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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(h.n )

PASIKEITIMAI 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Triukšmas dėl Iranui 
parduotųjų ginkly dar vis 
tebedrumsčia Washington'o 
politinius vandenis. Iš ša
lies žiūrint dažnai atrodo, 
kad ne tiek ieškoma tikrų
jų skandalo šakny ir kalti- 
ninky, kiek bandoma (poli- 
tiniy R.Reagan'o konkuren- 
ty ir priešy), naudojantis 
tokia parankia proga, su
menkinti ir paties preziden
to, ir ypač respublikony 
partijos prestižą. Visa tai 
daroma, žinoma, nuolatos 
viena akim šnairuojant į 
artėjančius naujo preziden
to rinkimus. Amerikiečiy 
politiniame gyvenime be
veik apsėdimu yra tapusi 
ir aistra plauti visus savo 
politinius purvinus skalbi
nius merfėsiy mėnesius vie
šumoje.

Senatoriaus Tower ko
misija jau paskelbė savo 
tyrimy davinius. Pranešime 
kaltinami prezidento pata
rėjai ir, dalinai, pats prezi
dentas.’ To pasėkoje jau 
pakeistas Baltyjy Rūmų 
štabo viršininkas Donald 
Regan'as buvusiu respubli- 
kony partijos vadu JAV 
senate H. Baker'iu. Šis pra
dėjo keisti štabo narius. 
Visus nustebino vos prieš 
savaitę paties prez.Reagan’o 
asmeniškai paskirtojo ko
munikacijos direktoriaus 
Baltuosiuose Rūmuose John 
Koehler'io atsistatydinimas. 
Pasirodo, jį atleido H.Ba- 
ker'is. Toks netikėtas ant
ausis pačiam prezidentui 
priverčia stipriai suabejoti, 
kas dabar yra tikrasai "bo
sas". Sklinda gandai, kad 
prez. Reagan'o pasirinkta- 
sai Koehler'is buvęs nepri
imtinas kandidatas todėl, 
kad savo gimtinėje, Vokie
tijoje, būdamas dešimties 
mėty amžiaus, priklausęs 
Hitlerjugend'o organizacijai. 
Apie tai skubiai parašiusi 
amerikiečiy spauda.

Tuo tarpu, gerokai smu- 
kęs prezidento populiaru
mas amerikiečiy visuome
nės tarpe, kaip praneša 
viešosios nuomonės tyrimo 
biurai, vėl kyla.

NAUJIEJI KREMLIAUS 
PASIŪLYMAI AMERIKAI

Atrodo, kad M. Gorba- 
čiov'as stengiasi kiek gali
ma greičiau pasirašyti ko
kią nors branduoliniy ginklų 
Europoje apribojimo sutartį 
su JAV. Labai galimas da
lykas, kad užsienio stebė
tojai yra teisūs, nurodyda
mi tokios sutarties pagei
davimą iš Kremliaus pusės, 
kaip norą turėti laisvas 
rankas savo pašlijusiai eko
nominei būklei tvarkyti. 
Amerikiečiai, ir ypač Eu
ropos valstybės, sovietą 
naujais pasiūlymais suma
žinti vidutinio nuotolio 
branduoliniy raketą skaičių. 
Europoje, nėra perdaug su

žavėti. Ypač dėl to, kad, 
kaip Vakarą europiečiai 
nurodo, Soviety tradicinių 
ginklą (tanky, artilerijos, 
lėktuvy, etc.) persvara 
esanti tokia didžiulė, kad 
ir be branduoliniy ginkly 
tebegrąsinunti Europos že
mynui.

Tie patys šaltiniai nu
rodo ir sovietą cheminių 
ginkly milžinišką persvarą. 
O svarbiausia, praeityje 
jokiu būdu nebuvo galima 
su sovietais susitarti dėl 
efektingos tokiy sutarčių 
vykdymo priežiūros. Kol 
Vakarams Kremlius neleis 
pasiųsti Sovietą Sąjungos 
teritorijon nuolatinius ste
bėtojus, kurie galėtą lais
vai patikrinti ar sutarties 
nuostatų laikomasi, tol ir 
gra?; 'šia .sutartis b.us be
prasmė.

Paskutinėmis dienomis 
sovietai padarė nuolaidy 
kaip tiktai dėl cheminiy 
ginkly panaikinimo ir abi
pusės sutarčiy vykdymo 
kontrolės.

ŠNIPAS POLLARD 
NUTEISTAS KALĖTI 
VISAM GYVENIMUI

JAV teismas nuteisė 
Jonathan J. Pollard'ą kalė
jimu iki gyvos galvos už 
amerikiečiy karinių paslap
čių išdavimą Izraelio vals
tybei. Jo žmona Anne nu
teista penkiems metams 
kalėjimo už pavogty slaptų 
amerikiečiy karinių doku
mentą slėpimą ir suokalbi- 
ninkavimą šnipinėjime. Abu 
buvo prisipažinę kaltais. 
Dar trys to paties šnipinė
jimo dalyviai bus netrukus 
teisiami.

