15 mokinių ir dvi 
mokytojos.

Sueigos programų pra
vesti pakvietė Mokyklos 
vedėjų Alę Paškevičienę.

Programoje buvo visos 
Mokyklos mokinių atlieka
ma 2-jų veiksmų pasakos 

(nukelta į 7 psl......... '

JEIGU

ATI-IK 
GRUPĖS

I

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

į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous)
'SUS 1R INK IMĄ. SUS 1 RENKA ME K1EKVIENĄ 

PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montrea
Mylimam broliui

A. + A.

JUOZUI URBONUI
mi rus,

sesutei EUGENI JAI, broli ui LINUI su šeima 

bei giminėms reiškiame giliausia užuojautų —

M. ir J. MALCIAI 
V. ir R. BULOTAI 
R. ir K. MALCIAI 

su šeimomis

A t A 
JUOZUI URBONUI 

mirus, 

seseriai EUGENIJAI URBONAITEI ir broliui 
LINUI su šeima reiškiame giliausią užuojautau-

MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga j 

sveikiname brolius - seses j 

šaulius, draugus ir pažįstamus - j

IGNAS PETRAUSKAS, 
ANTANINA PETRAITYTĖ (

E

šokiams

a+a 
MARIJAI DENISEVIČIENEI 

mirus,

jos dukrai GENOVAITEI ir šeimai reiškiame 
gilią užuojauta^-

V. KAČERGIUS ir
A. RUSINO ŠEIMA

..................... ......

sudbury

S. M. SAUSIO 24 d. ŠEŠTADIENI

Jaunimo Centro salėje Hamiltone

ruošiamas metinis

ZUIKIU
su j domia programa

Sol. V. POVILONIS su savo palyda

• Baras
• Žvėrienos vakarienė
• Taurių įteikimas
• Staliukų loterija 

GROS

"ZBIGNIEW NOGAS" orkestras . 
PRADŽIA - 18:30 vai. 
Meninės programos 

pradžia — 20 vai.

ĮĖJIMAS - $6.00

lietuviu žūklautojų i.
KLUBO "GIEDRAITIS" VA

i Ottawa
(.........atkelta iš 6 psl.)
vaidinimas "RAKETA". Pra
džioje Mokyklos vedėja su
pažindina trumpai su pasa
kos turiniu, kad žiūrovams 
būtų lengviau sekli vaidini
mo eigą. Ypatingai mažieji 
5-7 m. amžiaus, matyt iš 
baimės, tiesiog neįstengia 
garsiai kalbėti scenoje.

Prieš vaidinimu, pasa
kos įvadą gerai paskaito 
vyriausia Mokyklos mokinė 
Rita Sakutė, baigdama šiuo 
posakiu:

"Lyg perkūnas su audra 
Trenkia Žemę ši žinia: 

Marsas Senį suviliojo, 
Jis staiga ten išvažiuoja"...

Pirmajame veiksme ma
tome vyr.nykštuko Išmin
čiaus skubotai sukviestą

1987J:. 8

ir MEDŽIOTOJŲ 
VALDYBA

miško gyventoją posėdį, 
kuriame norima išspręsti 
klausimą, kaip sulaikyti 
Kalėdą Senelį.

Čia Išminčius - 9 m. 
amžiaus Aleksas Čeponkus 
"Įgauna" patyrimo pirmi
ninkauti posėdžiui. Pradeda 
rinktis įvairūs miško gyven
tojai. Pirmiausiai pasirodo 
du kiškiai: Indrė Sakutė 
ir Andrea Gutauskaitė. Šne
kasi tarpusavy. Prisimena 
kopūstus, kurią jau seniai 
neragavo. įbėga trys pely
tės: Asta Baršauskaitė,
Emma Naujokaitytė-Lewis 
ir Onutė Baršauskaitė. Jos 
baikščios, nežino, kodėl 
jos yra kviestos. Įžingsniuo
ja šeškas - Paulius Gutaus
kas. Jis stebisi, kad jo ga
minamos dujos labiausiai 
reikalingos tik vasarą, o 
jį lydinti lapė - Lina Au-

gailytė netiki, kad žiemos 
metu jai tektą rausti kur 
urvą. Atplasnoja paukštė — 
Ilona Naujokaitytė-Lewis. 
Ji praneša Išminčiui, kad 
išnešiojusi pranešimus į po
sėdį kam reikia ir pritupia 
prie būrio susirinkusiąją.

