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SUKČIAI NEW YORKO 
BIRŽOJE

Jau ilgesnį laiką ameri
kiečių spauda rašo apie 
milžinišką skandalą garsio
joje New York'o Wall 
Street biržoje ( The New 
York Stock Exchange - NY 
SE). Š. m. vasario mėnesį 
jau dalis suimtųjų nuteista. 
Jie visi kaltinami įvairio
mis suktybėmis: mokesčių 
nusukimu, akcijų apgavys
tėmis bei nelegalia prekyba 
jomis, naudojantis nelega
liai išgautomis informacijo
mis, kurios buvo nežinomos 
kitiems biržos klijentams, 
svetimų valiutų spekuliacija, 
pašto siuntų suktybėmis, 
melavimu ' teisme ir dar 
visa eile mažesnių, įsta
tymų pažeidimu. Nors, kaip 
rašoma, panašūs makleriai 
uždirba legaliai į metus 
nuo 200.000 iki milijono 
ir daugiau dolerių, jų godu
mas pinigo esąs nepasotina
mas. Štai keli patys stam
biausieji iš tų sukčių sąra
šo: D.Levine jau sutiko 
mokėti virš 11 milijonų 
dolerių baudą ir dar bus 
netrukus nubaustas kalėji
mu; I.Boesky, kuris yra lai
komas pačiu stambiausiu 
biržos spekuliuotoju, jau 
sutiko sumokėti 100 milijo
nų dolerių baudą ir, teismo 
sprendimu visam gyvenimui 
išmestas iš biržos biznio, 
bet dar bus nubaustas už 
kriminalinius nusikaltimus; 
M.Siegel jau sutiko mokėti 
9 mil.dolerių baudą ir jam 
dar gręsia 10 metų kalėji
mo ir bent 260.000 dol. 
bauda už kriminalinius nu
sikaltimus; R. Cecola, fi
nansų analistas brolių La
zard'ų bendrovėje, buvo nu
baustas 6 metams kalėjimo 
sąlyginiai ir, nors neprisi
pažino kaltu, sumokėjo 
baudą už sukčiavimą; R. 
Wilkis, pastarojo bendradar
bis, nuteistas 1 metams 
ir l diena kalėjimo ir dar 
5 metus sąlyginiai; 1.Reich 
nuteistas,kaip ir pastarasis; 
dar minimi David Brown, 
Ira Sokolow, Robert Fre
eman, Timothy Tabor ir 
kiti. Kaikurie kaltais nepri
sipažino. NYSE biržos ve
dėjas Robert Birnbaum pa
reiškė, kad bus padaryta 
atatinkamų pakeitimų bir
žos veikloje ir sustiprintas 
sekimas, kontrolė bei padi
dintos ir pagriežtintos bau
dos, norint išvengti panašių, 
skandalų ateityje.
Simon vviesenthaėį 
KALTINA BENDRADAR
BIAVUS SU GEŠTAPU

Tokie sensacingi kaltini
mai pasirodė įtakingo Izrae
lio dienraščio JERUSALEM 
POST puslapiuose. Už tai 
Wiesenthal, pagarsėjęs "na
cių medžiotojas" Vienoje, 
Austrijoje, padavė laikraš
čio redaktorius teisman. 1 
Praėjusiais metais pirmiau
sia pasirodė skaitytojų laiš

kų skyriuje buvusio Izraelio 
diplomato David Korn'o 
laiškas, kuriame tvirtinama, 
kad Wiesenthal'is pats sukū
rė apie save neva didžiau
sio pasaulyje nacių gaudyto
jo mitą. Tuo tarpu, anot 
Korn'o, Wiesenthal'is už 
milijonus dolerių gautų au
kų nieko nesąs pagavęs, 
niekad viešai nesąs davęs 
jokios atskaitomybės tiems 
aukotojams bei visuomenei. 
Kitame panašiame laiške 
minima, kad W. užvestoji 
byla prieš buvusį Austrijos 
kanclerį Bruno Kreisky bu
vo pralaimėta ir bylą pats 
Wiesenthal'is nutraukė. O 
W. teigimas, kad jis esąs 
buvęs Mauthausen'o kon
centracijos lagerio kaliniu, 
teigia minėto dienraščio 
nuo)!? *’*■* MuiiKiE'.aS TVi-ar 
Van Leer, nesąs teisingas, 
nes Simon Wiesenthal esą 
turėjęs Geštapo suteiktą 
specialų statusą ir buvęs 
"neliečiamas asmuo", nes 
buvęs vieno to lagerio dar
bo bataliono viršininku. 
Van Leer tame pačiame 
dienraštyje dar rašo: "Jei 
plačiai visuomenei Korn'o 
kaltiniamai buvo netikėti, 
tai jie nėra nauji rimtiems 
tyrinėtojams, tiriantiems 
holokausto (t.y. masinių 
žudynių) istoriją... O buvęs 
Austrijos kancleris Bruno 
Kreisky nesidrovėjo Wiesen
thal'! pavadinti melagiu 
ir apgaviku. Jis taip pat 
kaltino Wiesenthalj turėjus 
karo metu reikalų su Geš- 
tapu". Kaip tiktai dėl šių 
pasisakymų W. buvo iškėlęs 
bylą Kreiski'ui, bet,kaip 
jau minėta, ją pralaimėjo 
ir pats nutraukė tolimesnę 
jęs tąsą.

Wiesenthal'į tačiau ta
me pačiame dienraštyje 
gynė buvęs Holocaust ar
chyvo vedėjas, o dabar 
JAV liūdnai pagarsėjusios 
OSI viršininkas Washingtone 
N.M. Sher, teigdamas, kad 
negalima esą paneigti W. 
pastangų ir atsiekimų, ke
liant švieson nacių žiaury
bes bei jų kolaborantus.

Charakteringa, kad ir 
ši sensacinga žinia buvo 
mūsų angliškoje spaudoje 
nežymiai nukišta į paskuti
nius puslapius. Tuo tarpu 
mūsiškis Chicagos DRAU
GAS ją atspausdino š.m. 
22 numerio pirmame pusla
pyje.

S Y RIJOS DALINIAI 
BEIRUTE

Syrijos kariuomenės da
liniai buvo pasiųsti į Beiru
tą, kad prižiūrėtų tvarką 
ir perskirtų tarpusavyje 
kariaujančias įvairias liba
niečių musulmonų ir krikš
čionių ginkluotas gaujas. 
Atrodo, kad tai pasisekė, 
nes kovos aprimo. Syrijos 
prezidentas Assad, kaip 
pranešama, stengsis išlais
vinti visus suimtuosius į- 
kaitus. Šiuo metu ypač in

tensyviai ieškoma pagrobto
jo anglikonų arkivyskupo 
pasiuntinio Terry Waite.
SAVIKRITIKOS BALSAI 
SOVIETUOSE

Ir sovietinės spaudos 
skaitytojų laiškų skyriuose 
ima pasirodyti labai tiesių 
ir nemalonių pasisakymų 
prieš darbininkų rojaus ne
geroves. Štai, OGONIOK 
žurnale atspausdinta apie 
sovietų, policijos bruta
lų siautėjimą Karelijos so
vietinėje respublikoje (dalį 
šios "respublikos" sudaro 
smurtu atplėšta Suomijos 1 
teritorija), kad net buvo 
iš pareigų atleistas tos res
publikos vidaus reikalų mi- 
nisteris. Kituose laiškuose, 
pasirodžiusiuose partijos 
oficioze maskvinėje "Prav- 
doje". V. Nikitin, mokytojas, 
skundžiasi, kad visos paža
damos reformos labai ilgai 
trunka arba visai neįgyven
dinamos, gi "dauguma žmo
nių tyli iš baimės, o kiti.

kad jokiais pažax 
dais nebetiki". Ten pat ra
šo fabriko darbininkas E. 
Detjarev'as, kad visi parti
jos ir profesinių sąjungų 
rinkimai yra iš anksto su- 
planuosti, todėl žmonės 
esą pasyvūs ir tokiais rinki
mais nesidomi. Anot jo, 
tu ten tiktai turi sėdėti 
ir kilnoti be reikalo ranką, 
nes ar tu balsuosi, ar ne
balsuosi, bus taip, kaip nu
tarė planuotojai. O jeigu 
bandysi išsižioti, tave vė
liau persekios viršininkai". 
Kitame laiške kritikuoja
mas masinis visokių pasižy
mėjimo lapų ir medalių

dalinimas, nes, girdi, jų 
tiek prigaminta, kad jie 
nustoja bet kokios vertės 
ir pagarbos. Dar kitame 
pasisakoma, kad tiktai par
tiečiai gauna visokias privi
legijas ir geras tarnybas, 
nors tvirtinama esą Sovietų 
Sąjungoje ir nepartiečiai 
turį tas pačias galimybes.

BLANKUS WILSON*© 
BIUDŽETAS

Kanados finansų ministe- 
rio Michael Wilson'o vasa
rio mėn. paskelbtasis biu
džetas spaudos buvo pa
krikštytas "Popcorn" biu
džetu. Ne vien dėl to, kad 
tam "junk food" (popcorn, 
potato chips, granola bars, 
popsicles, etc.) uždėtas 12% 
mokestis, bet ir dėl to, 
kad jokių žadėtų reformų 
ir bendrai jokių ypatingų 
pakeitimų nepadaryta. Deja, 
pakelti mokesčiai gazoli
nui, o taip pat tabako pro
duktams ir lėktuvų bilie
tams. Nors gazolino mokes
tis padidintas tik 1 centu, 
nurodant, kad tiktai už nau
jai atvežamąjį, įžūlios ir 
gobšios tarptautinės gazqli- 
no imperijos kainas pakėlė 
daugelyje vietovių tučtuojau 
ir net trimis centais. Ir 
niekas konservatorių vyriau
sybėje dėlei to neprotestuo
ja, nes tai gi ir yra toji 
vadinamoji "laisva prekyba'.' 
SHELL pirmoji pakėlusi 
kainas, paaiškino, kad girdi, 
jie užbėgę už akių kitiems, 
nes norį išvengti konkuren
cijos. Kvailesnio aiškinimo 
negalėtum sugalvoti ir norė
damas.

PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

KOL KAS NĖRA LIETUVIŲ PALEIDŽIAMŲJŲ KALINIU 
TARPE

Paskutinėmis žiniomis, šių metų Sovietų Sąjungoj 
naujai paleistų kalinių sąrašuose kol kas nėra lietuvių.

Bet anot "Washington Post", vienas disidentas tvirti
no, kad paleistųjų tarpe yra lietuvių. Jis aiškino, kad iš 
paleidžiamųjų yra reikalaujama duoti pasižadėjimą niekad 
nedalyvauti anti-sovietinėj veikloj. Turimomis disidento 
žiniomis, paleidžiamieji į tą reikalavimą reagavo radika
liai skirtingai. Lietuvos ir Ukrainos disidentai tą pasiža
dėjimo tekstą pakeitė ta prasme, kad jie niekad neveiks 
prieš interesus savo tautos žmonių. Ir nežiūrint to, "Wa
shington Post" cituojamas ir neišvardintas disidentas 
teigė, kad ir jie buvo paleisti.

Taip pat paleidžiamiems kaliniams buvo pakišamas 
pasirašyti popierius, kad jie patys prašėsi būti paleisti. 
Jie turėjo ir nurodyti, kur jie nori gyventi: Sovietų Sąjun
goj ar už jos ribų.

Nors plačioji spauda pranešė, kad buvo paleistas 
Antanas Terleckas ir Vladas Lapienis, tai įvyko, pagal 
Miunchene veikiantį "USSR News Briefs", praeitų metų 
gale. O anksčiau tais pačiais 1986 metais buvo paleisti 
dar du' lietuviai kaliniai prieš terminą, t.y. Henrikas 
Jaškūnas ir Jadvyga Bieliauskienė.

Antanas Terleckas buvo suimtas ketvirtą kartą 1979 
metais už pogrindžio spaudos skleidimą ir už bendradar
biavimą su "Vyties" pogrindžio žurnalu. Jis atliko 3 metų 
griežto režimo lagerio bausmę ir, kai jį paleido, jis buvo 
bebaigiąs (1987 m. spalio mėn. ) 5 metus tremties.

Aštuoniasdešimt metų su viršum amžiaus Vladas 
Lapienis irgi buvo paleistas praeitų metų gale, atlikęs 2 
metus iš 6 metų bausmės už "Tarybinio kalinio memuarų 
rašymą. Jį suėmus 1985 m., pogrindžio "Aušra" pradėjo 
serijomis spausdinti Lapienio prisiminimus apie jo pergy
venimus sovietų lagery už bendradarbaivimą su LKB 
Kronika.

Per komunistų Lenkijos spaudą sužinota, kad 1986 
m. lapkričio mėn. 3 d. LTSR Aukščiausios Tarybos prezi
diumas bausmę dovanojo sąžinės kaliniui Henrikui Jaškū- 
nui. Jis esą pasisakęs, kad lagery pakeitė pasaulėžiūrą, 
kuri dabar, atseit, sutampa su sovietinės valdžios linija. 

Jaškūnas buvo areštuotas 1976 m. Jonavoje po kratos, 
kurios metu buvo paimta foto aparatai ir apie 1000 įvai
riausių dokumentų rusų kalba, kaip pvz., "TSRS nepri
klausomų tautų sąjungos organizacijos manifestas" ir 1.1. 
Atliko 10 metų specialaus režimo lagerio, o buvo paleis
tas nepradėjus 5 metų tremties terminą.

Jadvyga Bieliauskienė, iš profesijos mokytoja, buvo 
suimta 1982 m. ir nuteista 1983 m. gegužės 20 Vilniuje.
PRANEŠA ELTA
VOKIETIJOS DĖMESYS SUIMTAM LIETUVIUI

Vokiečių katalikų agentūra KNA, įVūrzburgo dienraštis 
DEUTCHE TAGESPOST ir Miunchene leidžiamas USSR 
News Brief (1986.XI.15) pakartojo LKB Kronikos 1986 m. 
rugpjūčio (71) numeryje išspausdintą žinią apie inžinie
riaus ALGIRDO PATACKO suėmimą Kaune liepos 29 d. 
Jo žmona gavo pranešimą, kad Patackas kaltinamas pa
gal BK 199 straipsnį "Sovietų Sąjungą juodinančių prasi
manymų skleidimu". KGB darbuotojas URBONAS bandė 
įrodyti Patackui, jog jis esąs knygos ATSKIRTOJI LIETU
VA autorius. Gegužės 22 d. buvo padarytos kratos pas 
inžinierių ir jo tėvą, buvusį Žemės Ūkio Akademijos 
Kaune docentą.

ISTORIKŲ KONFERENCIJA "BURŽUAZINEI" VEIKLAI 
ATREMTI

Vilniuje gruodžio mėn. 10 d. pasibaigė tarprespubliki
nė istorikų konferencija, kurioje buvo apsvarstytos "buržu
azinių koncepcijų tarybinio Pabaltijo tautų istorijos klau
simais kritikos problemos". (Tiesa, 1986.XII.3). Konferen
cijoje buvo padaryta apie 40 pranešimų. Pažymėta, jog 
dabartiniu laikotarpiu, kai mūsų šalis pateikia labai sva
rių taikių iniciatyvų, tam tikri sluoksniai Vakaruose, tarp 
jų antitarybinė Pabaltijo emigracija, žymiai aktyviau 
užsipuola mūsų šalį, mėgina iškraipyti istoriją. Todėl vis 
didesnę reikšmę įgauna istorikų uždavinys objektyviai 
nušviesti tarybinio Pabaltijo praeitį ir dabartį". Vilniuje 
netrukus bus išleistos monografijos - "Buržuazinių kon
cepcijų Lietuvos istorijos klausimais kritika", "Tarybų 
valdžios atkūrimas Lietuvoje". Numatyta taip pat išleist 
konferencijos medžiagą. Konferencijoje dalyvavo akademi
kas J. MACKEVlClUS bei aršus propagandistas dr. J. 
ANIČAS.