Kiti to Šnipinėjimo suo
kalbininkai yra Izraelyje, 
todėl nei suimti, nei nu
bausti. Vienas iš jy, Aviem 
Sella, Izraelio kariuomenės 
brigados generolas, nese
niai buvo net paskirtas ant
ros didžiausios Izraelio ka
rinės aviacijos bazės virši
ninku. (Praeitame "NL" nr. 
jo vardas ir pavardė buvo 
netiksliai atspausdinti. To
kius pradžioje perdavė te
levizijos Broadcast News 
kanalas). Izraelio vyriausy
bė oficialiai iki šiol tvirti
no nieko apie tokį šnipinė
jimą nežinanti ir bandė 
visa tai paaiškihti buvus 
privačia iniciatyva.

Tačiau teismo metu pa
aiškėjus, kad šnipai netik
tai buvo apmokami Izraelio 
vyriausybės, bet ir visas 
šnipinėjimas buvo organi
zuojamas oficialiy asmeny, 
Izraelio vyriausybė viešai 
atsiprašė dėl šio nemalo
naus įvykio.

Krašto apsaugos mi- 
nisteris Y. Rabin'as pareiš
kė: "Izraelio vyriausybė
atsiprašydavo praeityje ir 
atsiprašo dabar JAV-biy, 
jos žmonių ir jos vyriausy
bės už šį įvykį." Užsienių 
reikalų ministeris S. Peres 

dar nuo savęs pridėjo, kad 
Izraelis tokios klaidos ne
padarys ateityje ir nebe- 
šnipinės Amerikos.

Nevisi tačiau tokie nuo
laidūs. Izraelyje pasigirdo 
visa eilė balsy, smerkiančių 
Ameriką, kad už tokį Pol- 
lard'o "patriotišką ir hero
jišką " veiklą jis esą buvęs 
taip žiauriai nubaustas. Iš 
kitos pusės,yra dar politikų, 
kurie reikalauja šią drums
tą aferą pagrindinai ištirti. 
Darbiečiy partijos atstovas 
Abba Eban (savo laiku la
bai gabiai atstovavęs Izra
elį Jungtinių Tautų saugu
mo taryboje) sudarė užsie
nio reikalų ir krašto ap
saugos komitetą ir pradėjo 
atskirą Pollard'o šnipinėji
mo tyrimą. Nors ministeris 
pirmininkas Shamir'as ir 
atsisakė su šiuo komitetu 
bendradarbiauti, yra vyriau
sybėje asmeny, reikalaujan
čių atleisti iš valstybinių 
pareigų visus, prisidėjusius 
prie Pollard'o aferos.

BORIS PASTERNAKAS 
REHABILITUOTAS

Maskvos spaudoje pasi
rodė straipsnis, pavadintas 
"Pasternakas yra su mu
mis." Jame rašoma, kad 
garsusai rūsy poetas ir ra
šytojas (ligi šiol buvęs pa
niekintas ir neminimas as
muo oficialiųjų Kremliaus 
valdininkų bei patikėtinių), 
girdi, esąs priimamas į sa
vųjų rašytojų šeimą. Mėne
sinis žurnalas NOVY MIR 
pranešė atspausdinsiąs Pas- 
ternak'o romaną "Daktaras 
Živago". Iki dabar šis ro
manas, už kurį Pasternak'ui 
buvo paskirta 1958 m. li
teratūrinė Nobelio premija, 
tebuvo atspausdintas užsie
nyje. Romanas netiktai ne
buvo spausdinamas sovie
tuose, bet autoriui nebuvo 
leista vykti Švedijon priim
ti Nobelio premiją. Taip 
pat, netrukus po premijos 
paskyrimo Pasternak'as bu
vo išmestas iš Sovietų Są
jungos Rašytojų Draugijos.

Rašytojui mirus 1960 
metais, tiktai nedidelis bū
relis jo artimųjų bei drau- 
gy jį palaidojo. Kremlius 
mirusįjį visiškai ignoravo. 
Staigus Pasternak'o rehabi- 
litavimas esąs M. Gorba- 
čiov'o naujojo atlaidumo 
politikos įrodymas. Iki šiol 
visi Krėmliaus komunisti
nės diktatūros atolaidžiai 
gana greitai pasibaigdavo 
nauju suledėjimu, kai sos- 
tan įkopdavo naujas valdo
vas.

46-TOJI ITALIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Nuo karo pabaigos Ita
lija jau turėjo 45 vyriausy
bes. Šiuo metu naują - 46- 
tąją vyriausybę bando sulip
dyti veteranas krikščioniy 
demokratų partijos narys 
Giulio Andreotti. Jis jau 
penkis kartus yra buvęs 
nepastoviosios savo respub
likos premjeru. Naujoji vy
riausybės krizė kilo atsis
tatydinus min.pirm. socia
listui Craxi, kuris valdžioje 
išbuvo rekordinį trijų su 
puse mėty skaičių.