Paskutiniai įbėga du 
nykštukai: Andrius Čepon
kus ir Rasa Augaitytė. 
Juodu teisinasi pirmininkui, 
kodėl pavėlavę. Posėdis 
ir diskusijos trumpos. Pa
daryta išvados ir duoti nu
rodymai, kas ką turės da
ryti, jei nepavyks perkal
bėti Senelio.

Žiūrovai atkreipė dėme-, 
sį, kad vaidintojams buvo 
paruošti gražūs kostiumai 
ir kad dirbta su dar nekal- 

'bančiais lietuviškai, kad 
gerai ištartą žodžius, kurie 
neblogai derinosi prie visą.

Antrame veiksme svar
biausi vaidmenys tenka 
Kalėdą Seneliui - Raimon
dui Verbylai ir jo žmonai

Kristinai Sakutei,kurie, 
kaip vyresni (12 m. am
žiaus) gerai atlieka savuo
sius vaidmenis.

Iš jaunąją sunkiausias 
vaidmuo teko Išminčiui, 
kuris ir antrajame veiksme 
turėjo daug darbo. Miške 
pasigirsta didelis sprogi
mas. Visi išsigąsta. Įbėga 
Išminčius ir praneša, kad 
raketa jau susprogdinta. 
Visi apstoję ratu užmigdytą 
Kalėdą Senelį šaukia, kad :

"Jau susprogo ta raketa, 
Žemėj likus šlapia vieta"

Išęiblaivėjęs iš miego 
Senelis sužino, kas atsitiko 
su raketa, džiaugiasi, kad 
neišskrido su ja.

Įspūdinga pabaiga bai
giasi visiems dainuojant 
Kalėdą Seneliui dainą: 
"Kalėdą Senelį branginant 

labai, 
Jį žino ir myli visi vaikai. 
Vai ti-ta, vai dri-ta, vai 
ri-ta-ta
Jį žino ir myli visi vaikai.

Vaidinimui pasibaigus, 
atvykęs Kalėdą Senelis iš
dalina visiems vaikučiams 
dovaną. Ją gauna ir kai 
kas iš suaugusiąją. Po to 
vyksta suneštinės vaišės- 
kavutė.

Pasigesta Mokyklai ska
tinamojo žodžio iš Bend
ruomenės vadovą.

Albinas Vilniškis

bndon,ont.
PALAIDOJOME MIELĄ 
VILNIETĘ

Praeitais metais, gruo
džio mėn. 18 d. netikėtai 
savo bute mirė Edmundas 
Cicėnas. Jis buvo gimęs 
1917 m. vasario mėn. 17 
d. Vilniaus krašte, Daugė
liškio valse., Dėdiškią kai
me.

E. Cicėno artimas kai
mynas Adomas Kalnėnas 
sakė, kad jis buvo baigęs 
Švenčionią lietuvią gimna
ziją, kuri išauklėjo daugelį 
jaunuolią tikrais lietuviais 
patriotais. Pasak A.Kalnė
no, velionis prieš II-ąjį Pa
saulinį Karą atsiradęs ne
priklausomoje Lietuvoje, 
Karo Mokykloje baigė Ka- 
riūnų-aspirantų kursus ir ga
vo jaun. leitenanto laipsnį.

• LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS VISUOTINAS SUSI
RINKIMAS įvyks 1987 m. 
sausio mėn. 11 d., 1:30 
val.p.p., J.E. STAŠKŲ na
muose, 79 Front St., Sud
bury, Ont.

Bus tariamasi svarbiais 
reikalais, veikla ir naujos 
Kanados Lietuvią Bendruo
menės Sudbury Apylinkės 
rinkimai.

VISI LIETUVIAI KVIE
ČIAMI BŪTINAI DALYVAU
TI ir ATLIKTI SAVO TAU
TINĘ PAREIGĄ.