Šios pastagos rodo, jog išeivių politinė bei kultūrinė 
veikla ir atkirtis į Maskvos melus daro tokį poveikį, kad 
Kremliui prireikė sušaukti (Aničo lygio?) istorikų konfe
renciją.

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA MASKVOJE ?

Sovietų Sąjunga oficialiai pasisiūlė Vienos Konferenci
jos delegatams Maskvoje suruošti tarptautinį suvažiavimą 
"humanitarinėms problemoms" svarstyti. Šį pasiūlymą 
"Laisvės Radijo" biuletenyje išsamiai komentavo RONALD 
EGGLESTON (1986 m. gruodžio 4, 11,18).

Sovietų pareigūnai pareiškė, kad toji maskvinė kon
ferencija galėtų prasidėti dar nepasibaigus Vienos konfe
rencijai. Šis pasiūlymas susilaukė šalto vakariečių atgar
sio. JAV delegacijos vadovas WARREN ZIMMERMANN’as 
pareiškė, kad tai Amerikai nepriimtina.

į pagrindinį vakariečių klausimą - ar Sovietų Sąjunga 
leis toje "humanitarinėje" konferencijoje dalyvauti "NGO" 
(nevaldiškoms) organizacijoms ir emigrantų junginiams? - 
sovietai taip ir nesuteikė aiškaus atsakymo. SSRS-gos 
delegatas KOVALIOVAS, išsisukinėdamas atsakė, kad 
konferencija vyksianti pagal visus "tarptautinius standar
tus" ir kad "mes nebijome kritiškų balsų". JAV delega
cijos vadovas Zimmermann as pabrėžė, kad jei NGO ir 
emigrantų grupėms nebus leista dalyvauti Maskvos kon
ferencijoje, joje nedalyvaus jokia Vakarų valstybė.

Tas pats klausimas iškilo vėliau. Austrų anti-branduo- 
linės "taikos grupės" atstovas paklausė sovietų, ar jo 
grupei bus leista dalyvauti Maskvos konferencijoje ir ar 
jiems bus leista susitikti su neoficialiomis sovietų orga
nizacijomis? Jis pridūrė, kad kai kuriuos tų organizacijų 
narius sovietai laiko kalėjimuose ar psichiatrinėse. Sovie
tų delegacijos vadovas KAŠLEVAS atsakė, jog nėra tai
syklių, kad kai kurios organizacijos turi dalyvauti. Ir So
vietų Sąjungoje yra žmogaus teisių organizacijų, tvirtino 
jis- v v

Kašlevas visai kitaip kalbėjo čekų laikraščio PRACE 
(1986.XII.10) korespondentui. Jis nusiskundė, kad JAV 
delegacija atsiveža į konferencijas įvairiuose kraštuose 
"daugelio antisocialistinių, zionistinių organizacijų atsto
vus, disidentus ir panašius elementus. Ji sumobilizuoja 
visus antisovietinius triukšmadarius".

Vakarų delegatai taip pat pareiškė, kad jei tokia 
konferencija Maskvoje įvyks, nevaldiškoms grupėms Mask
voje turėtų būti suteikta tokia pati judėjimo laisvė, kaip 
Vakaruose. Tai reiškia, kad jiems turi būti leista susitik
ti su sovietiniais piliečiais ir organizuoti savo pačių 
renginius, kaip Vienoje, Berne ir Ottawoje. Taip pat 
klausiama, ar sovietai leis surengti lygiagretų forumą.
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P .S. Bendradarbiu, ar korespondentų spausdinamos mintys ne
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is anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Iš L. K. Bažnyčios Kronikos Nr. 72
VĖL UŽPULDINĖJAMI KUNIGAI

1986 m. spalio 17 d. naktį buvo užpultas ir sunkiai 
sužalotas Pušaloto klebonas kun. Albinas PIPIRAS (61 m. 
amžiaus).

Kiek anksčiau kun. A. Pipiras nežinomų piktadarių 
buvo šantažuojamas telefonu. Rugpjūčio mėnesį dienos 
metu į Pušaloto parapijos kleboniją, išplėšę langą, buvo 
įlindę trys vyrai ir moteris; vienas vyrų su savimi turėjo 
revolverį, ir tik gretimame kambaryje pastebėję daugiau 
žmonių, įsibrovėliai pabėgo. Apie įvykį buvo pranešta 
Pasvalio rajono milicijai, deja... ji rimtai nesureagavo. 
Maždaug savaitę laiko prieš spalio 17 d. užpuolimą, buvo 
nunuodytas kleboniją saugojęs šuo.

Spalio 17 d. naktį klebonijoje nakvojo 4 žmones: Kle
bonas A. Pipiras, 10-ties metų giminaitis, klebono krikšto 
sūnus, 80-ties metų ligonė senutė klebono teta ir zakris
tijonas Rimutis KUDARAUSKAS. Žudikas, nuo gatvės 
pusės išplėšęs langą, įsibrovė į kambarį, kuriame miegojo 
mažametis kunigo giminaitis, įsakęs berniukui užsikloti 
galvą ir ramiai gulėti, įsilaužė į sekantį kambarį, kuriam 
miegojo R. Kudarauskas. R. Kudarauskas buvo sumuštas 
ir smūgiu į galvą apsvaigintas, kambaryje rastas klanas 
kraujo. Kun. A. Pipiras, gretimuose kambariuose išgirdąs 
triukšmą, uždege šviesą ir prieš save išvydo makiruote 
prisidengusį vyrą, vienoj rankoj laikantį peilį, o kitoą - 

virtuvinį kirvuką mėsai kapoti. Kun. A. Pipiras nuplėšė 
įsibrovėlio veidą dengiančią maskiruotę. Užpuolikas kirvu
ko smūgiu galvon kelis kartus partrenkė ir sužalojo kuni
gą. Vos gyvas, smarkiai nukraujavęs, sulaužytu galvos 
kaiūlu, išnarinta dešine ranka, kun. A. Pipiras buvo įmes
tas į rūsį. Kurį laiką, beatsigaunantį R. Kudarauską iš 
naujo apsvaigindamas smūgiu į galvą, klebonijoje šeiminin
kavo žudikas. Galiausiai suradęs 1500 rublių, pasiėmęs 
kelis magnetofonus, pats apiplovė sukruvintą R. Kuda
rauską, rankšluosčiu aprišo žaizdą ir įsakė klebono mašina 
nuvežti jį į KLaipėdą, pats rankoj laikė peilį ir kirvį, 
kuriais nuolat grasino, iš Klaipėdos įsakė važiuoti į Kau
ną. Kelyje išgėręs per daug alkoholio, žudikas užmigo. 
Likus 2 km. iki Šilalės, pasibaigė benzinas. R. Kudaraus
kas susistabdė pravažiuojančią mašiną ir paprašė nuvežti 
jį į artimiausią milicijos skyrių. Atvykusi milicija girtam 
žudikui uždėjo antrankius. Paaiškėjo, jog tai gruzinas 
Aleksandras Galasvilis, savo laiku Gruzijoje baigęs milici
jos mokyklą.

Spalio 17 d. rytą tikintieji nesulaukę pamaldoms savo 
klebono kun. A. Pipiro, atėjo į kleboniją jo ieškoti. Ku
nigą rado 4 valandas išbuvusį skiepe, sunkiai sužalotą. 
Panevėžio ligoninėje jam buvo padaryta galvos operacija, 
kuri truko 4 valandas. Po operacijos kun. A. Pipiras 
kelias dienas neatgavo sąmonės. Atgavus sąmonę, kun. 
Pipiro sveikatos būklė pradėjo gerėti.

Apiplėšimo aplinkybės tiriamos...

Spalio 16 d. vakare Pušaloto gyventojai pastebėjo 
apie kleboniją vaikščiojančius nepažįstamus asmenis. 
Neaiškumų kelia tai, jog spalio 17 d. rytą milicijos dar
buotojai ir Pasvalio rajono prokuroras kleboniją apžiūrėjo 
vieni, ir tik žmonėms pradėjus reikalauti, buvo painfor
muoti kviestiniai asmenys. Mažametis klebono giminaitis 
tvirtina, kad apiplėšimo naktį, kai A.Galasvilis įsilaužė į 
jo kambarį, jis matęs nuo lango nubėgant tris rūkančius 
vyrus; senutė teigia, kad žudikui pasitraukus iš klebonijos, 
po kelių minučių nuvažavo mašina, tą naktį stovėjusi 
netoli klebonijos; kun. A. Pipiras taip pat girdėjęs už 
lango kalbančius žmones.

Spalio 23 d. minėtus įvykius trumpai aprašė Pasvalio 
rajoninis laikraštis "Darbas", straipsnyje prokuroras S. 
BIETK1S rašo: "Dėl savanaudiškų paskatų savo namuose 
iš spalio 16 d. į 17 d. buvo užpultas Pušaloto miesto 
gyventojas Albinas Pipiras. A. Pipiras sunkiai sužalotas, 
Rimutis Kudarauskas legvai sužalotas. Padedant visuome
nei, užpuolikas tą pačią dieną buvo sulaikytas. Nustatyta 
kad užpuolimą, turint tikslą užvaldyti asmeninį piliečio 
turtą, padarė 29 m. amžiaus gruzinų tautybes pilietis 
Aleksandras Galašvilis, gyvenantis Kaliningrado srityje, 
niekur nedirbantis. Turimais duomenimis A. Pipiro namus 
jis užpuolė vienas.

MŪSŲ KALINIAI c

• Paskutiniu metu žymiai pasunkėjo kalinių gyvenimas 
ir jų ryšiai su savaisiais. Kun. Alfonsas SVARINSKAS jau 
trys metai negauna pasimatymo su artimaisiais. Pagal 
šiuo metu galiojančius įstatymus, kas metai jam priklau
so vienas ilgas (2-jų, 3-jų parų) ir du trumpi (2-jų valan
dų) pasimatymai, iš kun. A. Svarinsko nuo š.m. birželio 
mėnesio nebegauname ' laiškų. Savieji teiravosi lagerio 
administracijos, kodėl jie negauna iš kalinio laiškų. Virši
ninkai, tarsi norėdami pasityčioti, atsakė: "Klauskite patį 
kalinį, kodėl jis jums nerašo". Paskutinis kun. A. Sva
rinsko laiškas, pasiekęs Lietuvą, buvo rašytas birželio 25 
d., gautas rugpjūčio 28 d.
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KANADOS LIETUVIAI
IR DESCHENES KOMISIJA

KANADOS GALVOSŪKIS - KARO NUSIKALTĖLIŲ 
"ŠMĖKLŲ PRIKĖLIMAS"

Primestas Kanados vyriausybei "nacių karo nusikal
tėlių" paieškos painūs reikalai, sudaro vyriausybei berei
kalingas išlaidas ir net tarptautines problemas. Toji 
problema skaudžiai,atsiliepia Rytų Europos tautų gyven
tojams, gyvenantiems ne tik Kanadoje, bet visame lais
vame pasaulyje.

Yra žinoma, kad po karo, laisvame pasaulyje atsira 
do tiksliai nežinomas skaičius tikrų-savanoriškų sadistų, 
kurie kurie karo eigos metu leido laisvai,-.neprievartau
jami,-savo sadisitinius polinkius išlieti ant nekaltų žmo
nių, ypač žydų. Suprantama, kiekvienas nusikaltimas 
pagal teisę, jeigu jis įrodytas, būna baudžiamas.

Skaudu yra tai, kad šių dienų kaltintojai suplakė in
dividualinę kaltę su visos tautos apkaltinimu. Tikiu, kad 
ir žydų tautai būna labai skaudu, kai ji tampa apkaltin
ta už pavienių ar net keliasdešimties nusikaltėlių veiks
mus ir yra vadinama žudikų tauta...

Informacinis susirinkimas
įvykusį 1987 m. vasario 8 d. susirinkimą, liečiantį 

DESCHENES KOMISIJOS nacių karo nusikaltėliams teis
ti, surengė Kanados LB Visuomeninių Reikalų Komisija, 
į susrinkimą susirinko virš 300 tautiečių. įėjimas į susi
rinkimą buvo nemokamas.

Kanadoje jau antri metai veikia LB sudaryta Komisi
ja, kuri ne tik palaiko ryšius su tautinėm grupėm, bet 
pagrindinis lietuvių Komisijos tikslas yra ryšis su Des
chenes Komisija ir jai teikiami lietuvių lietuvių bendruo
menės pageidavimai, liečiantys numatytų įstatymų pakei
timus, kad apsaugotų, apkaltintus nuo sufabrikuotų "kalti
nimų" tautiečius. . Jau yra paaiškėję, kad tokiais gau
tais iš "anapus" atsiųstais kaltinimais yra nukentėjusių, 
dėl jiems iškeltų "bylų".

Informacinį susirinkimą atdarė Kanados žinoma veikė
ja advokatė Joana Kuraitė-Lasienė, trumpai pranešdama 
apie LB sudarytos Komisijos ryšiams palaikyti su apkal
tintų tautų žmonėmis - estais, latviais, ukrainiečiais, 
vokiėčiais ir kitomis tautinėmis grupėmis. Svarbiausia, 
stropiai stebėti ir teikti savus pageidavimus Deschenes 
Komisijai dėl jos Kanados valdžiai ruošiamo projekto, 
liečiančio būsimą tvarką-potvarkius dėl nusikaltėlių 
"medžioklės".

Lietuvių Komisiją sudaro 5 žmonės: aciv. Algis Pace- 
čius, adv. Joana Kuraitė-Lasienė, prof. dr. Romas Vaš- 
tokas, dr. R. Petrauskas ir žurnalistė V. Žalnieriūnaitė.

Po pranešimo advokatai Pacevičius ir Lasienė atsaki
nėjo į tautiečių pateiktus klausimus ir pasiūlymus.

iš įdomensių pasiūlymų buvo, kad Lietuvių Bendruo
menė dėtų pastangas patraukti teisman kai kuriuos žydų 
kaltintojus, kurie neteisingai, be jokio teisėto pagrindo 
kaltina ir šmeižia lietuvių tautos vardą ir Lietuvos 
valstybės garbę... Tam pasiūlymui susirinkę tautiečiai 
pilnai pritarė.

Prie įėjimo buvo galima užpildyti korteles, adresuo
tas Kanados M.P. Brian Mulroney, pareiškiančias: "Canada 
does not need an Office of Special Investigation". Lietu 
vių Komisijos veiklai paremti buvo renkamos aukos. Jų 
paisaukojantis darbas be tautiečių finansines paramos 
negali būti vaisingas. Be jų veiklos ne tik pavieniai 
asmenys, bet ir visa lietuvių tauta liktų apšmeižta, 
kaipo žudikų tauta. St. Varanka

• Pagal nuostatus, kaliniui atlikus pusę bausmes, per
žiūrima jo byla. Paprastai, jei kalinys nėra prasižengęs 
kalėjimo ar lagerio režimui, jo bausmė sutrumpinama 
arba pakeičiama lengvesne, bet tai taikoma tik krimina
liniams nusikaltėliams. Politiniams ar dėl tikėjimo nuteis
tiesiems asmenims šį "perteisimą" kalėjimo administracija 
ir saugumas naudoja kaip papildomą bandymą palaužti 
žmogaus valią, jo įsitikinimus, ir priversti, atsisakius 
savo pažiūrų, parašyti malonės prašymą. Toks bandymas, 
žmonių vadinamas "smegenų praplovimu", buvo atliktas ir 
su kun. S. TAMKEVIČIUM. Liepos 29-30 d.d. lėktuvu iš 
Permės jis buvo pristatytas į Vilniaus KGB būstinę. Čia 
jį išlaikė iki rugpjūčio 29 d. Kun. S. Tamkevičiaus pasa
kojimu, čekistai su juo elgesį mandagiai ir pagarbiai.

Stengiantis sužadinti didesnį laisvės ilgesį, kun. S. 
Tamkevičiui buvo parodyti trys video filmai, susieti su 
Lietuvos bažnytiniu gyvenimu, viename iš jų J.E. vyskupo 
J. Preikšo ingreso Kauno ’katedroje iškilmių įrašas. Rug
pjūčio 19-20-21 d.d. kun. S. Tamkevičiui buvo leista po 2 
valandas pasimatyti su broliais ir buvusia šeimininke O. 
Dranginyte.