TRAKŲ PILIES BOKŠTAS ŽIEMĄKANADA ATSISAKĖ 
PATVIRTINTI IZRAELIO
KARINI ATTACHE

Kanados Užsieniy Rei-
kaly ministeris Joe Clark 
pranešė, kad Kanados vy
riausybės manymu, būtų 
nepriimtina suteikti diplo
matinį statusą gen. Amos 
Yaron, kuris šiuo metu ei
na Izraelio karinio attache 
pareigas Washington'e, JAV 
ir kuris, Izraelio pasiūlymu, 
tokias pat pareigas lygia
grečiai eitų ir Ottawoje. 
Kodėl A. Yaron Kanadai 
nepriimtinas, Užsieniy Rei
kalų Ministerija neaiškino. 
Tačiau buvo duota suprasti, 
kad tai padaryta dėl šio 
generolo įsivėlimo į palesti
niečių pabėgėlių žudynes 
Beirute. 1982 m. rugsėjo 
mėnesį, kai Izraelio ka
riuomenė buvo okupavusi 
pietinį Libaną ir sostinę 
Beirutą, palestiniečių pabė
gėlių Sabros ir Chatillos 
stovyklose per dvi dienas 
trukusias žudynes Izraelio 
globojama vadinamoji Liba
no krikščioniškoji milicija 
iššaudė apie 700 vaiky, mo
tery ir vyry. Tuo metu Iz
raelio kariniai daliniai buvo 
apsupę minėtas stovyklas, 
bet nieko nedarė, kad žu
dynės būtų sulaikytos. Iz
raelio daliniams vadovavo 
kaip tiktai šis gen. Amos 
Yaron. Tiriant žudynes, 
Izraelio vyriausybė atleido 
iš pareigų tuometinį Izrae
lio kariuomenės vadą gen. 
Ariel Sharon'ą., o keliolika 
aukšty karininkų nubaudė 
kitokiomis bausmėmis. J y 
tarpe buvo ir gen.Yaron'ui 
trims metams atimta teisė 
vadovauti daliniams fronte. 
1986 m. jis betgi buvo pa
skirtas Izraelio kariniu at
tache Washington'e. JAV 
jį priėmė.

LITERATŪROS PREMIJA - BERNARDUI BRAZDŽIONIUI
JAV Lietuvių Bendruomenės 1986 metų Literatūros 

Premiją, vertinimo komisija vasario mėn. 22 d. posėdyje 
paskyrė Bernardui Brazdžioniui už jo naują eilėraščių 
rinkinį "Po aukštaisiais skliautais".

Literatūros premijai skirti komisiją sudarė pirm. Auš
rą Liulevičienė, sekr. Alfonsas Šešplaukis ir nariai - 
Bronius Vaškelis, Nijolė Martinaitytė ir Kazys Bradūnas. 
Komisija nutarė vienbalsiai 1986 metų Lietuvių Bendruo
menės Literatūros premiją skirti Bernardui Brazdžioniui, 
pabrėžiant visą jo kūrybinį indėlį lietuvių poezijos raidon. 
Premijos mecenatas - JAV LB Krašto Valdyba.

Premija bus įteikta 1987 m. balandžio mėn. 9 d. 
6:30 vai. v. Chicagoje, Jaunimo Centro Didžiojoje salėje, 
Septintoje Premijų Šventėje. Šventę rengia JAV LB Kultu 
ros Taryba ir globoja - Vidurio Vakarų LB Apygarda.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 1986 m. MUZIKOS 
PREMIJA PASKIRTA FAUSTUI STROLIAI

JAV LB Kultūros Tarybos sudarytoji vertinimo komisi
ja iš muzikų Ritos Kliorienės, Dalios Viskontienės ir 
Kazimiero Skaisgirio 1986 metų muzikos premiją paskyrė 
kompozitoriui dirigentui Faustui Stroliai.

Faustas Strolia mūsų visuomenėje reiškiasi nuostabiai 
įvairia muzikine ir visuomenine veikla.

Ši premija skiriama Faustui Stroliai, kaip padėkos ir 
pagarbos išraiška.

Premija bus įteikta VII Premijų. Šventėje š. m. balan
džio 4 d. 6:30 vai. v. Chicagoje, Jaunimo Centro Didžio
joje salėje. Premijos mecenatas Lietuvių. Fondas.
LIETUVOS ATSTOVAS PRIE ŠV. SOSTO ATSAKO į 
"NOVOSTY" pareiškimus:

Kai kurių užsienio spaudos agentūrų paprašytas 
pakomentuoti Sovietų agentūros "Novosty" pareiškimus 
dėl eventualios Popiežiaus kelionės į Lietuvą, S.Lozorai- 
tis jr., Lietuvos atstovas prie Šv.Sosto Vatikane atsakė:

" Šventasis Tėvas gerai pažįsta katalikiškosios lie
tuvių tautos aspiracijas, kurias ji nekartą yra išreiškusi 
praeityje ir tebereiškia dabar. Jo noras aplankyti Lietu
vos katalikus, kaip ir visus kitus pasaulio tikinčiuosius, 
negali būti siejamas su lietuviy tautos apsisprendimo 
teise.