Lietuvią Bendruomenės 
Apylinkės Valdyba

• A.a. Povilas JUŠKA, 87
m.amžiaus, mirė 1986m., 
gruodžio 10 d., Memorial 
Ligoninėje. Iš Jackson & 
Bernard Laidotuvją Namą 
buvo atvežtas į Christ the 
King šventovę. Po kun. O' 
Connor Šv.Mišią ir iškil
mingą pamaldų, Velionio 
palaikai sudeginti Park 
Lawn krematoriume. Povi
las Juška gyveno vienišas. 
Laidotuvėmis rūpinosi J. 
Šleinys ir Michail Kruk. 
Lietuvoje yra likusios jo 
3 seserys. J.Kr.

• Audra ir Fernandas 
ALBRECHTAI - 1986 m. 
lapkričio 29 d. atšventė 
25 metą vedybinę sukaktį.

Kanadoje - Londono mies
te jis išgyveno virš30 metų. 
Buvo vedęs, tačiau vaiką 
nesusilaukė. Londono apy
linkėje buvo uolus bendruo- 
menininkas, priklausė lie
tuvią Vilniečią Sąjungai 
ir buvo labai dosnus auko
tojas lietuviškiems fondams.

Sukakties minėjimą suren
gė B.J. S t anka i č i a i , pa
dedant sukaktuvininką šei
mos nariams, giminėms ir 
artimiesiems, dalyvaujant 
Sudburio lietuviams ir sve
čiams. Svečią dalyvavo iš 
Toronto, London, Ont.,Sault 
Ste.Marie ir Amerikos.

Bendra dalyvią sunešti
nė vakarienė, sukaktuvinin
kams įteiktos vertingos do
vanos, daug sveikinimą ir 
linkėjimų Albrechtams ve
dybinės 25 metą sukakties 
proga.

Sukaktuvininką ketvirta
dalis šimtmečio jau pra
leistas akmenuotame Sud
bury mieste, sukurta graži 
lietuviška šeima, daug lai
ko aukota lietuvią tautinei 
veiklai ir lietuvią organi
zacijose. Fernandas per 
tą laiką INCO darbovietėje 
pasiekė aukštas ir atsakin
gas pareigas, kaip geras 
pareigingas tarnautojas bu
vo ir yra darbininką verti
namas ir gerbiamas; tuo 
garsina lietuvią vardą Sud- 
buryje įvairią tautybią ka- 
nadiečią tarpe.

Kaip gabus medžio 
skulptūros menininkas savo 
darbais gerai žinomas Sud
burio ir kitą vietovią lie
tuviams, taip pat ir kana
diečiams.

Ilgiausią ir laimingą 
metą A.F. ALBRECHTŲ 
Šeimai.

J. Kručas

Palaidotas Šv. Petro 
R.Kataliką Kapinėse gruo
džio mėn. 20 d. Liko liūdin
ti žmona Linda ir brolis 
Jeronimas, dabar gyvenąs 
Chicagoje. Liūdi jo negau
si Londono lietuvią apylinkė.

Tebūnie jam lengva Ka
nados žemelė. L. E-tas

DRESHER INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

KUYM14
SPECIALYBES t

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• Užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE;
• ZOMfAS
495-90e AVENUE, LaSalle
365-11 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
383U B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvią kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r- —7 v. v. , šeštadieniais 9 v.r, — 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS ! 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis i nsurance Broker Limited, 

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

GUY 
RICHARD
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai Lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui "or taisymui skambinkite : 3*4-1470

V Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
Toronto, Ont.
M6P IA5

ALL seasons travel, b.d.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531
7 psl.



montreal
• Elena ir Stanislaus SZEW- 
CZUK, mirus Juozui Urbo
nui Toronte, "NL" aukoja 
$25.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"‘

• J. JURĖNAS a.a. Juozo 
Urbono atminimui paauko
jo "NL", $20.

• Mirus J.URBONUI To
ronte, jo seserį Eugeniją 
Urbonaitę ir brolį Liną 
Urboną užjausdama, aukoju 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
$15. Teodora ČIPKIENĖ.

• A.a.Juozo URBONO 
atminimui "Nepriklausomai 
Lietuvai" aukoja $20,- Pr.E. 
BERNOTAI.