Pasimatymų metu su artimaisiais kun. S. Tamkevičius 
pareiškė, kad rašyti malonės prašymą atsisakė, todėl, 
savaime aišku, į laisvę išeis tik tokiu atveju, jei dėl 
vienokių ar kitokių politinių sumetimų, "išmes už KGB 
būstines vartų".

Rugpjūčio 29 d. kun. S. Tamkevičius etapu (traukiniu, 
kuriuo vežami kaliniai) iš Vilniaus buvo išsiųstas atgal į 
Permę ir po dvi savaites trukusios kelionės, pristatytas į 
ankstesnę kalinimno vietą: įdarbintas, kaip ir anksčiau, 
virtuvėje.

• KURŠĖNAI (Šiaulių raj.). 1986 m. spalio 15 d. apie 13 
vai. pas Kuršėnų dekaną kun. Stanislovą ILINČIŲ prisista
tė du vyrai. Vienas iš jų pasisakė esąs "Ąžuolas" ir pa
reikalavo iš dekano 20,000 rublių "Lietuvos išlaisvinimo" 
reikalui. Jis gyrėsi, kad esą vyskupai jį įpareigojo surinkt 
tam reikalui lėšas. Norėdamas įtikinti, išsitraukęs de
monstravo "sąrašą" kunigų, kurie esą jau davė pinigų ir 
kiek davė. Dekanui atsisakius kalbėti šia tema su provo
katoriais, vienas iš jų išsitraukė revolverį ir pradėjo grą- 
sinti. Klebonas ramiai atsakė: "Šaukite, visvien aš senas'.' 
Tuomet plėšikas- įsdėjo ginklą į kišenę ir bandė gražumu 
įtikinti kun. S. Rinčių, jog būtina surinkti reikiamą sumą 
pinigų, žadėjo dar kartą ateiti pasikalbėti,

Provokatorių apsilankymo dieną viršuje gyvenantis 
vikaras Edmundas ATKOČIŪNAS buvo iškviestas į Šiaulių 
rajono valdžios įstaigas. Kai jis sugrįžo, rado "svečius" 
tebesikalbančius su klebonu. Buvo galima nujausti, kad 
vyksta kažkas negero, bet išsikviesti kleboną "svečiai" 
neleido, žadėdami greitai pokalbį baigti. Gąsdinimai ir 
įtikinėjimai truko maždaug dvi valandas.

Provokatoriai iš Kuršėnų nuvyko į Gruzdžius pas kun. 
Juozą ČEPĖNAv ir jam pateikė panašius reikalavimus, bet 
atėję interesantai padėjo klebonui išsivaduoti nuo nepa
geidaujamų svečių.

KANADOS LB ŽYMŪS VEIKĖJAI: adv. J. KURAITĖ - LASIENE 
ir advokatas ALGIS PACEVlČlUS

PRANEŠA LIETUVIŲ'INFORMACIJOS CENTRAS 
PRISONER-PRIEST SENT BACK TO SOVIET LABOR 
CAMP

As scores of Soviet dissidents are being" reported 
released from labor camp, and more releases are expec
ted, the Rev. Sigitas Tamkevičius, a Catholic priest, 
was being returned to labor camp, after refusing to sign 
a confession of guilt. Father Tamkevičius, a Lithuanian 
priest, had been brought from Perm, where many relea
ses have been reproted, to Vilnius, Lithuania, monts 
ago.

Another source recently reported that Fr. Tamkevi
čius was questioned in Kaunas, at the same time, in con
nection with the case of Algirdas Patackas, who was 
arrested last July. Since the prosecution has purportedly 
collected evidence implicating Patackas in the produc
tion of the "Chronicle of the Catholic Church in Lithua
nia", it was feared that new proceedings might be open
ed against Fr. Tamkevičius in connection with this infor
mation. The prosecution failed to prove his involvement 
with the "Chronicle" at Tamkevičius trial in 1983.

Brought to Lithuania in civilian garb, in order not 
to attract attention, Father tamkevičius was reported to 
have been pressured by the KGB at least twice to con
fess and recant. Both times he refused on the grounds, 
that he did not feel he was guilty of any criminal of- 
fensė. Subsequently, he was sent back to prison camp in 
prison uniform, to the same cell in Perm Camp 37.

According to Soviet authorities, Tamkekvičius enga
ged in "illegal and unlawful activity, the main purpose 
of which was to discredit the Soviet state and social 
system..., and incitėtr^oung people to take part in anti
social acts"..

At his trial, the prosecution spent about two and 
half hours reading the indictment against Father Sigitas 
Tamkevičius, including: organizing the Catholic Commit
tee for Defence of Believers - Rights; drafting its docu
ments and sending them abroad, and to the underground 
"Chronicle of the Catholic Church in Lithuania"; delive-
ring sermons of an incriminating nature; group instruc
tion of children; organizing an All Souls-Day procession 
to the cemetery; assistance to prisoners; organizing a 
Christmas party for children.

One year before his arrest, Father Tamkevičius 
composed an open letter, prompted by treats of arrest, 
which declared:

"More and ofted... I believe that KGB threats can 
become a reality. Perhaps the security organs will try 
to force me, as they did the Orthodox priest, Dimitri 
Dudko, to recant my activities as a crime against the 
state and the people. Who can guarantee in advance 
that he will be able to resist al of the means available 
to the KGB, and will not break? In the Gulag hell, thou
sands have caved in! Therefore, while I am free, I wish 
to express my credo...

"In prison, I will always pray for... the strugle for 
the freedom of the Curch, and for basic human rights. 
Do not believe it when propagandists for government 
atheism say that such activity is political. Is is not po
litics, but a matter of life and death for all of us. And 
if it is politics, then it is Church politics, it is papal 

, politics".
Farher Tamkevičius is serving a sentence of 6 

years strict regime camp, which is due to complete in 
May 1989, to be followed by 4 years exile.

Po kelių dienų tie patys tipai bandė "pasikalbėti" šu 
Adomynės parapijos (Kupiškio raj.) klebonu Vytautu KAPO
ČIUMI, bet išgąsdinti parapijiečių, - išsinešdino.

Lietuvos tikintieji spėja, kad ši grasinimų ir provoka
cijų banga - tai vienas iš būdų įgąsdinti kunigus prieš 
Lietuvos Krikšto Jubiliejų.

ADAKAVAS (Tauragės raj.) 1985 m. gruodžio 9 d. grupė 
tikinčiųjų dalyvavo savo buvusio klebono kun. Valenti
no ŠIKŠNIO mirties metinėse Nevarėnuose (Telšių raj.). 
Po kelių dienų buvo išaiškinti visi, dalyvavusieji kunigo 
metinėse: nebuvę darbe ar mokykloje privalėjo aiškintis, 
rašyti pasiaiškinimus, tą dieną sirgusiųjų buvo tikrinamos 
ligos istorijos poliklinikoje; kaip ir prieš metus, pas žmo
nes važinėjo valdžios pareigūnai. "Uolumu" tardant, gąs
dinant ir šantažuojant, pasižymėjo kolūkio "Tarybinis ke
lias" partijos sekretorius BUDRIKIS, pirmininkas KULPA- 
VIČIUS, profsąjungos pirmininkas JANKEVIČIUS, Skaudvi
lės apylinkės pirmininkas MIKAŠAUSKAS, Adakavo aš
tuonmetės mokyklos direktorė BAJORUNIENĖ, senelių 
internato direktorius DIKSAS.
GARGŽDAI (Kretingos raj.). 1986 m. spalio 4 d. Gargž
dų katalikai parašė TSKP CK Generaliniam Sekretoriui 
Michailui Gorbačiovui pareiškimą, reikalaudami, kad pa
galiau būtų duoti nurodymai vietinei valdžiai leisti pa
aukštinti Gargždų bažnyčios pastato-barako lubas. Iki 
šiol vietinė valdžia, ypač rajono pirmininko pavaduotojas 
A. LEITA tik šaipėsi iš tikinčiųjų pareiškimų. Prašymą, 
pasirašė 1162 katalikai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ŽYMIŲJŲ LIETUVIŲ SPORTININKŲ PAGERBIMAS CHICAGOJE VASARIO 
MĖN. 8 d. Iš k airės sėdi: Zenonas PUZINAUSKAS, Walter BUDRIŪNAS 
ir Ed KRAUSE - KRIAUČIŪNAS-

Abi nuotraukos Ed. Sulaicio

PAGERBTI LIETUVIAI SPORTO VETERANAI
Ed. Šu1 a i t i s

LIETUVOS VYČIŲ orga-
nizacija savo tradiciniame 
"Lietuvos Prisiminimų" ren
ginyje vasario mėn. 8 d. 
Martinique pokylių salėje 
Chicagoje pagerbė Ameri-

Europos pirmenybėms, 9
taip pat treniruoti lietu
vius plaukikus.

Sportininkų pagerbimo 
dalį pravedė adv. Savickas, 
kuris pradžioje suminėjo

kos lietuvius sportininkus, 
kurie padėjo Lietuvai lai
mėti EUROPOS krepšinio 
meisterio vardą, o taip pat 
ir tuos, kurie važiavo rung
tyniauti į Lietuvy 1935 ir 
1938 metais. Kaip žinome, 
šiemet sueina 50 mėty nuo 
pirmojo Lietuvos laimėjimo 
Europos krepšinio pirmeny
bėse.

Visai šio pokylio prog
ramai vadovavo Amerikos 
lietuviy krepšinio komandos 
1938 metais Kaune laimė
jusios Tautinės Olimpiados 
krepšinio nugalėtojy titulą 
narys Harry Petraitis. Pag
rindiniu asmeniu čia buvo 
adv. Kostas Savickas, kuris 
iš Chicagos du kartus buvo 
nuvažiavęs į nepriklausomą 
Lietuvą ruošti krepšininkus

mirusiuosius žymiuosius A- 
merikos lietuvius sportinin
kus. Jų tarpe buvo: Pranas 
Talzūnas, Jonas Knašas, 
Michael Lucas, Anthony 
Lauritis, Juozas Jurgėla, 
Al Kumskis, John Tenzis, 
Vince Pečiulis, Feliksas 
Krause-Kriaučiūnas. Kalbė
tojas prašė pagerbti juos 
tylos minute.

Po to adv. Savickas iš
vardino tuos sportininkus, 
daugumoje Lietuvos krepši
nio rinktinės dalyvius, ku
rie dėl atstumo bei ligos 
negalėjo šiame pokylyje 
dalyvauti, tačiau atsiuntė 
sveikinimo laiškus: Pranas 
Lubinas, Ben Budrick, dr. 
Pranas Mažeika, Leonas 
Baltrūnas ir kt. Australijo
je gyvenančio L. Baltrūno

adv. (Konnie) SAVICKAS, kuris d aug prisidėjo prie Lietuvos 
krepšininkų paruošimo Europos pirmenybėms, kalba Amerikos 
lietuvių sportininkų pagerbime Chicagoje. Jo dešinėje sėdi 
Li et u vos Garbės Konsulas Chicagoje^ V, KLEIZA.

laiškas buvo čia perskaity
tas.

Pabaigoje buvo supažin
dinta su salėje asmeniškai 
dalyvavusiais sporto vete
ranais: Tautinės Olimpiados 
plaukymo žvaigždė Ėmma 
Shemaitis -La Force, krep
šininku Victor Janzanitis, 
1939 m.Europos krepšinio 
čempionas, Marquette Uni
versiteto "All-American" 
Walter Budriūnu, 1937 ir 
1939 m. Europos krepšinio 
čempionu Zenonu Puzinaus- 
ku ir 1935 m.išvykos į 
Lietuvą dalyviu, iš lietuvių 
aukščiausią sportinį postą 
Amerikoje turėjusiu Edward 
Krause-Kriaučiūnu (buvo 
Notre Dame U-to sporto 
direktoriumi)..

Šie asmenys, o taip pat

Petraitis bei adv. Savickas 
gavo LIETUVOS VYČIŲ 
organizacijos Garbės meda
lius,kuriuos įteikė Organi
zacijos veikėja Irene Šan
kus.
Adv.Savickas taip pat per

skaitė Amerikos lietuviy 
sportininky prieš 50 mėty 
atliktų pasiekimą apžvalgą, 
kuri buvo atspausdinta po
kylio programėlėje. Toje 
apžvalgoje jis paminėjo ir 
šių dienŲ žymesniuosius 
krepšininkus tėvynėje, kurie 
ir dabar garsina lietuvių 
vardą pasaulyje ir tęsia 
prieš 50 metą gražiai pra
dėtą tradiciją. Adv. Sa
vickas apžvalgos metu per
davė ištraukas iš 1937 m. 
Lietuvos krepšinio rinktinės 
dalyvio Prano T a 1 z ū-

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA :
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

. lietuvybei išeivijoje!"

n o laiško, rašyto jam tuo
jau po grįžimo į Kauną 
iš Rygos, kuriame Talzūnas 
nupasakojo ją netikėtas per
gales Europos krepšinio pir
menybėse ir apibūdino lie
tuvių entuziazmą ir pagar
bą iš Rygos grįžusiems 
krepšininkams.

Kai kurie sveikintojai, 
pav. Lietuvos Garbės Kon
sulas Vaclovas Kleiza (jis 
pats yra buvęs pasižymėjęs 
sportininkas) prisiminė A- 
merikos lietuvių įnašą į Lie
tuvos sportinį lobyną. Illi-

nois senatorius Frank Sa
vickas perskaitė Illinois 
senato rezoliuciją, kurioje 
pabrėžiami Amerikos lietu
vių laimėjimai sporte.

Saleje, kuri buvo perpil 
dyta svečiais, matėsi ne
maža ir vėlesnių laikų lie
tuvių sportininkų bei sporto 
veikejy. Čia dalyvavo buv. 1 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos pirm. Valdas A- 
damkus, to komiteto buvę 
nariai - Aleksas Lauraitis 
Vytautas Grybauskas ir ki
ti.

APIE KREPŠINIO SPORTĄ
Krepšinis - kamuolinis sporto žaidimas. Jį įkūrė 

kanadietis James A.Naismith (1861 - 1939). Pirmosios 
oficialios krepšinio rungtynės įvyko 1892 m. Nuo 1897 
m. studentų komandų žaidynių (tarp Yale ir Pennsylvani- 
jos universitetų) žaidžiama su 5 žaidėjais kiekvienoje 
pusėje.

Žaidžiami du kėliniai po 20 minučių. Per žaidi
mą įmestas į krepšį kamuolys laimi 2 taškus, iš baudos 
įmestas krepšin kamuolys laimi 1 tašką. Žaidėjas, gavę?, 
5 baudas privalo apleisti aikštę ir nebegali grįžti į žai
dimą.

į oplimpinių žaidimų programą krepšinis įtraukta; 
Berlyne 1936 m. Tadą I-ą vietą laimėjo JAV komanda, 
kurioje žaidė ir amerikietis lietuvis Pranas Lubinas.

Po II-jo Pasaulinio Karo pajėgiais krepšininkais 
pasižymi Sov.Rusija, kurios rinktines pagrindą sudaro pa- 
baltiečiai, daugiausiai lietuviai. (Iš "LE")

Sovietinio Gyvenimo Tikrovė 
Primadonos Akimis < t?S nyS)

Galina Višnevskaja 
GALINA
2. Aš matydavau su kokiu ryžtu mūsų
vyresnieji žengdavo į sceną, niekad neleisdami savo in
terpretacijoje nė mažiausio "rankų nuleidimo", nežiūrint, 
kaip atlaidi bebūtų mūsų publika. Ir aš norėjau būti to
kia kaip jie, norėjau mylėti teatro meną, kaip jie. Stovė
dama šalia jų, aš supratau, kad scenos menas tai ne kri
nolinai, ne akių monai, bet darbas - kietas, išsemiantis 
jėgas darbas. Kad tapčiau gera aktore, aš turėjau bega
liniai aukotis.