Soviety agentūros teigimas, kad Lietuva yra So
vietų Sąjungos dalis, tegali visiems priminti tą smurtą, 
kurio pasekmėje ji prarado savo nepriklausomybę. Visas 
civilizuotasai pasaulis, kaip Europos Tarybos laikysena 
parodo, žiūri į Lietuvą kaip ekspansionistinės politikos 
auką".



jutūoc
Ui Lietuvos iilaisvinima! U f iitikimybį Kanadai !
P our la liberation de la Litaanie! Loyautd au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PRANEŠA ELTA

DEBATAI APIE PABALTIJĮ EUROPOS TARYBOS 
PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE

1987 m. sausio 28 d. įvykę Europos Tarybos parlamen
tinės asamblėjos debatai Pabaltijo valstybių klausimu 
išspausdinti atskiru dokumentu (AS/38/ CR25). Debatuose 
dalyvavo 13 atstovų, du įteikė pareiškimus raštu. Visi, 
išskyrus ispanų delegatą, tvirtai pasisakė už Pabaltijo 
tautų teisę laisvai nuspręsti savo likimus.

Santykių su Europos Tarybai nepriklausančiais kraštais 
Komiteto pranešėjas Van den Bergh (Olandija) pareiškė, 
kad "laisvasis pasaulis perilgai nekreipė dėmesio į Pabal
tijo tautų likimą". Perspėjęs, kad "bus sunku įgyvendinti 
jų teises netolimoje ateityje, o gal tai Užtruks dar ilgiau, 
jis pažadėjo, kad Europos Taryba nepamirš Pabaltijo’ prob
lemos ir mėgins ją išspręsti "Rytų-Vakarų santykių kon
tekste".

Ispanijos delegatas Martines sutiko, kad "visų demokra
tų pareiga yra pasmerkti Žmogaus Teisių pažeidinėjimus 
Pabaltijo sovietinėse respublikose". Tačiau jo įsitikinimu, 
"suverenių Europos valstybių sienos turėtų būti laikomos 
galutinėmis". Martinez kritikavo"šaltojo karo" kurstytojus 
ir pareiškė, jog būtų tragiška, jei prieš Sovietų Sąjungą 
nukreipti puolimai Žmogaus Teisių klausimu privestų 
prie Gorbačiovo reformoms besipriešinančių kietosios lini
jos atstovų pergalės".

Italijos delegatas Cavaliere komentavo, jog Martinez 
klydo, sakydamas, kad Asamblėja neturėtų veltis į valsty
binių sienų pakeitimus, nors pranešimas (apie Pabaltijo 
valstybes) to ir nesiūlė. Jis pabrėžė, kad Pabaltijo valsty
bės nėra didesnėje tautoje įstrigusi mažuma, kaip baskai, 
bet nepriklausomos valstybės, kurių teisėtos vyriausybės 
buvo nuverstos smurto būdu.

Martinęz klydo", pareiškė britų atstovas Sir 
Frederick Bennet. "Nei Helsinkio susitarimai, nei Jungti
nių Tautų Charta nedpaudžia pakeisti valstybių sienas, 
išskyrus pakeitimus karo keliu. Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Konferencija specifiškai pareiškia, kad sienos 
gali būti pakeistos taikiais metodais ir derybomis. Buvo 
mėginta tas sienas padaryti nepakeičiamomis, bet ESBK- 
ijos charta atsisakė tai padaryti.

"Mr. Martinez kalbėjo apie egzistuojančias valstybėje 
esančias fragmentiškas tautybes", - tęsė Sir Bennet. - 
"Aš nežinau, kada Mr. Martinez gimė, bet daugumos. 
Asamblėjos narių gimimo metu, Latvija, Estija ir Lietuva 
buvo suvereninės valstybės. Mes nekalbam apie kokį 
istorinį įvykį"..

į debatus įsiterpęs pranešėjas Van der Bergh pridūrė, 
jog rezoliucija esmėje sako, kad "Žmogaus Teisių ir lais
vo apsisprendimo pažangos principas turi būti suderintas 
su taikingomis priemonėmis".

Atsakydamas savo kritikams, Martinez paklausė, "nuo 
kokios akimirkos istorijoje mes pradedame suteikti buvu
sioms valstybėms teisę vėl egzistuoti?... Ar pradedam 
19-tuoju, 18-tuoju, ar 20-tuoju šimtmečiu? Ar kalbėjom 
apie Serbiją ir Armėniją?" Bet Martinez pareiškė balsuo
siąs už pranešimą, nes jis sutinkąs su tekstu.

Šveicarijos delegatas Setger nusistebėjo, kad Vakarų 
informacijos priemonės taip mažai tesidomi Pabaltijo 
tautų vargais. Jis išreiškė viltį, kad trys Pabaltijo vals
tybės tik laikinai nedalyvaus Europos Tarybos veikloje.