VISIEMS e aukojusiems 
nuoširdžiai DĖKOJAME."NL"

L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS 30-MEČIO MINĖJIMAS A. V. PARAPIJOS SALĖJE 1986 m. lapkričio 
29 d. Kairėje prie mikrofono atidaromąjį žodį taria L.K. Mindaugo š. kuopos pirm. Augustinas MYLE.

Nuotrauka A. Kalvaičio.

LITAS M0NTREALI0 LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virš $ 19,000,000; REZERVAS virs $600,000.

CERTIFIKATUS .
TERM. INDĖLIUS

1 metų.................
180 d.- 364 d.......
120 d. -179 d. ...

30 d.-119 d. ...

8F2%

7%% 
7/2% 
7’4% 
7 %

MOKA UŽ:

TAUPYMO —special .. 
TAUPYMO — su Gyv, dr. 
TAUPYMO- kasdieninės 
EINAMOS ......................
PENSIJŲ - RRSP term. 
PENSIJŲ- RRSP taup.

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9%%, ASMENINĖS nuo 10%%

6 % 
5% %
5 % 
5 % 
83/4 % 
634%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

• Savaitraštis "Nepriklau
soma Lietuva" nuoširdžiai 
dėkoja visiems, sveikinu
siems šio laikraščio leidė
jus ir darbuotojus švenčių 
proga, taip pat ir atsiuntu- 
siems laikraščiui paremti 
auką.

Džiaugiamės, kad ne
maža dalis atsilikusiąjų su 
prenumeratomis skaitytoją, 
metams baigiantis, pasisku
bino susitvarkyti savo są
skaitas. Tie, kurie dar to 
nepadarė, tikimės, irgi ilgai 
nedels.

Šalia Namą Remonto 
Vajaus tęsimo, šį pavasarį, 
GEGUŽĖS mėn. 2 d., ren
giamas tradicinis SPAUDOS 
BALIUS Montrealyje, AV 
Parapijos Salėje. Organiza
cijos maloniai prašomos 
tą datą palikti laisvą "NL" 
parengimui.

Švenčią laikotarpis pra
ėjo mūsą skaitytojams sėk
mingai ir maloniai, tikimės 
bus taip ir per visus 1987- 
tuosius metus. "NL"

• Montrealyje visa eilė, 
rengimą, vykusią gruodžio 
mėnesyje, praėjo labai sėk
mingai: gruodžio 7 d.- KL 
Jaunimo Vakaras, kuria
me labai simpatingai pasi
rodė Australijos moterų 
Dainos Vienetas "Svajonė", 
tik publikos galėjo būti 
daugiau;

Gruodžio 13 d. Philip 
Skevere lietuviai buvo at
stovaujami ir gražiai prisi
dėjo prie Žmogaus Teisių 
Dienos minėjimo iškilmių. 
Buvo paleisti juodi ir gel
toni balionai su sąžinės 
kalinių vardais ir adresais;

Gruodžio 14 dieną 
KLKMoterų D-jos Montre- 
alio Skyriaus metinis ren
ginys, dalyvaujant muz. 
V.Poviloniui, praėjo labai 
gerai, dalyvaujant gausiai 
publikai, kuri buvo svečio 
solisto įtraukta į dainavimą 
ir išjudino visus šventiškai

Dr. J. MA LIS KA
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600,

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL:. Bus.:; 866-8235 
Namų: 761—4675

nuotaikai.
Šv. Kazimiero Para

pijos Bazaras su pietumis 
gruodžio 14 d. sutraukė 
nemažai publikos, jų tarpe 
ir kitataučių būrį, taip pat 
buvo labai sėkmingas. 
Kalėdų Eglutė, suorgani
zuota mūsų Šeštadieninės 
Lituanistinės Mokyklos, vy
ko gruodžio 21 d., AV Pa
rapijos salėje, sutraukusi 
visai gražų ir linksmą būrį 
pačių jauniausiųjų ir vyres
niųjų.

Naujų Metų oficialaus 
sutikimo nebuvo, bet į pri
vačiai suorganizuotą L.ir 
G. Balaišių pobūvį susirinko 
apie 70 svečių, kurie link
sminosi, šoko ir maloniai 
sutiko 1987 metų ankstyvą 
rytmetį. b.