Aš privalėjau dainuoti, nebodama sveikatos stovio, 
dainuoti sirguliuodama angina, dainuoti turėdama gerklės 
flegmą, dainuoti su aukšta temperatūra. Mūsų trupė ga
lėjo pasikliauti vien tik savo jėgomis; nebuvo jokios kal
bos atšaukti spektakį. Mes priklausėme nuo vieni kitų.

Kai esi dažnai priverčiamas pasirodyti scenoje 
užkimęs, sloguodamas, nevalia tau pasikliauti vien jau
natve ir savo balso jėga. Tenka išmokti apvaldyti tobu
lai visą kūną. Tada - kritiškais mpmentais- išmoksti kaip 
subtiliai nukreipti žiūrovų dėmesį ir kompensuoti balsi
nius suklupimus vaidyba, pavergdamas žiūrovus savo as
menybės galia. Jei įsigyta toje operetės trupėje patirtis 
nepadarė iŠ manęs dainininkės, tai jinai leido man, antra 
vertus, tapti tikra aktore. Už ketverių metų, po šimtų 
spektaklių, aš išmokau būti visiškai sava scenoje, Šokti 
ir judėti. 

***********
Nors ir anksti perpratus estradinės dainininkės 

(tenykštės Edith Piaf) Klavdijos Šulženko dainavimo pas
laptis, Galina negalėjo subręsti kaipo dainininkė operetė
je vien todėl, kad vienas nemokša dainavimo mokytojas 
buvo taip jai sugadinęs balso pastatymą, jog jai buvo 
nebeįmanoma pasiekti aukštųjų, skardžiųjų gaidų. Tą ydą 
atitaisė Galinai senutė aštuoniasdešimties metų muzikos 
mokytoja Vera Nikolajevna Garina. Tos senosios 
pedagogės drąsinama ir mokoma, Galina ryžosi stoti kon- 
kursan į Bolšoi teatrą, lengvai nurungdama kitas varžo
ves ir - retenybė- nes konkursuose publika neploja - su
silaukdama katučių už "Aidos" ariją "O patria mia".

Sovietinių Dainininkų Versleliai
Netrukus mano pavardė darėsi vis labiau ir labiau 

girdėta Maskvos koncertų rengimo įstaigoms ir aš ėmiau 
gauti daug kvietimų dalyvauti jų renginiuose... Neįtikina
mas yra tos rūšies koncertų skaičius - galima būtų jų 
priskaičiuoti šimtus - kurie numatomi švenčių proga - 
Naujųjų Metų dieną, per Karinių Pajėgų šventę, per 
Tarptautinę Moters Dieną (kovo 8-tąją), per Pirmąją Ge
gužės, Spalio Revoliucijos sukaktį, Lenino gimtadienį ir • 
1.1., ir 1.1. Kiekvieną kartą isteriką trunka maždaug sa
vaitę. Koncertai duodami ministerijose, institutuose, aka
demijose, mokyklose, koncertų salėse. Žmonės traukia 
tenai tiesiai iš darbo ir paprastai įėjimas būna nemoka
mas.

Už tokio pobūdžio pasirodymą Bolšoi solistai gau
na apytikriai 15-20 rublių, o kai ateina pats. įkarščio 
metas, kai kurie jų sugeba susigrupuoti sau šešis pasiro
dymus ar daugiau tą patį vakarą. Jie strypsi kaip blusos 
iš vienos salės į kitą. Pasitaiko dažnai, kad po tokios 
1987. II., 26

Buvusios
energijos perkrovos jie praranda balsą ir nebepajėgia 
dainuoti ištisus mėnesius; tada jie pasitenkina savo alga 
ir gydosi žaizdas, kaip karo veteranai, tapę invalidais 
nuožmiame mūšy už motinos-tėvynės šlovę. Daug yra 
jaunų, nepatyrusių dainininkų, kurie yra sau sugadinę 
nuostabius balsus, vaikydamiesi honoraro... Netgi, jei 
viename pasirodyme pakanka padainuoti porą melodijelių 
ir kokią ariją, reikia pasirinkti tris dalykėlius, kuriuos 
mėgsta publika. Galbūt nuovargis ne iš karto pajuntamas, 
bet kiekvienas pasirodymas viešumoje, nepažįstamoje sa
lėje, gerokai išklibina menininko nervų sistemą, o ką 
bekalbėti apie šešis pasirodymus tą patį vakarą.

Kodėl jie taip daro? Todėl, kad tie jauni daininin
kai geidžia tų pačių daiktų, kaip visi civilizuoto pasaulio 
gyventojai - mašinos, privataus buto - tebūnie tai vieno 
kambario "studio" - tinkamo gyvenimo standarto visai 
šeimai. Bet mūsų laikais mašina Sovietų Sąjungoje kai
nuoja 10.000 - 18.000 rublių. Vadinasi, pasitenkinant al
ga, kurią moka Bolšoi, viso gyvenimo nepakaktų susitau
pyti automobiliui; algos vos užtenka maistui, porai naujų 
batų ir vienam kostiumui per metus. Žinant, kad mašina 
kainuoja 15.000, tektų dalyvauti, apskaičiuojant po 20 
rublių už koncertą, septyniuose šimtuose koncertų... 
Uždarykim skliaustelius.

Aš buvau bepasakojanti, kokie yra koncertai, or
ganizuojami Maskvoje švenčių proga. Kad atšventus tok^ 
įvykį, nėra pavojaus prašauti pro šalį, pasiūlant koŲią le
nininę temą, muzikas,, sukomponavęs oratoriją apie Leni
ną, gali būti užtikrintas savo kombinacija; šimtaprocen
tiniai tikras. Tuojau surenkama perklausai grupė valdi
ninkų: vienas keikasi patyliukais, kitas miega išsproginęs 
akis ( jie puikiai įgudę šian žaidimėlin), trečias knarkia 
nieko nepaisydamas, bet visi jie paklusniai linguoja gal
vom, pritariama ir supratinga išraiška. Visi pasveikina 
tada kompozitorių už naują jo kūrybinio genijaus prover
žį, sudaromas sandėris ir paprastai po dviejų koncertų 
tą patį vakarą "masterpeace" paklojama ant lentynos, 
nuo kurios ji niekada nenusileis. O kas apmoka šią pros
tituciją? Mūsų tarybinis pilietis, kuris dvesia badu,gy
vendamas iš savo ubagiškos algos.

**********
Kūrybinio Gyvenimo Skauduliai

Nežiūrint, kad netrukus t..rėjau gimdyti, aš ir to
liau begaliniai daug dirbau. Buvau iškeliavusi gastrolių 
į Rytų Vokietiją ir ten dainavau "Fidelio" ir Eugenijaus 
Oniegino" operose. Grįžus Maskvon, susilaukiau pirmojo 
savo titulo: "nusipelnusi RSFS Respublikos dainininkė". 
Ir pagaliau įrašiau savo pirmąją plokštelę - "Eugenijų 
Onieginą", diriguojama vieno iš Bolšoi teatro dirigentų 
- Boriso Chaikin'o. Mano partneriu buvo Evgenijus Bie- 
lov'as (Onieginas) ir Sergiej'us Lemešev'as ( Lenskis).

Nors jis buvo 56 metų ir publikos mylimas - o 
per paskutiniuosius dešimtmečius nepamainomas Lenskio 
vaidmeny - Lemešev'as pirmą kartą dalyvavo operos įra 
šyme plokštelėm

Sovietų Sąjungoje, krašte, kur yra 270) milijonų 
gyventojų, yra 46 operų ansambliai ir keli tūkstančiai 
dainininkų - bet tėra vos viena plokštelių firma "Melo- 
dia",- o ji išleidžia naują kurios vienos operos albumą 
vos kartą per maždaug 20 metų... Kiek Tatjanų, Lenskių 
ir Onieginų šitaip dingo užmarštyje be pėdsako?!

Provincijos teatrų solistai niekada nedalyvauja o- 
perų užrašymuose ir neturi jokių iliuzijų. Kadangi toks 

įvykis atsitinka kas 20 ar 25 metai, yra logiška, kad 
atranka atitenka Bolšoi teatrui, kur yra surinkti geriausi 
Sovietų Sąjungos balsai. Tarp kitko, net ir pačiame Bol
šoi teatre lieka paliktų nuošalyje, kadangi esama daug 
solistų, kvalifikuotų tai pačiai rolei. Argi verta priminti, 
kad visi solistai narsiai kaunasi dėl tos privilegijos - gal 
būt vienintelės ir nepakartojamos progos - užregistruo
ti savo vaidmenį. Sunku įsivaizduoti, kas darosi Bolšoi 
užkulisiuose, kai pasigirsta, jog planuojamas naujos ope
ros albumas, net jei visa tai tuo metu tebūna vien kal
belės. Anoniminiai laiškai, intrigos, įskundimai, protestai 
Kultūros Ministerijai ar Partijos Centro Komitetui - vi
sos priemonės yra geros, kad prasimuštų. Ištisais mėne
siais dainininkai nebesisveikina, nebesišneka tarpusavy, 
o kai kurie taip susigadina sau nervus, kad ima negaluo
ti širdies ligomis.

Ir tai nėra vien dėl pinigo. Atlikę pilną operos 
įrašą, dainininkai gauna maksimumo 500-600 rublių; so
vietiniams menininkams neišmokamas joks nuošimtis nuo 
parduotų plokštelių skaičiaus. Operos užregistravimas 
vyksta lėtai, po gabalėlį, po frazę, ir užtrunka dažnai 
kelis metus. Kol tas skausmingas gimdymas prieina prie 
pabaigos, pasitaiko, kad kuris nors iš solistų praranda 
balsą ar pasimiršta. Bet pakanka, kad kokia opera, kaip 
sakysim "Chovanščina" butų susilaukusi pirmojo įrašo, 
kad niekam kitam iš šimtų dainininkų pajėgių mūsų kraš
te atlikti tą operą, nebūtų galima jos užrekorduoti nau
jai. Laisvame pasaulyje, kur yra daug firmų, konkuruo
jančių tarpusavyje, dainininkams netenka susidurti su to
kiomis problemomis ir tegul Dievulis juos apsaugo nuo 
tos kankynės. Argi galima įsivaizduoti, kad Renatos Te-' 
baldi "Aidos" įrašas galėjo Amerikoje sutrukdyti Marijai 
Callas įrašyti tą patį vaidmenį? Ar kad Mario del Mona
co buvo priverstas išlaukti ketvirtį šimtmečio, kad galė
tų įrašyti "Ottello" vien todėl, kad kažkas kitas buvo 
tai padaręs praeityje, prieš jį.

Kai aš ėmiau dalyvauti "Eugenijaus Oniegino" re- 
kordavime, visos kitos teatro dainininkės susimokė prieš 
mane, ir jos turėjo tam pilną teisę. Aš puikiausiai supra
tau jų frustraciją ir pagiežą, bet kaip galėjau prarasti 
progą, kuri galbūt niekad nebepasitaikys? (Iš tiesų, nie
kas neleido man pramatyti, kad Bolšoi vyks 1968 metais 
į Paryžių ir kad E.M.I. kompanija ras būdų įrašyti Čai
kovskio operą keturių dienų būvyje. Kaip bebūtų, tai bu
vo specialus atvejis, kadangi už mūsų darbą buvo užmo
kėta sovietinei valdžiai svetima valiuta). Ir šitaipos, 
nors buvau aštuntame nėštumo mėnesyje, nors nešina 
kūdikiu, kuris spardėsi pilve kaip futbolininkas, aš suge
bėjau užbaigti įrašą ir negalėjau užslėpti savo džiugesio.

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

Teatrinė Publika Maskvoje ir Provincijoje
Tragiška yra prisipažinti, kad mūsų amžiuje, kai 

technologija yra taip išsivysčiusi, tiek nuostabių balsų, 
tiek Bolšoi teatre, bet taip pat Kievo, Rygos, Tallino, 
Sverdlovsko ir Novosibirsko operose, dingo negrįžtamai 
užmarštyje savo pačių krašte ir niekada nebuvo išgirsti 
užsienyje. Valdžios įstaigos pateisina ribotą plokštelių 
gamybą, aiškindami, jog nesą paklausos. Nėra paklausos? 
Bet kodėl tada turime 46 operų rumus? Kas juos lanko?

Tiesą pasakius, labai nedaug žmonių. Reikia pri
pažinti, kad mes neturime pakankamai klausytojų net 
ir tokiam populiariams meno žanrui kaip opera. Savaime 
aišku, aš nekalbu apie išprususius melomanus, bet apie 
plačią publiką, kuri turėtų juk kasdieną užpildyti sales.

( bus daugiau )
3 psl.
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Komisija. Redaguoja Petras Bružas. Lei džiamas 
nuo 1951 metų Chicagoje, JAV. Kaina- auka.
Turinyje:
PJŪTIES ŠVENTĖS MINTYS- kun.St.Neimanas, 
JONUŠIS RADVILA- dr.Martynas Yčas, KRISTI
JONAS DONELAITIS- Hypatia Yčaitė-Petkus, 
KAI LIETUVYBĖS UGNELE KURSTYTSA VIL
NIUJE- Jackus Sonda, POLONIZACIJA LIETU
VOJE- V.Prūsas, U.CVINGLIO GIESMĖ- A.Bal- 
čiauskienė, ISPANIJOS PADANGĖJE- Arvydas 
Ramonis, NESUMOKĖTA GARBES SKOLA- Vy
tautas A.Dambrava, GEDIMINAIČIŲ PIRMŪNAS 
-DAUGIAVARDIS VALDOVAS - Algirdas Bud- 
reckis, ATVIRAS LAIŠKAS prof. ANTANUI 
KLIMUI- Jurgis Jašinskas, RICHARD'o NIXON'o 
ATSIMINIMAI- Algirdas Gustaitis, JONUKO KE
LIONĖ- Vilius Nastopka, LINES WRITTEN WITH 
A NEIGHBOR IN MIND - Lois Grant Palches, 
IŠKYLA PALEI REINĄ- kun.Fr.Skėrys, EVA TA- 
MULĖNAITĖ - LT., VYSKUPAS ANSAS TRAKIS 
* ,LYDlJA MICKAITYTĖ-JĄŠINSKIENĖ- J.Ja
šinskas, MARĖ KREGŽDIENĖ- H.J5.; Informaci
jos apie VASARIO 16 Gimnaziją V.VOKIETIJO- 
JE, IŠEIVIJOS LATVIAI ROMOJE, ESTŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ. Pridėta gaunamą auką sąrašas ir sąra
šas knygą, kurias galima užsisakyti.

Techniškai be pretenziją, bet švariai iš
leistas žurnalas, pailiustruotas įdomiomis nuot
raukomis- vietovią ir žmonią, pasižymi įdomiais 
straipsniais, kelionią aprašymais ir kt.

KAI LIETUVYBĖS UGNELĖ KURSTYTA 
VILNIUJE
(Iš Jackaus Sondeckio- Sondos atsiminimą, "Mū
są Sparnai", Nr.61.)

1905 m.pavasarį baigęs Šarneles (Alsėdžių 
vls.Telšią apskr.) pradžios mokyklą, trejus me
tus mokiaus pas kaimynus Anuprą Stonį ir Juo- 
zą Mačernį, kurie buvo baigę keturias klases, 
vėliau metus Kaune, Šiauliuose ir vėl Kaune, 
taip pat privačiai. Tokiu būdu maniau greičiau 
išeiti gimnazijos kursą ir laikyti brandos ates
tato egzaminus.

1911 m.vasarą, galvodamas, kur rudenį 
važiuoti savo tikslo siekti, nutariau paprašyti 
informaciją savo parapijietį Liudą Noreiką kuris

studijavo teisę Petrapilio Universitete ir moksleivią žur
nalo "Aušrinė" redakcijoje. "Aušrinės" vardu atsakė 
nebuvęs jos redakcijos nariu, bet tuo metu laikinai dir
bęs "Lietuvos Žinią" redakcijoje, Petrapilio univ. gamtos 
mokslą fakulteto studentas, vėliau žymus zoologas, tauto- 
tyrininkas Jurgis ELISONAS (I889-1946). Jis prispirtinai 
ragino važiuoti į Vilnią, nes ten esą visokią mokyklą, 
daug moksleivią, ją tarpe nemažai nutautusią. Čia labai 
reikia tautiškai susipratusią veiklią lietuvią moksleivią. 
Aš Elisono nepažinojau, bet jau tada rašinėjau korespon
dencijas "Lietuvią Žinioms", o tą vasarą buvau surinkęs 
ir "Aušrinei" pasiuntęs nemažai folklorinės medžiagos 
ir ilgoką savo gimtosios parapijos - Žemaičią Kalvarijos- 
-aprašymą. Matyti, to jam pakako raginti mane važiuoti 
į Vilnią. Paklausiau jo, ir tebesu jam dėkingas ir šian
dien.