D. Britanijos atstovas Coleman ragino savo kolegas 
niekad nepamiršti, kad pabaltiečiai gyvena "svetimo reži
mo valdžioje" ir užtikrinti, kad pasaulio tautos nepamirš 
tų tautų, kurias "tironai pardavė vergijon".

Grėsmę Pabaltijo tautų kultūrinei ir etninei tapatybei 
iškėlė Švedijos delegatė A f Ugglas. Ji tvirtino, kad Pa
baltijo bylą reikia Iškelti Jungtinėse Tautose. Komentuo
dama pranešėjo tivrtinimą, kad Pabaltijo tautos "atgaus 
savo laisvę tiktai platesnio politinio proceso rėmuose, 
dalyvaujant ir Rytams ir Vakarams" , ji priminė, kad 
tarptautinė teisė, Žmogaus Teisių konvencijos ir Helsin
kio Baigiamasis Aktas teikia laisvajam pasauliui "pakanka
mai erdvės" padėti apsaugoti pabaltiečių Žmogaus Teises 
ir kultūrinę bei tautinę tapatybę.

Norvegijos atstovas Ramberg priminė, kad savo istori
jos bėgyje baltai save laikė Vakarų pasaulio dalimi, Vidu
rio Europos rytine siena. Jis ragino Europos Tarybą 
niekad nepamiršti Pabaltijo tautų, kurios praradusios savo 
nepriklausomybę, yra brutaliai valdomos: "Drauge spaus - 
kim Sovietų Sąjungą tarptautinių ryšių eigoje ir nesusto
kime, kol trys Pabaltijo valstybės atgaus laisvę ir nepri
klausomybę".

Turkijos atstovo Sen nuomone, ši Europos Tarybos 
iniciatyva "įkvėps Pabaltijo tautas". "Grubūs Pabaltijo 
tautų teisių pažeidinėjimai rodo, kokia sistema tebėra 
Sovietų Sąjungoje, kur daugelis tautų... tebėra pavergtos'.'

Vakarų Vokietijos delegatas Jager ragino savo vyriau
sybę oficialiai atmesti Hiltlerio-Stalino paktą - tąi būtų 
"pirmas žingsnis į taikingą laisvės atstatymą Pabaltijo 
šalyse", kurios . nėra SSRS-gos dalis, bet "okupuotos tau
tos". Pabaltyje Jageris įžiūri tą pačią eigą nuo Hitlerio 
Stalino Pakto pasirašymo 1939 m. iki šiandieninės prie
spaudos ir rusinimo.

D. Britanijos atstovas Terlezki pareiškė, jog jis, gi- 
Žpsl

męs Ukrainoje, gerai supranta rusų imperializmo valdomų 
Pabaltijo valstybių žmogiškas, visuomenines, religines ir 
politines problemas. "Gorbačiovo šypsena nei vieno neįti
kins, kol jis įgyvendins Helsinkio Baigiamąjį Aktą Pabalti
jo valstybėse ir visiems Sovietų Sąjungos žmonėms'^.

Santykių su E. Tarybai nepriklausančiais Europos kraš
tais komiteto pirmininkas Hugosson (Švedija) pabrėžė, 
kad Pabaltijo valstybių įjungimas į Sovietų Sąjungą "buvo 
ir tebėra akiplėšiškas tautų laisvo apsisprendimo teisės 
pažeidimas".

Raštu savo pareiškimus įteikė D. Britanijos delegatai, 
lordas Kinnoull ir Sir Finsberg-Kinoull išreiškę savo pa
sitenkinimą, kad praėjusių 3(J-ties metų bėgyje Europos 
Taryba niekad neprarado ryžto paremti Pabaltijo tautų 
laisvą apsisprendimą. Jis pasididžiavo faktu, kad beveik 
pusė iš 15-kos kalbėtojų buvo britai, ir tvirtino, jog 
visos britų politinės partijos jaučia pavergtoms Pabaltijo 
valstybėms padarytą neteisybę ir simpatizuoja pabaltie- 
čiams. "Mūsų vyriausybė niekad nepripažino ir nepripa
žins sovietinės aneksijos teisėtumo", kalbėjo Kinoull, mes 
tebelaikome buvusius konsulatus ir remiame 65,000 pabal
tiečių emigrantus".

"Jei Gorbačiovas rimtai kalba apie naują lankstumą", 
pareiškė Sir Finsberg, "tada jis turės sutikti, kad Sovietų 
Sąjungos reputacija yra susijusi su neteisėta Pabaltijo 
valstybių aneksija, ir norės atstatyti tą padėtį, kuri eg
zistavo remiantis 1920 m. tarp Latvijos, Estijos ir Lietu
vos pasirašytomis sutartimis, bei atitraukti visą Sovietų 
civilinį ir karinį personalą iš Pabaltijo valstybių. Tai įga
lins laisvus rinkimus, naujų konstitucijų priėmimą, ir tos 
trys valstybės vėl įsijungs į Jungtines Tautas kaip laisvos 
šalys".