• C.A. JANUŠKEVIČIUS pa
aukojo TAUTOS FONDUI 
$100. Nuoširdus AČIŪ.

• Dr.Petras ir Irena LU
KOŠEVIČIAI dideliame ar
timųjų būryje atšventė sa
vo dukros Inos sužadėtuves 
su Morkum Sungaila. Ves-* 
tuvės numatomos vasarą 
Montrealyje.
• E. ir S.SZEWCZUKAI 
išvyko į Jamaica, savaitei 
atostogų.
• Alfonso ir Noros Gudų 
duktė Anne GUDAITI: 
prieš Kalėdų atostogas bai
gė mokslą McGill Universi
tete, gaudama Bachelor of 
Science laipsnį Agrikultū
ros ir Mitybos Technologi
jos srityje (Agriculture and 
Food Technology). Prieš 
tai ji buvo baigusi studijas

imi imlia................ ....

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie ?oul. Concorde ) 
Skambinti Tel : 662-1177

fMMKMaaBtmHSHOKMBKiSSMERriHRESSGaCS

Dr Philip Stulginski
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kampas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai. r. iki 9:30 vai. vck. 

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r, iki 9:30 vai. vak

GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS. 
7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2

Tek: 366-9742 ir 365-0505

Dr. A. S* POPtERAITIS
B. A. M. D. M.Sc. L.M.C.Q F.R.GS. (c) 

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

Tel.:| 931-4024

NOT AB Al

J, BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

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

8 psl.

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero
Concordia Universitete
Antropologijoje, gaudama
Bachelor of Arts laipsnį.

A.Gudaitė dabar trum
pam laikui tęs studijas Uni- 
versitė de Montreal.

Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieni ai s 
Sekmadieni oi s

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

10:30 - 12:30

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

10:30-12:30
EKSKURSIJA I LIETUVA

išvyksta š.m. GEGUŽĖS tnėn.15 d. Lietuvoje išbus 10 dienų. 
Sustojimas Maskvoje. Užsirašyti ir įmokėti užstatą, $ 300.-Iki 
kovo mėn. 15 d. Bendra kaina dar nežinoma. Kreiptis Į: 
J. Vilkelienę, 1016 Belleville Ave., Laval, Que., H7C 2C1

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO

REGISTRUOTA IŠTAIGA u-
atlieka darbu S) kreipianti s į COST A, Tel.: 733—9878

MAURICE ANTONIUK - EL EKTROS ŠILDYMO SP ECI AL 1ST AS

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

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

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS'’ bus uždarytas.

RESTORANAS
KOSUHS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BROCHETTERIE” -

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

Priėmimų salė 2-me aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun h4h U4 

(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189
STANDARD PETER SODO

L»lI L— 

profesiniai patarnavimai finansų reikalais; 
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .

4150 St. Catherine St. West, Suite 330 Tel. Bus.: 937-4294 
Westmount, Quebec H3Z 2Y5 Res.. 255—5579

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS “
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY IMG-
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

•"—■m wiiii inwWTiriWTII

MONTREAL ENTERPRISES Reg’i
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3Sth Avenue, Montreal HI T - 3 A 6

TEL 727 -3 120Namų 376 -378 1

Albertos N O R K E LI 0 N A S, B*A. C.S£., 13.

Komercinio, privataus turto, automMig 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Ą A •? ?J?-rJLJr ilk J J?-JUi.4.-V4Į

• Gateaux • Biscuits
• GSteaux au fromage
• Pam • Cafė
o Meilleurs beignes 

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINE
• įvairus pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524. Ontario E.. Mtl 524*3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. La SALLE, P.O. H8P 1Y1

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų

pasirinkimas
• Pardavimas ir
• Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P. Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

MEMBE*

FOTO M.L.» 
irsTe*1

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas p atara avim aa

PIRKIMAS - PARDAVIMAS
445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.O. H3N1R1

Tel. Business: 273—9181 ■ Residence: 737—0844.

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS P1EČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS &C6TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

PHOTO! MARIAGE - WEDDINGS

STUDIO?5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 TeL: 481-66U8

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

Savininxa* : JOHN QSKOWICZ 
3351 Beloir St., Moetreal; Que., H2A 2A5

Telefonas721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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