Taip 1911 m.rudenį atsiradau Vilniuje, kur pralei
dau trejus laimingiausius metus.

Savo turtą susidėjęs ne į medinę, bet iš šakną 
pintą dėžę, atvažiavau į Vilnią vakare. Vežėjui pasakiau 
vežti į viešbutį. Jis nuvežė prie vieno namo (tada Jur
gio, dabar Lenino gatvėj) ir sako, kad čia viešbutis. Na
mas gražus, apšviestas kaip dieną. Dingtelėjo mintis, 
kad tai ne mano kišenei. Liepiau vežti kur nors kitur. 
Nuvežė į prastesnį.

Čia pernakvojęs, ėjau į "Lietuvos Žinią" redakci
ją jieškoti Elisono. Turbūt jis su "L.Žiną" leidėjos Feli
cijos Bortkevičienes pagalba nurodė man butą Užupio 
rajone Antrojo Ponomarskio gatvelėje ("pereulkė"). Šei
mininkė buvo lietuvė. Buvome keli lietuviai, vienas rusas, 
pedagoginio instituto studentas ir vienas estas. Iš lietu
vią prisimenu jau subrendusį vyrą Gaigalą, buvusį Sibire 
telegrafistu, kuris ruošėsi 4 klasią egzaminams ir K.La- 
dygą, vėliau Lietuvos kariuomenės generolą. Visi gerai 
sugyvenome. Sąlygos mokytis buvo palankios.

Sužinojęs, kad yra privati Pavlovskio gimnazija, 
kuri priima naujus mokinius nuo Naująją Metą, nutariau 
pamėginti laikyti egzaminus į Vl-tą klasę. Egzaminus 
išlaikiau. Likusį pusmetį reikėjo labai padirbėti. Mat, 
gimnazija neturėjo valstybinią mokyklą teisią, negalėjo 
išduoti joms lygiaverčią atestatą. Baigus Vj-tąją ir VIII- 
tąją klasę, reikėjo laikyti egzaminus, dalyvaujant mo
kymo apygardos atstovui. Man tie egzaminai buvo sun
kesni ir dėl to, kad turėjau egzaminuotis ir iš tą dalykų, 
kurie buvo išeiti žemesnėse klasėse, pav.,gamtos moks
las ir geografija, bet išlaikiau egzaminus ir linksmas grį
žau į tėviškę atostogų. (bus daugiau )

. * u o o i i a sIŠMESTINUKAS
APYSAKA

( tęsinys)

Nepasakė kada ir kurioje stotyje, bet primygtinai prašė 
pasakyti jai, kai ji vėl pasirodys, jog buvo jos atlankyti 
žmogus iš nežinios. Kai tas žmogus išėjo, tai Albina pa
stebėjo, kad iš šešėlią prie jo prisidėjo dar du asmenys. 
Pasakymas, kad ji yra jieškoma visai nežinomo asmens, 
iš "nežinios" - Rusijos lygumą - sukėlė tikrą siaubą. "Ne
jaugi žinios atėjo iš anapus?, - kvaršino sau galvą Laima. 
Apsidrausdama, vėl juokais nuleido, nesgi niekas tikrai 
jos negalėjo sekti. Greičiausiai, tai tas žandarams įskun
dėjas norėjo tik daugiau sušiaušti nervus.

Viskas apsineša dulkėmis. Taip ir ta žinia 
po kiek laiko nubluko, nes Tumonis pradėjo ją aplanky
ti ir dalinai paguosti. Su pavasariu Laima apie tą įvykį 
nebegalvojo.

Baigiantis balandžiui, sprogo lapai, vertėsi pava
sario vaga, kai laimingi Laima ir Albertas po liepomis 
stebėjo pavasarėjantį miestą, apsuptą Nemuno. Prieš ei
nant į namus, Laima pasilenkė paimti nuo tako baltą 
akmenėlį ir kai ji atsistojo, Albertas suėmė švelniai a- 
biem rankom jos galvą ir staigiai, nelauktai ir karštai 
pabučiavo. Kai Laima iš nustebimo ar iš laimės, kaip 
stabo ištikta stovėjo, Albertas susimaišęs ir kalbėdamas 
labai tyliai ne t.ik atsiprašė, bet čia pat prisipažino, kad 
ją labai įsimylėjęs. Kiek pastovėjusi, Laima iškėlė į vir- 
šą rankas ir sušuko:

- Tu išdykėli, mane pabučiavai nepaklausęs ar aš 
tave myliu. Prieik arčiau.

Albertas tikrai sumišęs nejudėjo. Laima .staigiai 
priėjo prie jo ir uždėjusi rankas jam ant pečią, vos gir
dimai pasakė:

- Jau seniai tave myliu, bet meilei kelias yra už
kirstas mano praeities.

- Nesvarbu. Viskas nesvarbu, - atsakė Albertas. 
- Visiems mums karas visokią dėmių ir negerovių užkro
vė. Viskas praeis ir nušvis mūsą širdyse pavasaris.

Kažin kaip šį kartą, nesiruošiant, susijungė ją lū
pos. Varnėnas, čiulbėdamas liepoje lyg ir nusijuokė. Pa
mažu miestą pradėjo apsupti pavasario švelnus rūkas. 
Tikrai aušo pavasaris, atrodo pasuko jis ir į Laimos šir
dį.

Gegužės mėnesyje frontuose padėtis dar pablogė
jo. Daugelyje vietą bolševiką smailūs ir gilūs įsiveržimai 
į vokiečių linijas aiškiai rodė, kad nebėra galimybės su
daryti apsupimo žiedus ar atlaikyti skverbimąsi, o tik 
reikia galvotrūkčiais atitraukti savą kariuomenę. Raudo
noji banga liejo viską, kas tik pakliuvo.

Gegužės pabaigoje, nežymiai ir pamažu, kad ne
sukeltą panikos, kai kurios vokiečių įstaigos pradėjo lyg 
kokioms atostogoms, nešdintis iš mūsą krašto. Radijo 
pranešimai buvo migloti ir buvusią pergalės maršą visai 
nebesigirdėjo. Apie būsimus stebuklingus ginklus dar kar
tais su pakilia nuotaika užsimindavo, bet jau buvo tik 
lyg praėjusią laiką sapną grąžinimas. Kaikurie aukštą 
viršūnių apakėliai dar nemetė vilties atgauti išsvajotus 
Ukrainos lygumose dvarelius. Bet irgi nebešūkavo taip, 
kaip anksčiau.

Birželio 3 d. Laima šventė savo gimtadienį. Bend
rai, gimtadieniai t tėviškėje nebuvo populiarūs. Dauguma 
švęsdavo vardadienius. Laima šventojo vardo kaip ir 
neturėjo. Metrikuose jis buvo pridėtas, bet taip iš ma
dos išėjęs ir. persenęs, kaip ir pats klebonas, kuris ją 
juo pakrikštijo. Pamanykite, užrašė Barbora, kad ir žmo
gui negali pasakyti, nes tame kaime buvo viena perse
nusi davatka tuo vardu pavadinta. Bandė jį atnaujinti 
pasivadindama Barbute, bet vis tiek jis jai nepatiko. Iš- 
4 psl.

augusi ligi pusmerges, Laima jį užmiršo, kartu užmiršo 
ir kaimynai.

Gimtadieniui Laima nutarė pakviesti Albertą ir 
Onutę, Kuzmickienę su vyru, gyvenančią tame pat name 
ir brolį Vladą su jo dviem draugais. Viskuo rūpinosi Vla
das iš turimą seną atsargą ir nuo pažįstamo vaizbūno 
gavęs geros naminėlės, užpiltos ant kažinkokią žolelių, 
kad tas skonis nors dalinai pasitaisytą.

Kai svečiai susirinko, stalas gėrybėmis taip prisi
pildė, kad buvo kaip senais gerais laikais - lūžo nuo val
gią ir gėrimą. Kiekvienas ką nors atnešė ne tik jubilia
tei, bet ir ką nors ant stalo padėti.

Kaip paprastai, buvo pradėta su "Ilgiausiais Me
tais" ir pirmosios taurelės pakėlimų, o vėliau ir pati puo 
ta. Stikliukams skambant ir šakutėms skrebant, alkis ir 
troškulys buvo apmalšinti. Po to, visą pageidavimu, Lai
ma turėjo parodyti gautas dovanas. Pagal išgales, visi 
svečiai buvo ką nors atnešę, bet įdomiausia dovana buvo 
Alberto Tumonio - didelis ružavas vokas. Laima jį at
sargiai atidarė ir tik pravėrus aiktelėjo. Vokas iš ranką 
nukrito ant stalo ir krintant suskambėjo. Ji pati išbalo 
kaip drobė ir lyg pasiruošusi verkti, vos išsilaikydama, 
pasakė: z

- Juk sakiau, mielas Albertai, kad tave myliu, 
bet tik broliškai, o tu man atnešei sužieduotuvių ir vedy
bų žiedus...

- Žinau, Laimute, tu mane myli, tik kalbėjai apie 
kažin kokią praeitį. Šią žiedą nepirkau. Juos man mir
dama paliko mano senelė vestuvėms. Pavargau juos be- 
saugodamas. Šiandien buvo geriausia proga juos tau do
vanoti. Praeitis yra dingusi. Tik ateitis, kokia ji bebūtą, 
mus abu veda į gyvenimą. Laikas dar šią minutę viską 
užmiršti.

- Bravo, Albertas ir Laima. - sušuko lyg susitarę 
svečiai. - Visi užpilame stikleliais visas praeities atžalas 
kad jos kad ir kažin kokios . bebūtą, nuo šią lašelių nu
džiūtą.

Po triukšmo ir katučių,, atsistojo Vladas ir trum
pai pasveikino sužieduotinius. Laima, kiek palaukusi at
sistojo ir skubiai įbėgo į savo kambarį. Albertas, paragi
nęs visus toliau vaišintis ir pažadėjo atvesti nurimusią 
Laimą.

Apvalius nuo maisto galą stalo, svečiai ruošėsi 
sudaryti "pulką" kortuotojams, kiti šnekučiavosi, Kuz- 
mickienė ir Onutė tvarkė maisto likučius. Šalimais kam
barėlyje tyliai vienas prie kito sėdėjo Laima ir Albertas, 
Praslinkus keletai minučių, Laima staigiai atsigręžė į 
Albertą ir pasakė:

- Gerai. Tave gerbdama ir mylėdama, turiu at
skleisti savo praeitį.

- Minėjau, man jokios išpažinties nereikia, nesu 
jos ir vertas. Noriu tavęs tokios, kokią čia prieš save 
matau ir nenorėčiau nieko daugiau žinoti, - kalbėjo Al
bertas.

- Ne visada būna vien praeitis,- staigiai pertraukė 
Laima. Kartais būna praeityje ir dabartis įmaišyta. Aš 
trumpai tau viską atversiu. Jau girdėjai, kad buvau su 
bėgliais išbėgusi, nors aiškiai jaučiausi nieko blogo nepa^ 
dariusi, bet tai pamirškime... Aš kaip nepartietė, jokią 
lengvatą neturėjau, buvau priskirta prie oro pavojaus 
apsaugos grupės Maskvos priemiestyje! Darbas buvo sun
kus; dirbome alkani ir be miego. Kartais mus truputį 
prablaivydavo kareivėliai, kurie su mumis dirbo. Jie 
gaudavo šiek tiek daugiau maisto ir kitą priedą. Kelis 
kartus jie mus pakvietė į ją suruoštą, žinoma, slaptai, 
pasilinksminimą, jei taip galima buvo išsireikšti. Kaiku
rie sudaužytuose namą rūsiuose išsivirdavo ir naminėlės. 
Mus, mergaites, jie vaišino kaip įmanydami. Atvirai pa
sakysiu, kad buvo mandagūs ir įkyriai prie mūsą nelindo, 
pasitenkindami tik šokiais. Mes buvome tik kelios tame 
dalinyje, tai jie daugumoje vieni trepsėjo asloje, ją šluo
dami užpakaliukais. Linksmi ir taip pat nelaimingi buvo 

jauni vyrukai. Kartą kažkaip susigundžiau ir išgėriau ją 
pagaminto gėrimo prieš pat baigiantis mūsą šokiams.

Matyt, gėrimas 
buvo stiprus ir aš gerokai įkaušau. Mano draugė ruskelė 
Marička mane palydėjo į postą. Maričkai nusiskubinus 
į savąjį postą”, pavojaus sirenoms neplėšant tylos, atsisė
dau prie griuvėsių, norėdama pailsėti tik minutę, ir štai 
netikėtai užmigau.

Kažkodėl Laima melavo, visai nešvelnindama pa
ties įvykio.

Pajutau, kad kažkas mane purto už pečią. Pa
budus aiktelėjau - prie manęs stovėjo postus tikrinantis 
leitenantas. Žinojau, kad esu prapuolusi. Daug kartą bu
vau girdėjusi apie žiaurumą bausmės batalionuose, o gal 
ir karo teismas.

Gerai tarnybą, drauge, neši,- pašiepiančiai pasa
kė, dabar eisi su manim, o tavo vietą užims kas neno
ri miego. Ko dar lauki, ar jau kojas nugulėjai? Deja, neš
tuvų mes neturime.

Skubiai atsistojau. "Pirma manęs!",- suriko. "Ko 
gero, gal reikės man štabe paprašyti, kad čia mergai
tėms lovytes atvežtą. O gal geriau tokias lepūnėles pa
siųsti į drausmės batalioną, tikiu, ten išmokys kaip rei
kia karo metu nešti tarnybą."

- Ėjau tylėdama, nebandydama teisintis. (Kažin
kaip tie skubiai sugalvoti melai Laimai sklandžiai ėjosi, 
nors apie tai anksčiau nebuvo pagalvojusi). - Nuvarė 
mane į jo būstinę viename pusiau apgriautame name. 
Viduje kūrenosi pečiukas, buvo Šilta ir jauku. Tik įėjęs, 
leitenantas norėjo imti ant dėžės stovintį telefoną, bet 
susilaikė, mane gerai apžiūrėjęs. Pradėjo klausinėti. Su
žinojęs, kad esu iš Lietuvos, pasiteiravo,
kur išmokau rusiškai. Priėjo visai arti ir davė pasiūlymą 
geriau pasakius, pasirinkimą: ar drausmės batalionas, ar 
su juo pasimyluoti ir grįžti į savo postą. Buvau prisi
klausiusi draugią pasakojimą, kad tai vienintelis, mažiau
siai kainuojantis karo metu išsisukimo būdas. Gėda to
liau pasakoti, ėmiau ir sutikau.

- Tai tu laikai tai dideliu nusikaltimu? - paklausė 
Albertas.

- Dar ne .viskas. Klausyk gerai: buvau pakvaišus 
merga. Po to tas pats leitenantas pas mane užėjo, at
nešdamas skanėstą ir paprašė, kad vietoje ėjus į postą, 
turiu ateiti pas jį išvalyti kambarį. Nuėjau. Reiškia, par
sidaviau, lyg gatvės merga. Nežinau, kaip būtą buvę to
liau, bet labai greitai paaiškėjo, kad jau po pirmo susi
tikimo su juo tapau nėščia.