LATVIJOJE ĮSTEIGTA HELSINKIO GRUPĖ: VADOVAS 
SUIMTAS

Laisvųjų Pasaulio Latvių Federacijos atstovai Vienoje 
gavo dokumentus, rodančius, kad Liepojoje buvo įsteigta 
nauja Helsinkio grupė. Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo (CSCE) komisijos atstovas Washingtone, JOHN FIN
NERTY pareiškė, jog jo nuomone grupė yra autentiška ir 
apie ją bus pranešta CSCE konferencijos delegatams 
Vienoje.

Iš Latvijos gautieji dokumentai datuoti 1986 m. liepos 
mėn. Tarį> jų yra laiškai Popiežiui, Gorbačiovui, sovietų 
ir latvių kompartijų CK-tams, JAV delegatams, daly
vavusiems 1986 m. Jūrmaloje įvykusioje "Chautauqua" 
konferencijoje ir "tautiečiams užsienyje". Grupė protestuo
ja prieš latvių ir jų kalbos diskriminaciją, sakydama, 
"Dievas niekam nedavė tokio autoriteto paneigti žmo
nėms jų kalbą jų pačių tėvynėje". Taip pat cituojama 
Latvijos SRS-gos teisė "atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos", 
į Gorbačiovą kreipiamasi: "Leiskit mums savo tėvynėje 
kalbėti ir būti suprastais latvių kalba. Leiskit mums 
patiems, referendumo būdu, nuspęsti savo likimą".

Daugumą pareiškimų pasirašė LINARDS GRATINS, 
RAIMUNDS BITEN1EKS ir MARTIN BARISS. Dar penkioli
ka asmenų pasirašė laišką centro komitetams. Dokumen
tus atsiuntusių žiniomis, Gratins buvo suimtas tuoj po 
grupės įsteigimo ir jo likimas nežinomas. Tai pirmoji 
Helsinkio Grupė Latvijoje.

VOKIETIJOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGA SAVO 
SUVAŽIAVIMO METU IŠRINKO KANDIDATUS Į ŠĮ — • 
Vl-jį PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ

1. Tomas Bartusevičius, 20 m., sudentas, V PLJK 
atstovas.

2. Roman Dirgėlas, 24 m., studentas, VLJS pirmi
ninkas, VLB valdybos ir tarybos narys, BPFC 
dalyvis

3. Arturas Gronau, 23 m., studentas, VLJS narys.
4. . Rimas Gumuliauskas, 32 m., VLJS sekretorius,

III,IV ir VPLJK atstovas, BPFC dalyvis.
5. Kęstutis Ivinskis, 26 m. dipl. matematikas, IV,V 

PLJK atstovas.
6. Melanie Mikalauskaitė, 19 m., studentė, BPFC 

dalyvė.
7. Aldona Reklaitytė, 20 m., sudentė.
8. Raimonda Šreifeldaitė, 30 m., mokytoja, III, IV

ir VPLJK atstovė.
9. Klaus Žulys, 18 m., Vasario 16 gimn. mokinys.

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga stengiasi atgai
vinti lietuvišką sąmoningumą jaunimo tarpe. Ji taip pat 
mėgina savo veiklą įprasminti, primindama Europai apie 
Lietuvos padėtį (žygis į Europos parlamentą Strassburge, 
Rimo Gumuliausko dviračio kelionė į Belgiją, dalyvavi
mas Vienos demonstracijoje su plakatais ir atsišaukimais 
ir t.t.).

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga deda pastangas, 
kad išrinktieji kandidatai į VI PLJK Kongresą, tikrai 
galėtų jame dalyvauti.

Tačiau kelionė į Australiją ir atgal kainuoja 3,000 
DM, o pragyventi ten 3 savaitėms 1,200,- DM. Susidaro 
tokia didelė suma, kad nė vienas iš kandidatų nepajėgs 
jos pats sumokėti.

Todėl, mieli lietuviai, kreipiamės į Jus, prašydami 
aukomis paremti mūsų dalyvavimą VI PLJ Kongrese. Už 
kiekvieną auką tariame iš anksto nuoširdžiausią ačiū.

VLJS Valdyba

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

LITHUANIAN CATHOLICS TO GORBACHEV - OBSERVE 
RIGHTS AND PLEDGES

Appeal to Regan, Gorbachev, World Nations

An appeal by a "Group of Lithuanian Believers" was 
published in the February 1986 issue (No. 52) of the 
underground periodical "Aušra" (The Down). After investi
gating the causes of international tension of the Soviet 
reputation as "bloodthirsty monsters", the Appeal finds 
that the main fault lies with the Soviet occupation of 
Foreign countries, such as Lithuania, violations of hu
man rights and persecution of religion. That is why, the 
Appeal states, the people of the World cannot give any 
serious consideration to the Soviet "peace campaign"* If 
the USSR wants to be trusted, the Appeal concludes, it 
must keep its word and fulfil its obligations. A slightly 
abbreviated translation of the Appeal follows.