Po- to Laima įsijungė į tiesos kelią ir papasakojo, 
kaip buvo su jos sūnumi ir visas kitas aplinkybes ligi 
ji atsirado čia mieste, su broliu. Visą laiką, pasakodama 
ji buvo nusisukusi nuo Alberto, negalėdama į jį pažvelg
ti. Albertas tylėjo. Jai baigus, kiek palaukęs, apkabino 
ją. Pabučiavo, kaip ir pirmą kartą. Ji nesipriešino, tik 
ašarodama paklausė:

- Tai tu manęs neatstumi?
- Ne tik neatstumiu, bet dar labiau myliu. Tu 

ne tik puiki moteris, bet ir retai sutinkama motina. 
Koks aš laimingas, kad tave sutikau. Įdomu buvo tavęs 
klausytis, bet kartu jaučiuosi lyg nusikaltimą padaręs... 
O dabar laikas grįžti pas kitus ir tau pasakyti, kad esi 
pakeitusi savo nuomonę ir nuo manęs priimi žiedus.

- Darysiu viską, ką tu sakysi. Jei reikėtų, ir vėl 
frontą pereičiau.

- Ne, mieloji, tokią išdykavimą prašau nedaryti. 
Tikiu, kad laikui bėgant, pamatysime ir tavo sūnų, ir 
ką gali žinoti,- gal susigrąžinsime.

- Tu,matau, angelas, o ne žmogus...
Kai jie linksmi įvirto į svečią kambarį, visi nu

stebę žiūrėjo į juos. Laima, pakedenusi savo garbanas, 
priėjo prie stalo ir pranešė, kad priima Alberto žiedus 
ir pasižada jį visada mylėti. Brolis pakėlė taurę ir para
gino visus išgerti už sužadėtinius. (bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

GR aŽ/AUSĮ£JR_ SE/II AUSĮĮIį Z--LE-T-J.

SECTION

>4

ŽALIANYKŠTIS

Vil- 
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1915 m. besimoky-
Jurbarko lietuviš- 

pradžios mokykloje,

(svorio kategorija

Autonominis plaukiojantis dokas, pagamintas Klaipėdos ‘‘Baltijos’ 
I aivų statyboje. T ik i e dokai yra 4/2 tūkstančio tonų, kel i amo pajė
gumo laivų remonto įmonės. “Baltijos” laivų statykloje pagamin
tieji dokai dirba, kaip rašoma, ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir už
sienyje: Suomijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Kuboje, Ganoje, Viet
name.
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MIRĖ MAŽOSIOS SCENOS 
DAINININKAS ANTANAS 
ŠABANIAUSKAS

Vasario mėn. 13 d. 
niuje mirė dainininkas, 
rinis tenoras, pasižymėjęs 
ypatingai šlagerių populia
rinimu ir kūrimu.

Gimęs 1903 metais Jur
barke, mirė 1986 m., išgy
venęs 84 metus.

Nuo 
damas 
koje 
giedojo J.Pociaus vadovau
jamame bažnytiniame cho
re. 1922 m. baigęs Saulės 
gimnazijos keturias klases, 
išvyko Italijon į saleziečių 
kolegiją, bet netrukus grįžo 
Kaunan ir buvo priimtas 
į Valstybės Teatro operos 
chorą. Tuo pačiu metu to
liau lavinosi Kauno Muzi
kos Mokykloje, operose dai
nuodavo 
rrienis.

Kartu 
orkestru 
žanro dainas-šlagerius, pri
taikytus šokiams (tango, 
fokstotams, valsui ir kt.). 
Daugiausiai tai buvo verti
mai iš kitų kalbų, taip pat 
ir kele.tas lietuvių muzikų 
darbų, kaip Br.Jonušo val
sas "Sunku gyventi", K.Lie
pos tango "Aldona", F.Ra- 
monaičio orkestruoti- val
sas "Nepamiršk manęs", 
fokstrotas "Vyrai, ūžkim" 
bei lietuvių poetų tekstų 
(St.Santvaro 
Br.Railos 
valsas).

Antano 
dainuotų 
leidusi Anglijoje Columbia 
Co.,His Master's Voice Co. 
Parlophone Co.

Yra išleista apie 
plokštelių. Operos 
dainavo iki 1940 m., 
viso, įskaitant Mažosios 
scenos repertuarą, estradi
nes dainas( kurių 
kas jis tikrumoje 
50 metų!

mažesnius vaid-

su M.Hofmeklerio
dainavo lengvo

"Ruduo" tango,
Spaudos Baliaus

Šabaniausko į- 
plokštelių yra iš-

30 jo 
chore

pradinin- 
ir buvo),

vietą laimėjo kaunietis R. 
Bilius
iki 51 kg. L
• Knygos meninio apipavi
dalinimo metinio konkurso 
rezultatai skelbia, kad gra-gjj 
žiausiomis 1986-ių m.kny
gomis pripažintos: "Minties 
Leidyklos išleisti albumai Č 

"Vilnius", "Klaipėda", 
"Trakai" (dail.G.Vosyliūtė); 
"Moklso" Leidyklos - J.Vir-i 
bicko "Lietuvos Žuvys" 
(dail. V.Ajauskas); "Vagos" 
Leidyklos- albumas "Vil
niaus Universitetas Dailėje- 
(dail.R.Gibavičius); "Vyturio 
Leidyklos - P.Nerudos "Odė 
Spaudai" (dail.J.Zovė);"Švie- 
sos" Leidyklos- L. Jaku
bauskienės ir E.Marcelionie- 
nės "Vyturėlis 
M.Jukniutė, 
R.Mačiulytė); 
Enciklopedijų 
leidinys - <
žinynas anglų 
va" (dail.J.Liolys).

Nesdinkimes anksčiau, kad išvengtumėm minios, S 
jse'na anksčiau, kad išvengtų minios”.

Akademi-o Valstybiniame 
nianie Teatre Vilniuje buvo 
pastatyta baleto premjera- 
"Aura". Libretistas- Balys 
Sriubas, kompozitorius- An 
tanas Rekašius, choreogra
fas - Elegijus Bukaitis. 
Spektaklio dirigentas- Jo
nas Aleksa, dailininkės - 
Marija Jukniūtė ir Irena 
Zabarauskaitė.

; ABC" (dail.
V.Voverienė, 

Vyriausios 
Redakcijos 

enciklopedinis 
kalba "Lietu-

"Raus-
Scenarijų au- 

režisorius - 
kameros 
Baronas, 
įeina į 
Gyvūnai". 

Abukevičius

- P.
ope- 
Šios 

ciklą

EKOLOGINĖMIS TEMOMIS 
FILMŲ FESTIVALIS

Neseniai Sovietų Sąjungos 
mastu vyko ekologinių fil
mų festivalis, pavadintas 
"Žydroji Planeta-87" Lenin- 
grade.

Rašoma, kad vieną pag
rindinių apdovanojimų 
SSSR Geografijos Draugi
jos prizą - gavo Lietuvoje 
sukurta ir pagaminta filmą 
"Baltoji Pelėda" ir 
vasis Kiras", 
torus ir
Abukevičius, 
ratorius A. 
abi filmos 
"Objektyve -

P. Abukevičius kuria 
Centrinės Televizijos užsa
kymus ir iš viso yra susu
kęs daugiau kaip 30 šio 
ciklo filmų. Rašoma, kad 
jos rodomos kitose respub
likose ir užsienyje. Reikia 
tikėtis, ir Lietuvoje.

Kol kas neteko skaityti 
kad būtų duoti užsakymai 
gaminti dokumentines fil
mas apie kenksmingumą 
ekologijai, kai objektyve 
ne tik augalai ar gyvūnai, 
bet ir žmonės.

Pav. IGNALINOS GRĖS
MĖ ekologijai visokia pras
me- ir žmonėms- nemen
kesnė, NEGU ČERNOBYL’ 
IO. Ir ne t i k Lietuvos 
gyventojams ( dėl ko val
dovai Maskvoje tik apsi
džiaugtų).

• Stockholme, Švedijos sos
tinėje, Europos bokso tau
rės rungtynėse antrąją

Arba- naftos kasinėji
mai Nerijoje, kurie tik da-

ARBA SKAMBINK MUMS:

1987.11.26

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 11H GEORGE ST. LA SALLE. OUE.

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

London 438-1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287 - 2712 
Winnipeg 233 - 3501 

Hamilton 522-8392 Sudbury 674-6217

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS .

x JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

AA CENTRINES ; 
Mentreol 273-7544 
Ottawa 523-9977 
Tarontg 489-3693

-ibi iq

Galingasis kvapu česnakas, kaip buvo tikima se
niais laikais, pajėgdavo atbaidyti ne tik ligas, vampyrus, 

_ .. r- > f i bet ir draugus...NATŪRALŪS PAPUOŠALAI EGLUTEI ... Nuotr. Ed. šulo,c,o. Senovės Romos kareiviaj buy0 maldnami česna_

kais,, kad įgautų daugiau drąsos.' Viduramžiais česnaką 
valgė visi, gindamiesi nuo maro ligos. Daug vėliau, įl
ojo Pasaulinio Karo metu britai trindavo šviežiu česnaku 
kareivių žaizdas, apsaugojant jas nuo užkrėtimų ir pa
greitinant gijimą.

Šiais laikais dauguma mano, kad česnakas gali 
sumažinti kraujo spaudimą, cukrų kraujuje, palengvinti 
peršalimus, gerklės skaudėjimą ir bronchitą.

Česnake randasi potasiumo, fosforo, vitaminų B 
kalciumo. Taip pat ir aliaus^- natūralaus antibioti-

NAKTIS APSNIGTAME KAIME

Apsnigtas kaimas. Ilsisi
Kas. atvažiavo? Kas čia
Linksta nuo sniego sunkios blakstienos.
Miegas lyg paukštis ant mano galvos.

ienos, 
nakvos?

Snustelsiu kiek... Skausmas atlėgo... 
Metai prabėgo... Savas jauties. 
Seniai iš sniego. Bobos iš sniego. 
Sėdi mėnulis pernakt ant pirties.

Skamba vidurnaktis. Rogės - ne rogės, 
Kaimas - ne kaimas. Pėdos miškan.
Katinas žiūri, medin įsliuogęs, - 
Bene ateina ruda meška ?

qit Susikabino rankomis, tvoros . 
Net kaulai braška-tvirtai tvirtai. 
Klevo galva - lyg didelis voras - 
Gaudo žvaigždes padangėj aukštai.

• ir C, 
ko.

Česnakas išsilaiko savaitėmis vėsioje, sausoje vie- 
Kitas geras metodas jį išlaikyti: nulupti kiekvienątoje.

skiltelę, sudėti j mažą stiklainį ir užpilti aliejumi. Lai
kyti gerai uždengtą šaldytuve. Taip jis gali išbūti labai 
ilgą laiką. Suvartojus skiltis, aliejus tinka užpilti ant 
salotų.

Nepatartina laikyti česnaką šalia sviesto, pieno ar 
sūrių; nes jie kartais gali prisisunkti stipraus česnako 
kvapo.....  ■; j

Sukaukė vilkas... Mėnuo sujudo 
Ir nusirito žemyn už pirties. 
Seniai ir bobos kieme pajuodo. 
Labos nakties ! Labos nakties...

Jonas Strielkūnas
*************************************************

nei, J.Tumui-Vaižgantui ir kt.
• APYSAKOS. Saulius Šal
tenis. (Vilnius, 1986 m., 
249 psl.,30.000 egz.

Pakartotinai išspausdin
ta apysakos "Riešutų Duo
na", "Jasonas", "Karvelio 
Linijos Istorija" ir kt.

bar, po daugiamečių disku
sijų ir prašymy bei įrodi
nėjimų, sustabdyti.

Tenka pasidžiaugti, kad 
gražbylystė apie ekologiją 
pradeda pasiekti- gyvūnus... 
Gal prieis galų gale ir 
žmonių.

prie

IŠLEISTOS KNYGOS:
• LAIŠKAI, Šatrijos 
gana. Vilnius, 1986 m., 509 
psL, 10.000 egz.

Šioje knygoje surinkti
Marijos Pečkauskaitės( 1877 
1930), rašiusios Šatrijos
Raganos slapyvardžiu, laiš
kai P.Višinskiu!, P.Augustai- 
čiui, J.Bagdonui, J.Tumėnie-

Ra-
•ISTORIJA VILNIAUS UNI
VERSITETE XIX a.PIRMO- 
JOJE PUSĖJE. Vilnius,1986 
m., 166 psl., 5.000 egz.

Šioje knygoje apžvelgia
ma, kaip istorija tapo sa
varankiška disciplina Vil
niaus Universitete ir buvo 
toliau ugdoma profesorių 
darbuose.

...Archeologiniai kasinėjimai patvirtino, kad jau XIV-
XV a. mūsų sostinėje būta mūrinių pastatų. Tarp jų 9- 
16 metrų atstumai, kokie būdingi ankstyviesiems vidur
amžiams. Taip pat yra naujų radinių, pasakojančių apie 
pirmąjį medinį Vilniaus vandentiekį. Kaip žinome, jį
XVI a. pradžioje nutiesė domininkonai. Vasarą archeolo
gai prie Aušros Vartų aptiko vandens kėlimo įrenginio 
pėdsakus, dabar surasta vandentiekio vamzdžių jungiamo
ji dalis...

1987 METU KELIONĖS LIETUVIAMS.
® * Kelionė i Lietuvos Krikščionybės Jubiliejų Romoje
W nuo BIRŽELIO 21 d. iki BIRŽELIO 30 d.

-$ 1935.00 ( U.S. $ 1435.00)
Jaunimo grupės kelionė į Lietuvų 10 dienų : Vilnius 
Kaunas, Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo BIRŽELIO 29 d. iki LIEPOS 13 d> 

-$ 1999.00 (U.S.-$ 1480.00)
Kelionė Į Lietuvą 10 dienų: Vilnius, Kaunas, 
Panevėžyst Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo RUGSĖJO 25 d. iki SPALIO 9 d.

- $ 1885,00 (U.S. $ 1400.00)
Dėl smu Ikesnių informacijų kreipkitės'L. L. STANKEVIČIŲ,
1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Canada, H7G 4K7

Tel.:: 514-669-8834 įį
Padedu užpildyti anketas giminių iškvietimams iš Lietuvos M 
ir tarpininkauju nuperkant dovanas giminėms. K

*

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
K.Šimkus, VI. Bakūnas, J. Dalmotas, A.Knystautienė, 

F. Jurgutavičius, L.Stanius, B.Makauskienė, J. Vyšniaus
kas, P.Lipke, J.M.Klemka, S. Klemkienė, O.Gureckienė ;

RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$10,- Jz.Valiulis; po $5,- Ch.Belsky, G.Petrulienė

PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$5,- J z. Lukoševičius;

AUKOS:
S20.- Paulina Sniečkuvienė;

GRĄŽINO ŠERUS:
A. Masionis - 2; A.Knystautienė - 2.

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ.1 "NL”

NAMŲ REMONTO

VAJUS_ $ 15.000

REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONUS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

esančia atkarpa ir ją5.000

atgal atsiųsti "NL" adresu:

1.000
7722 GEORGE ST. LASALLE.P.Q. 
H8P 1C4, CANADA

Mr. Mrs

Adresas

dol. 
dol,

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m 
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI .....
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Lietuviu. Namu 
Žinios

• Lietuvių Namų Valdybos 
posėdyje vasario 19 d. bu
vo svarstyti prašymai LN 
Vedėjo vietai.

Neprieita prie nutari
mų ir prašymų padavimo 
laikas pratęstas iki sekan
čio Valdybos posėdžio kovo 
12 d.

• Taupymo sumetimais 
ateityje LN bus uždaryti 
antradienio vakarais. No
rintieji posėdžiauti ar rink
tis LN bet kokiam kitam 
reikalui, prašomi paskirti
kitų savaitės dienų.

• Vasario mėn. 22 d., 
sekmadienį LN buvo pla
nuota rengti koncertų trijų 
menininkų iš Vakarų Vokie
tijos. Solistei Vilijai Mozū- 
raitytei pakeliui į Kanadų 
netikėtai apsirgus, koncerto 
programų atliko smuikinin
kas Mykolas KOLLARS ir 
pianistė Raminta LAMPSA- 
TYTĖ. Tai aukšto lygio 
menininkai, kurie koncer
tuodami beveik visuose pa
saulio kraštuose dažnai į- 
jungia lietuvių kompozito
rių kūrinius. Ir šiame kon
certe jie atliko Jono Švedo 
ir Jono Juzeliūno kūrinius.