appeal
To: U.S. President REAGAN,

USSR Leader GORBACHEV
All The Nations of the World:

The international situation has reached the utmost 

limit Of mad tension and armaments race. The main 
cause of this situation is mutual distrust, as it was also 
emphasized by GORBACHEV, in his January 1, 1986, 
statement on U.S. television. On November 21, 1985, at 
the press conference, following the conclusion of the 
Geneva conference, Gorbachev remarked bitterly and 
with outright sadness, that the Soviet State is so distrus
ted that many people in the Western countries imagine 
Soviet people as bloodthirsty monsters... In many parts 
of the world the Soviet Union is regarded as bestial 
power, ready to swallow any country at any time.

- It is almost impossible for the countries of the world 
to come to an agreement, because all trust in treaties 
signed by the Soviet Union has disappeared. Because of 
its bitter experience, the Lithuanian nation is probably 
best qualified to evaluate USSR treaties.

Prior to World War II, Lithuania and USSR had sig
ned treaties of non-aggression and mutual assistance, 
according to which they even took on the obligation to 
defend each other in a case of danger. Soon after the 
conclusion of that treaty, the USSR and Germany in 
1939 secretly divided East Europe between themselves 
in the secret (protocols of) the Molotov-Ribbentrop Pact. 
Lithuania was simply bought and sold there. Shortly 
afterwards, the USSR put that pact into practice by 
swallowing Lithuania. There is mutual understanding for 
you! There can be no talk about Lithuania "freeley" 
joining the USSR - the "people’ s" statement on that 
question were made public after the entry of the Soviet 
occupation army into Lithuania. The elections to the 
so-called "Peole’ s Diet" were also compulsory. (There 
are still Lithuanians today who preserved the docu
ments of that forced election - individuals whose pass
ports were not stamped, indicating that they had voted, 
suffered reprisals. Most of these people died in Siberia 
or in the North). The Lithuanian nation has the right 
to speak to the world about the USSR as bloodthirsty 
monster, because no war inflicted such damage on Lithu
ania as the "peaceful" times of Stalin - "kulakization", 
arrests, deportations, mass murder have affected more 
than one-third of the Lithuanian population.

Comrade GORBACHEV strongly dislikes the concept 
of a Soviet monster. Everybody, of course, will agree 
that the name of a monster is espacially suitable for 
the Russian czars, those bloodthirsty despots who were 
murdering even their own children. The Soviet historians 
are right when they call the czarist regime bloodstained. 
But the fact is that both the czarist and the Soviet 
regime do not differ in their treatment of Lithuanians 
who are religious believers.

Both the czars and the Soviet government haveclosed 
down the theological seminaries. The communist regime 
is following in the footsteps of the czarist regime, when 
it, and not the Church, determine the number of semina
rians. Both regimes are identical in the way they exile 
bishops, apportion priests, and limit their activities to 
the borders of the parish, etc. Also indentical are the 
restrictions of the press, althogh the czar had forbidden 
the press (in Latin alphabeth, Ed.), while the USSR "gua
ranties" the freedoms of the press, just as of religion, for 
its citizens. In the czars times we even had more reli
gious publications, because their import from abroad was 
not so severely restricted. During the "most democratic" 
Soviet period, the JjTtfiuanian Catholics were allowed to 
publish only' a prayerbook for mass circulation. No logic, 
not even the communist one, can reconcile the following 
fact with the officially "guarantied" religious freedom: 
when the inhabitants of the Salzburg province in Austria 
found out that the many Lithuanian religious believers 
have hardly legible prayerbooks, which were published in 
the underground, and do not have the Bible, these austri- 
ans decided to reprint the Bible and the prayerbook that 
had been published by the Soviet authorities in Lithua
nia, and to donate them to each Lithuanian Catholic 
family. And yet the USSR did not allow the sending of 
such a gift!

During the czarist oppresion, several churches were 
built; in the period of Soviet "freedom", they were, 
alas, only closed. Among them was even the cathedral 
of the capital, even the Church of St. Casimir, the only 
Lithuanian saint (it had been also closed by the czar). 
The Soviet "defenders of peace" had even closed the 
Church of the Queen of Peace in Klaipeda! Religious 
believers are even being sentenced for the appearance 
of Santa Claus in a house, or prayer (one of the official 
charges levelled at the Rev. S. Tamkevičius), or for 
collecting signatures under a petition to return a seized 
church (J. Bieliauskienė). The holy places are visited by 
Catholics from all over the world, but only the leaders 
of "most democratic" Soviet state forbid the common 
religious believer to fulfill his dreams and to visit the 
Holy Land, Rome, or to participate in the international 
Eucharistic Congresses. Our Pope, the head of a State 
that had never armed itself, visits all kinds of States, 
even members of other religions, but only the Soviet 
government refuses to allow him into Lithuania to visit 
his co-religionists on the occasion of their greatest anni
versary (the 600-th anniversary of Christianity. Ed.).
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PRANEŠA LIETUVIU. INFORMACIJOS CENTRAS 
PALEISTAS KALINYS JAŠKŪNAS ESĄS 
"REHABILITUOTAS"