Koncerte dalyvavo apie 
250 klausytojų. Koncertų

rengė LN Kultūrinė Komi
sija.

Iš Toronto muzikai vyks
ta į Floridų, Čikagą, Cle- 
veland'ą.

Vasario mėn. 12 d. sol. 
Vilija MOZŪRAITYTĖ kon
certavo V.Vokietijoje su 
Bonos simfoniniu orkestru 
kaipo solistė.Sekančių metą 
sezonui ji yra pakviesta 
soliste Bargos operoje Chi- 
cagoje. Ji yra kylanti 
žvaigždė, gražaus alto bal
so dainininkė.
• Dr. Algirdas BUDRECKIS 
kovo 7 d.,šeštadienį, 7 v.v. 
LN salėje skaitys paskaitų 
"ISTORIOGRAFINIAI VEI
KALAI ANGLŲ KALBA 
APIE LIETUVĄ IR LIETU
VIUS". Ta proga bus gali
ma įsigyti prelegento para-
šytų trumpų Lietuvos isto
rijų angliškai "An Introduc
tion to the Lithuanian His
tory".

Įėjimas nemokamas. Vi
si kviečiami dalyvauti. Ren 
gia LN Kultūrine Komisija

Kovo 8 d.,2:30 v.p.p., 
Mindaugo Meneje paskaiti
ninkas kalbės apie krikščio 
nybę Lietuvoje.

• VALENTINŲ VAKARO- 
Širdžių Dienos- pobūvyje 
dalyvavo daug jaunimo LN 
patalpose. Vakarų rengė 
Lietuvių Evangelikų Išgany
tojo Parapija.

• Visuotinas metinis LN 
ir "Labdaros" narių susirin
kimas įvyks LN kovo 29 
d.

• »TTTT_ - — - - - . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOK A t

6 ' < % ui 90 dienų term, indėl.
6 ui 8 mėn term, indėlius 
7’/?% už 1 m. term, indėlius 
73/«% už 2 m. term, indėlius 
7*/«% už 3 m. term, indėlius
8 % už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
7 Vi % už pensijų planą

(variable rate)
8’/4% už 1 m. term, pensijų planą 
73/-.% už pensijų fondą- RRIF 

(variable rate)
6 !i% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
5 U.6% kasd. palūkanų sąskaita
5 Yt % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo ....11 %
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu
' 1 metų ................... 9% %

2 metų ................... 10 %
3 metų ................... 1014 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 9H %
(variable rate)

AK T Y VAI VIRŠ 58 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ 13.000 Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

SOSTINĖ:
Telefonai:

KASOS VAI,ANUOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo H) 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 (Iit-piisUr rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
_______ : Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West.

532-8723 Toronto, Ontario
532-1149 M6P1A6ir

TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ P/įffiįM/į 
’ KREDITO KOOPERATYVE ®

9

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

AKTYVAI VIRŠ 32

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmądieniais

9.30-3.30
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:

MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

X 90—179 d. termin. ind. .....6/4% 
s 180-364 d. termin. ind. .į..<654% 
s Term, indėlius 1 metų .......7)6% 
5 Term, indėlius 2 metų .....;.754% 
S Term, indėlius 3 metu .754% 
S GIC — 1 m. (met. pal.) .......~8 % 
S GIC — 1 m. (mėn pal.) .....i.7%% 
E RRSP ir RRIF (pensijos),..;;754% 
E RRSP 1 metu term. ....... 8 % 
~ Spec. taup. s—tą ............ 6'/4% 
~ Taupomąj q s—tą .i....6 %
" Kasd. taupymo s—tą....... ..6 %
S Depozitų —Čeki y s—tą ... 3 —6 %

asmenine* nuo ..............  ..... 10)6%
mortgičius nuo..........  9)4% -12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame norių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamos įvairias'sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 1

Vado vai 1977 m. ROMUVOS stovykloje. IS kairės: V. GRYBI ENĖ, L. K ERELI ENĖ , L. YČI ENĖ, Č. SENK EVIČIUS, S. MIKNAITIS, a.a. 
L. KALINAUSKAS, a.a. kun. St. KULBIS, S.J. ‘ir V. SENDZIKAS. Šalia s. A. VAITIEKAIČ1O "Miško Brolių" orkestras vėliavą aikštėje 
1972 metais. Nuolraukos V. Bacevičiaus

ŠALFASS-gos VISUOTINIO METINIO SUVAŽIAVIMO Š.M.
KOVO 14 d., 11 vai. ryto, TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 

Darbotvarke
1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Invokacija.
J, Prezidiumo sudarymas. . .
4. Mandatų ir reziliucijų komisijų sudarymas.
5. Sveikinimai žodžiu ir raštu.
6. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
7. Pranešimai žodžiu ir raštu:

a) Centro V-bos pirmininko
b) Centro V-bos gen. sekretoriaus
c) Centro V-bos iždininko
d) Sporto apygardų vadovų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų
e) Pabaltiečių S. F-jos lietuvių sekcijos
f) Pasaulio L. B-nės valdybos nario sporto reikalams .
g) JAV LB KV nario sporto reikalams
h) Kanados LB KV nario sporto reikalams
i) JAV LB švietimo tarybos konsultanto sporto reikalams

8. Pranešimai tik raštu - SALFASS-gos sporto šakų komitetų;
a) Futbolo (soccer), b) Golfo, c) Kėgliavimo, d) Krepšinio,
e) Lauko teniso, f) Ledo ritulio, g) Lengvosios atletikos, 
h) Plaukimo, i) Raketbolo, j) Slidinėjimo, k) Softbolo, 
1) Stalo teniso, m) Šachmatų, n) Šaudymo, o) Tinklinio, 
p) Biathlono.

9. Garbės Teismo pranešimas.
10. Revizijos Komisijos pranešimas.
11. Diskusijos dėl visų padarytų pranešimų.

Pietų pertrauka 2:30 - 3:30

12. Lietuvių sporto fondas.
13. "Išeivijos Lietuvių Sportas" - leidinys.
14. III-sios Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės.
15. 1987 m. ŠALFASS-gos varžybinis kalendorius.
16. Pabaltiešių Sporto Federacija.
17. Narių-rėmėjų, globėjų, mecenatų telkimo reikalai.
18. Klausimai ir sumanymai.
19. Rezoliucijos ir suvažiavimo uždarymas.
Pastaba: Norintieji suvažiavimo darbotvarkę papildyti ar pakeisti, 

prašomi savo pageidavimus pranešti SALFASS-gos C. V-bos 
pirmininkui Pranui Berneckui. ŠALFASS Centro Valdyba

• Priimti nauji LN nariai- 
Jūratė ULECKAITĖ ir Gin

taras ULECKAS.

• LN Poilsio Stovyklai jau
galima užsiregistruoti. Sto
vykla vyks rugpjūčio 8-16 
d.d. "Kretingos" stovykla
vietėje Wasagoje. Informa
cijas teikia ir registraciją 
atlieka V.Kulnys tel: 269- 
1266. Kor.

AUDRA TRAVEL 
CORPOBAT/ON

1576 BLOOR STREET WEST,'TORONTO, ONT 

CANADA M6P 1A4 Tel.(416) 532-8772 - 537-3060 

Telex 06-986766 TOR.

Jčigu ieškote progos tąpti pripažintu komersantu - 
SIŪLOME-

AUDRA TRAVEL CORPORATION

parduoda savo skyrių - "franchise" - rinktiniam pirkėjui.

ATC - yra kompiuterizuota kelionių įstaiga, IATA, 
ATAC narė, veikianti nuo 1979 metų, kiekvienais metais 
pasiūlanti keleiviams naujas galimybes, naujus maršrutus, 
naujas idėjas, (pavz., 10 dienų apsilankymą Lietuvoje, 
įjungiant Kauną, Trakus, Klaipėdą, Rumšiškes, Druskinin
kus, Panevėžį).

ATC - plečia savo keliones į kitas pasaulio šalis: Šiau
rės ir Pietų Ameriką, Vakarų Europą, Australiją, Karibų 
salas, ir suteikia galimybę pradėti savo verslą pagal 
ATC išdirbtą ir patikrintą verslo formulę.

1. SIŪLOMAS VERSLAS - KELIONĖS
a. teisė parduoti keliones į visą platų pasaulį,
b. specializuotos kelionės į Lietuvą,
c. specializuoti kelialapiai į gydyklas, sanatorijas, ku

rortus,
d. komercinės kelionės į Rytų Europą bei TSRS (SSSR).

2. PAGALBINIAI PATARNAVIMAI: finansinė parama, 
dovanos, iškvietimai, vertimai, pagal ATC planą.

3. ATC PASIRŪPINA-
a. kelionių planų paruošimu ir patvirtinimu,
b. finansinių paramų sutvarkymu bei dovanų apipirkimu,
c. buhalterija ■ ir skyriaus administracija,
d. personalo apmokymu, paruošimu bei kasmetine kelio

nių apžvalga.
e. reklamine medžiaga.

4. MOKESČIAI IR PAJAMOS -didelės pajaminės galimy
bės už žemą skyriaus mokestį.

5. GARANTUOJAME - nepasiteisinus pardavimo bei 
pajamų lūkesčiams, išperkame skyrių atgal.

MŪSŲ TIKSLAS - išplėsti lietuvių kelionių galimybes ir 
padėti Jums atsidaryti bei išvystyti savo verslą.

Tad, jeigu norite išvengti laiko gaišinimo bei, galvos 
skausmo, kaip pradėti ir išvystyti sėkmingą verslą, 
kreipkitės į: AUDRA TRAVEL CORPORATION

1576 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario, M6P 1A4 
Tel.: (416) 532-8772 arba: 537-3060

st.catharines
įSPŪDINGAI PAMINĖTA 
VASARIO 16-tosios 
ŠVENTĖ

Nežiūrint didžiausio šal
čio, kuris užsitęsė visą sa
vaitę, minėjime dalyvavo 
lietuviai iš viso Niagaros 
Pusiasalio.

Vasario 8 d. įvyko iš
kilmingos pamaldos už Lie
tuvos laisvės’ kovoje žuvu
sius, dalyvaujant organiza
ciją vėliavom, pašventinant 
gėles ir jas padedant ant 
mūsą Laisvės Paminklo. 
Giedojo solistai V.A.Pau- 
lioniai.

DRESHER

Po minėjimo įvyko visų, 
lietuvių labai laukiama 
programa, atlikta tautiečių 
muziką, neseniai atvykusią 
iš už Geležines Uždangos. 
Du iš pavergtos Lietuvos 
ir vienas iš Lenkijos. Dai
navo jie. labai gražiai. Re
tai kam nežibėjo ašaros 
akyse. Dainose buvo perduo
ta mūsą tautos tragedija. 
Ypač jautriai dainavo gru
pės vadovas - muzikas iš 
profesijos, Vaclovas Povilo
nis, pritardamas sau tai 
akordeonu, tai gitara. Jam 
pritarė Valdas Samonis- 
Samulevičius ir Vytas Spu- 
dulis. Klausytojai jiems 
plojo ilgai ir širdingai. Pa
kartojo tik vieną dainą, 
nes laikas buvo ribotas.

Ta pačia šventės proga 
tapo pristatyta nauja šią 
metą "Miss Lithuanian 
Community" - McMaster 
Universiteto studentė Lo
reta Mačytė. Jai karūną 
uždėjo praėjusią metą iški
lioji lietuvaitė Tania Labuc- 
kaitė. St.Catharines rengia 
kasmet Folk Arts Festivalį, 
kuriame dalyvauja 35 tau
tybės. Yra būtina,
kad toje tautybių grupėje 
egzistuotą ir Lietuvos var
das bei jos tautinė vėliava. 
Abiem tauriom lietuvaįtėm 
publika labai nuoširdžiai 
paplojo.

Vasario 13 d. apie Lie
tuvą platokai parašė kana
diečių dienraštis "THE 
STANDART".

Vasario 16 d. įvyko iš
kilmingas Lietuvos vėliavos 
pakėlimas prie miesto Ro
tušės, burmistrui paskel
biant LIETUVIŲ SAVAITĘ, 
kalbas pasakant keliems 
krašto parlamentarams.Gra- 
žiai suplevėsavo lietuviška 
trispalvė šaltoje Kanados 
padangėje. Parlamentaras 
Joe Reid pareiškė, kad 
Lietuva buvo amžiais lais
va, kad bus laisva ir nepri
klausoma ir ateityje. Tauti
niais drabužiais apsirengusi 
Virginija Žemaitienė pa
skaitė KLB Apylinkės Val
dybos vardu pranešimą ang
liškai.

Minėjimas buvo pradė
tas kun. Kęstučio Butkaus 
gerai paruošta invokacija. 
Ir speigui siaučiant, vistiek 
susirinko prie Rotušės ne
mažas skaičius lietuvių. 
Pabaigoje jie širdingai su
giedojo Lietuvos ir Kana
dos himnus.

Minėjimo parengimams 
vadovavo šią metą LB Apy
linkės Valdybos p-kas A. 
Š e t i k a s. Kor.

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. -1 v.v. , šeštadieniais 9 v.r,r 12 v.r.g.
Narys of ’’Better Business” Būro

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous)
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ

' ’ PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE i 
j (SkersaĮ gatvės nuo pensininku rūmų, 1610

Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.‘

SKAMBINKITE tel.; 487-5591



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs huosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ......5 % nekiln. turto posk.9.25%
santaupas .....................5.25% asmenines paskolas 1 1. 75%
kasd. polūkan. ui sant5. % Remokamas pilnas čekiu 
term, indėlius 1 m........7.75% patarnavimas
term, indėlius 3 m........8.75% Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo ...... 6.75% drauda pagal santaupų
90 dienę indėl iu s....... 6.75 % dydį iki $ 2.000
( minimum $ 5.000) Nemokama asm. paskolų,
Reg. pensijų 1 m. ..8. % drauda iki $25.000

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. — 1 vai. p.p.; penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; Šeštadieniais.— nuo 9 vai. r. — 12 v.r.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

»»j šb*i tžn«'5e

Secretariat d’Ėtat 
du Canada
Multiculturalisme

Department of the Secretary 
of State of Canada
Multiculturalism Canada

F41YJKI4 TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVfS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖOAU

Dr. Gv. Valančiuj

SPECIALYBES
TAISYMAS® BATU _________

• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS

• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

Hamilton
KELIAUTOJAI

Tautiečiai, praleidę me
tines šventes linksmai ir 
laimingai savo namuose, 
po švenčių dalis jų išvyko 
atostogoms į kitus kraštus.

JAdomauskas su prie- 
telium Šimkum iš Toronto,, 
porai mėnesių išvyko į Flo
ridų. Tenai juodu turi nuo
savus namus. J.Adomauskas 
Hamiltone nusipirkęs rfema- 
žų sportinį laivelį, jį nusi
vežė Floridon. Juodu žada 
ten laikų praleisti žuvau
dami vandenynuose.

J.Adomauskas praeitą ru
denį pardavė savo alinę, 
tad dabar turi daugiau lai
ko atostogauti ir pailsėti. 
Šiuo metu abiejų prietelių 
žmonos dar palieka čia ir 
kiek vėliau išvyks pas savo 
vyrus.

B.Grajauskas,J.Gim
žauskas ir K. Me š k a u s - 
kas su žmonomis buvo iš
vykę Venezuelon. Dabar 
sugrįžę, džiaugiasi labai 
puikiai praleistu laiku. 
St. Žvirblio žmona O- 
nutė šiomis dienomis iš
vyko į Argentiną.Tenai ža
da išbūti kelias savaites, 
galvodama susitrumpinti 
žiemos metų Hamiltone

KANADA 
mano namai...

Kanada yra mūsų, namai.
Čia mes turime galimybę 
puoselėti daugelį savo kultūrinių 
paveldėjimų, ir pilnai dalyvauti 
kanadiečių gyvenime. Mūsų Įvai
riapusiškumas Įjungia Kanadų 
i, globalinę bendruomenę,. Mūsų 

.< bendras, kaip kanadiečių rySys, 
daro mūsų šalį vis tvirtesnę 
ir didingesnę.

' r
ccūij:vj3Xa&$?vjjh j-r.tZį.'UL .1 ■

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILI!/ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V Bačėnas
1551 Bloor St. W. 

Toronto, om.
M6P IA5 

ir turėti daugiau laisvo lai
ko savo artimųjų aplanky-' 
mui. O.Žvirblienė yra gi
musi Argentinoje, lietuvių 
šeimoje ir atvykus į Ha
miltonų apsigyvenimui, pui
kiai vartojo .lietuvių kalbų.

LIETUVOS KRIKŠČIONY
BĖS PAMINĖJIMAS

Vilniaus Aušros Vartų 
lietuvių parapijos šventovė
je kovo mėn. 1 d. įvyks 
mūsų tautos 600 m. krikšto 
sukakties minėjimas. 10 
vai.30 min.iškilmingos mi
šios, dalyvaujant vyskupui 
Pauliui ' BALTAKIUI,OFM, 
koncelebracija, kurių metu 
Jo Ekselencija suteiks su
tvirtinimo sakramentų lie
tuviškai.

Po pietų, 4 vai. toje 
pačioje šventovėje įvyks at
liekama Oratorija SEPTY
NI KRISTAUS ŽODŽIAI, 
dalyvaujant Toronto cho
rams, Vadovaujant sol. Vac
lovui Verikaičiui ir 4-iems 
solistams.

Po Oratorijos Jaunimo 
Centro salėje 5:30 vai. bus 
BANKETAS - Metinė Para
pijos Vakarienė,kurioje da
lyvaus Jo Ekselencija vysk. 
Paulius Baltakis,OFM ir 
kiti svečiai. Banketo bilietai 
gaunami pas A.Petkevičių 
Jaunimo Centro salėje. Z.P.

ALL SEASONS TRAVEL; B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531
7 psl.

PADĖKA !
Aukščiausiojo valia man buvo leis

ta užbaigti 85-tuosius metus.
Tuja proga turėjau didelį malonumų 

praleisti popietę jūsų, mielų bičiulių ir gi
minių tarpe.

Širdingai dėkoju tos popietės rengė
joms, mieloms ponioms už puikias vaišes, 
už labai vertingas dovanas bei gėles, už 
jumoru perpintas progines kalbas, giminai
čiams, atvykusioms iš tolimų vietovių ir 
jums visiems už dalyvavimų.

Išskirtina mano padėka Magdalenai 
Pakulienei už gražų adresų,. Joanai Kesgai- 
lienei ir dr. Petrui Lukoševičiui, guviai šių 
popietę tvarkiusiems.

Šios vienintelės mano gyvenimo die
nos nepamiršiu iki iškeliavimo anapus.

Dėkingas! -
Jūsų Jonas Adomaitis

A t A

ALMAI RUSINIENEI

Lietuvoje mirus, sūnų Š. ALBERTAt RUSINĄ 

liūdesio valandoje broliškai užjaučiame —

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

montreal
PAMINĖJOME
VASARIO 16-TĄJĄ

Šiemet Vasario 16-to- 
sios minėjimas buvo ir ak
tualiai ir kukliai paminėtas 
vasario 15 d., sekmadienį. 
AV Parapijos bažnyčioje 
organizacijų vėliavoms ir 
atstovams dalyvaujant, Pa
rapijos Chorui gražiai gie
dant, pilna bažnyčia atvyku
siųjų dalyvavo iškilmingose 
Mišiose. Jas koncelebravo 
svečias kun. A. Saulaitis, 
SJ.kleb.Tėv. J .Aranauskas 
ir kun.Iz.Sadauskas. Gražų 
tai dienai pritaikytų pa
mokslų pasakė kun. A.Sau- 
laitis.

Minėjimas- Aktas vyko 
pakeistose patalpose, Poly- 
valente St.Henri Mokyklos 
Auditorijoje - gera scena, 
mažesnės patalpos, piges
nės, nebloga akustika. Mi
nėjimas,,. buvo ir aktualus, 
ir kuklus. Programa atlikta 
tiktai mūsų chorų - Vyrų 
Okteto, "Gintaro" daininin
kų, "Pavasario" Mergaičių 
Choro, Montrealio Vyrų 
Choro. Pabaigoje prisidėjo 
Šeštadienines Mokyklos 
mokiniai. Po Kanados Lie
tuvių Dienų intensyvaus 
darbo, atrodo, tiktai cho
ristai pajėgė repetuoti. Jie 
davė įvairių dainų' progra
mų.Dirigentės- Mme M. 
Roch ir Mme I. Tark bei 
puikus akompaniatorius J.- 
Ficher neatlaidžiai stengia
si mūsų choristus vesti to

GUY W RICHARD
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengy* 
GUY RICHARD,, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

bulėjimo keliu. Malonu, kad 
Vyrų Choran įsijungė jau
nesnieji balsai. "Pavasario" 
Mergaitės su dideliu susi
kaupimu ir disciplina atliko 
savo programų,"Gintaro" 
dainininkams būtų gerai 
su jų visuomet įdomiomis 
dainomis dažniau pasirody
ti scenoje ir įgauti daugiau 
laisvumo. Trūko arba paki
lios, kad ir neilgosf dekla
macijos, nes nebuvo šokių 
nei ko nors kito, judresnio 
elemento programoje.

Ypatingai aktualių, ge
rai paruoštų paskaitų pa
tiekė KLB Visuomeninių 
Reikalų K-jos vicep-kė adv. 
Joana Kuraitė-Lasienė. 
(Tekstų perduosime kitame 
"NL" numeryje). Apie va
landų trukusi paskaita buvo 
išklausyta rimtu dėmesiu. ■ 

Tradiciniai, tos dienos 
proga buvo įteikta jauni-, 
mo premija už lietuviškų 
veiklų - šį kartų Rimui 
Piečaičiui

Minėjimų atidarė ir 
uždarė KLB Montrealio A- 
kės V-bos p-kas Arūnas 
Staškevičius. Minėjimo pra
nešėja - patyrusi tame 
darbe Daiva Piečaitytė - 
vedė programų ir perskai
tė rezoliucijų. L.K.M. Šau
lių Kuopa sųžiningai atliko 
savo vėliavų tarnybų. Ne 
vienas, sekdami jų eisenų, 
prisiminėme, kad vienas 
savanoris-kūrėjas- a.a.K.Sit- 
kauskas jau nebenešė vė
liavos. Savanoriams-kūrė - 
jams buvo į namus pasi ųs- 
tos gėlės. (bus daugiau)

1987.11,26



montreal
HIRUSICJI :
• TERESEVIČIENĖ Uršulė, 
94 m. amžiaus, mirė ligo
ninėje.

Liko 4 dukterys ir sū
nus su šeimomis.

Palaidota iš Šv.Kazi- 
miero bažnyčios Notre 
Dame dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• Religinio turinio pokal
biai š.m.sausio 24 d. su 
Sesele Igne Marijošiūte ir 
Jonu Abromaičiu praėjo 
labai gerai. Prisirinko apie 
70 klausytojŲ ir atrodo, 
visi buvo patenkinti.

Labai dėkojame visiems 
dalyvavusiems ir prisidėju
sioms prie prelegentų ke
lionės išlaidy padengimo, 
ypatingai kleb.kun.J.ARA- 
NAUSKUI ir Emilijai ir 
Juozui PAUNKSNIAMS.

A.Blauzdžiūnas

• NIDOS KLUBO narių vi
suotinas metinis susirinki - 
mas įvyks š.m.kovo mėn.
29 d., 12 vai. A V Parapi
jos salėje ( ne 27 d., kaip 
buvo neteisingai atspausdin
ta praeitame "NL" nr.).

• AUKSINIO AMŽIAUS 
KLUBO valdybę dabar su
daro: pirmininkas- Bronius 
Staškevičius, I-a vice-pir- 
mininkė - Petronėlė Juške
vičienė,Il-a vice-pirmininkė 
- Seselė Palmira, kasinin
kas - Julius Jurėnas ir sek
retorius - Jonas Adomaitis.

Revizijos Komisija: Jo
ana Kesgailienė, Kostas 
Toliušis ir Vincas Kačer- 
gius.

PIRMOJI KANTATOS 
REPETICIJA

Vasario mėn.22 d., sek
madienį, po 11 vai.pamaldų 
AV Parapijos salėje buvo 
pradėta repetuoti Kantata. 
Tekstas, .kurį parašė poetas 
Henrikas Nagys, buvo cho
ristėms ir choristams iš
dalintas anksčiau, o kom
pozitorius Aleksandras Stan
kevičius supažindino visus 
su jo sukurtos muzikos I- 
osios dalies chorui muzika 
ir pravedė pirmęję repeti
ciją.

Repeticijon buvo pa
kviesti ir atvyko Kantatos 
autorius, Šventės Rengimo 
Komiteto narys Albinas 
Blauzdžiūnas, Komiteto na
rė Seselė Palmira, sol.Gina 
Capkauskienė, "Pavasario" 
dainininkių administratorė 
J.Baltuonienė.

Pirmieji įspūdžiai visų 
besiklausančiŲ buvo labai 
geri ir dabar tik linkėtina 
ištvermės repeticijose cho
rams bei pačiam dirigentui 
muz.A.Stankevičiui ir pa- 
gelbininkui repeticijose sol. 
A.Kebliu! ir kt.

Nežiūri it, kad ne visi 
lietuviai išeivijoje -ir tik
riausiai tėvynėje- sutinka 
su duodamu Lietuvos krikš
to jubiliejaus skaičiumi ir 
asmeniška Jogailos reikšme 
tame įvykyje, 600 metŲ 
jubiliejus sutarta laikyti 
reikšmingu ir iškilmingai 
švęstinu bei minėtinu, iške
liant pačios krikščionybės 
svarbę kiekvieno mūsų ir 
mūsų tėvynės gyvenime.

Montrealio lietuvių ko
lonija ypač sujudo, dėka 
energingų Šventės Rengimo 
Komiteto narių entuziazmo 
ir menininkų kūrybingumo.

b .

1987 m. iKCVO mėn. 8 d. SEKMADIENĮ minima

šv. KAZIMIERO
> ŠVENTE
Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 

3426 Parthenais

11 vai. - iškilmingos pamaldos
Po to - Šilti pietus, meninė dalis, baras, loterija.

Progrmą atliks -
MONTREALIO VYRŲ OKTETAS

ĮĖJIMAS : $ 10. - • Stalai numeruoti. '
• Lietuviška muzika

Dalyvavimas šioje šventėje turės šįmet ypatingąreikšmę, 
nes Šv. Kazimieras — tai gražiausias Lietuvos krikšto žiedas.

PARAPIJOS VALDYBA

IŠNUOMOJAMA VASARVIETĖ

prie Lake Sylvere, St. Donat, Que.; 3/2 kambario, 
nuo 1 d. birželio iki 1 d. rugsėjo-savaitei $250,-

Tel.: 365-8619

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS I

ROBERT BERNOTAS B.Com.
SUN LIFE BUILDING, Suite 2039

Tel.: 871-1430

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T"±; “
C • I* B •

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBE * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCV INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 1L7

LITAS MONTREALIO 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 virs j 19.000,000; REZERVAS virš $ 600,000.

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS ... 7% % TAUPYMO —special .. 5/2 %
TERM. INDĖLIUS: TAUPYMO — su Gyv, dr. 5’4%

1 metų.............. . 7/2% TAUPYMO— kasdieninės 4% %
180 d.- 364 d......... 7 % EINAMOS.......... ..............4/2 %
120 d. -179 d. ... 614 % PENSIJŲ - RRSP term. 8V4 %

30 d.-119 d. ... 6/2 % PENSIJŲ- RRSP taup. 6 %

IMA UŽ:

NEKILN. TURTO nuo 9/2%, ASMENINĖS nuo 10/2%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA ‘‘LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč< 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieniais 
Sekmadieni ai 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

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d, 
SEKMADIENIAIS "LITAS" bus uždarytas-

RESTORANAS Ols
KOSUHS

įvairūs gėrimai

Specialybė - “BROČHETTERIE” -

Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

• KOVO mėn. 11 d., I vai. 
p.p. Auksinio Amžiaus RŪ
TOS Klubo patalpose, Se
selių Namuose, inž.A.Kli- 
cius rodys skaidres iš sa
vo kelionių po svetimas 
šalis.

Nariai ir svečiai kvie
čiami dalyvauti. Valdyba

• PAVASARIO mergaitės 
vasario mėn. 22 d. po Kan
tatos pirmosios repeticijos 
su gera nuotaika visos iš
važiavo į čiuožimo mara
tonų, kuris vyko Beaver 
Lake ir truko 2 valandas.

Mergaitės dėkoja mont- 
realiečiams, kurie dosniai 
aukojo šio maratono proga.

PAVASARIS prašo nepa
miršti atvykti į AV Para
pijos salę kovo mėn.8 d., 
sekmadienį, kur bus parda
vinėjami po kiekvienų mi
šių "Pavasario" mergaičių 
kepti pyragai ir kava.

PAVASARIO dainininkės 
stropiai ruošiasi savo meti
niam koncertui balandžio 
mėn.26 dienų, AV Parapi
jos salėje.

LAIKRAŠČIUI PADĖSI, JEI 
PRENUMERATĄ LAIKU 
SUSIMOKĖSI

Montrealyje ir jo artu
moje gyvenančių "Nepriklau
somos Lietuvos" prenume
ratorių patogumui AV Spau
dos Kioske sekmadieniais 
nuo 10 vai. iki 12 vai. ir 
kitomis progomis galima 
apsimokėti "NL" prenume
ratų, įteikti paramų laikraš
čiui ar tęsiamam "NL" Re
monto Vajui.
• KOVO 8 d. Montrealio 
mieste vyksta Tarptautinės 
Moters Dienos paminėjimas 
su įvairia programa "Esprit" 
patalpose, 1234 Mountain 
Str., nuo 2-5 vai.p.p. Prog
ramoje dainuos ir mūsų sol. 
Gina ČAPKAUSK1ENĖ. At
vykę bus pavaišinti vynu.

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

(Prie joul. Concorde )

Skambinti Tel : 662-1177

STANDARD PETER SODO
LIFE

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

Priėmimų salė 2-me įaukite, talpina apie 120 asmenų, 

tinkama banketams, vedyboms <r kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun h4h U4 

(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

Dr. J.MALISKA
D. D. S.

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

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL: Bus.: 866-8235
Namų: 761-4675

Dr. Philip Stulginskį
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kampas 45—th Ave., 
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. n iki 9:30 vai. vok. 

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

GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS.

7635 Central St. Ville La Salle, P.a H8P 1L2 

Tek: 366-9742 ir 365-0505

Dr. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. C.K M.SC. L.M.C.C. F.R.GS. (c)

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

Tei.:i 931-4024

NOT AB Al

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

1155 , fue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6 
TeL (514) - 871-1430

8 psi.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

ENTREPRENEUR- ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s Į COSTĄ, Tel.: 733-9878

Gateaux • Biscuits •
GSteaux au fromage. •
Pain • Catė •
Meilleurs beignes •

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
įvairus pyragaičiai 
bpurgos 
Sausaini ai 
Aguoniniai ir kitokie 
pyragai

2524, Ontario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į: 288-9646

5
• Taisau ir remodeiiuoje
e Sieve ir e aiduoda

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A Aft ft ft
Montreal, P.Q. &H3A 2Q6 Tel:

• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų.

pasirinkimas 
Pardavimas ir

e Aptarnavimas

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

tl ninwii iiiiibhiiiwmmmm—e

MEMBER

FOTO M.L.» 
STS.TEM

D.N. BALTRUKONIS
IMMEŲBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimai 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jeon Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 • Residence: 737-0844.

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &C6TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO7 P AT ARN AVIMAS

TONY
P H OTOį MARI AGE - WEDDINGS 

STUDIO! 5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q H3W 1X5 TeL: 481-6608

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI) AUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMA! ALIUMINIJUM, PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOMCZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5

Telefonas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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