Komunistų Lenkijos spauda pranešė, kad 1986 m. 
lapkričio mėn. 3 d- LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiu
mas bausmę dovonojo lietuvių sąžinės kaliniui Henrikui 
JAŠKŪNUI. Pagal "Przeglad Tygodniowy" laikraščio repor
tažą, Jaškūnas suteikė interviu PAP lenkų žinių agentū
ros Maskvos korespondentui Slawomir Popowski pora 
savaičių po paleidimo iš lagerio, kur jis atlikinėjo antrą 
bausmę už anti-sovietinę veiklą.

Jaškūnas teigė, kad užsienio ir Tarptautinė Amnestija 
neteisingai informavo Vakarus apie jo padėtį.

Laisvosios Europos radijas pranešė, kad Ja'škūnas savo 
interviu metu taip pasakė: "Anksčiau taktiškai stovėjau 
už Lietuvos atskyrimą nuo TSRS. Dabar taip negalvoju. 
Taip labai sunkias abejones iš pirmųjų pokario metų 
šianien reikia palikti ramybėje. Gyvenimas nestovi vieto
je. Savo pergyvenimų ir prietarų sunkinama senoji karta 
nueina. Visai ne tikra, kad tarybinėje Lietuvoje išauklėta 
jaunoji karta tikrai to norėtų, ką jai įkallbinėja vadina
mieji kovotojai už tautos teises.

Jaškūnas dar PAP korespondentui kalbėjo apie ukrai
niečių ir žydų kalinių nesantaiką lageryje ir apie sėvo 
nusivylimą jais. Paleistas žydų kalinys Natan Sharansky, 
atvykęs į Vakarus aiškino, kaip sovietų lagerio administra
toriai sąmoningai bandė išprovokuoti tautinę nesantaiką 
tarp kalinių, kurių tarpe visvien vyrauja tarptautinis soli
darumas.

"United Press International" žinių agentūra įspėja 
atsargiai vertinti pareiškimą, nes autentiškumas neaiškus.

1980 m. pogrindžio leidinys "Vytis" Nr. 6 plačiau 
aprašė Henriko Jaškūno biografiją. Jis gimė 1927 m. 
vasario 4 d. Lietuvą užėmus vokiečiams, Henrikas, būda
mas 15 metų, kartu su tėvu komunistu stojo į kovą prieš 
fašizmą. Jo tėvo namuose rinkoavosi raudonieji partizanai.

Bet pamatęs rusų tikslus ir metodus, jau 1945 m. 
rudenį Jaškūnas suorganizavo anti-sovietinę jaunimo orga
nizaciją "Raudonoji kaukuolė". Šio nacionalistinio pobū
džio organizacija rašė ir platino literatūrą prieš stalininį 
terorą. 1947 m. vasario 14 Henriką ir 17 organizacijos 
narių areštavo. Jaškūnas gavo 25 metų bausmę ir 1948 
m. buvo išvežtas į Vorkutą, kur 1953 
padėjo suorganizuoti didžiulio masto 
prieš baisias gyvenimo sąlygas.

Dviem savaitėm sustreikavo apie 
apie tuomet 18,000 įkalintųjų Vorkutoj, 
šūvių žuvo 200 žmonių, streikas buvo 
organizatoriai buvo sušaudyti, arba Jaškūno atveju, 
teisti dar 25 metams. Jis tada nuo pirmo nuosprendžio 
buvo atsėdėjęs 6 metus. 1954 m. buvo nugabentas į Vla-

m. liepos mėn. 
kalinių protestą

15,000 kalinių iš 
Kai nuo kareivių 

atšauktas. Streiko 
nu-

L.K. Mindaugo Šaulių Kuopos 30 —ties mėty sukakties proga buvo 
paskirtas šauliui inž. J.V. DANIUI Šauliu Žvaigždės Ordinas. 
Jis buvo Įteiktas L.K. Mindaugo Š. Kauopos susirinkimo metu A. 
V. Parapijos salėje.
Kairėje- Vilniaus Saulių Rinktinės p-kas J. Ši aučiul i s sveikina 

J.V. Danį. Viduryje Kuopos vėliavininkas A. RAČINSKAS, deši
nėje - LKM Saulių kuopos p-kas Aug. MYL Ė. Nuotr. A. Kalvaičio 

dimiro kalėjimą, iš kur toliau organizavo kalinių bado 
streikus bei siuntė protesto laiškus į Maskvą dėl Vorku
tos bylos. Po metų atmainė Vorkutos sprendimą, panaiki
no Jaškūno antrąją bylą, ir kadangi Stalino režimas griu
vo, Vorkutos lagerio viršininką areštavo, o Jaškūną iškėlė 
į Mordavijos lagerį.

Po 14 metų įkalinimo, Jaškūnas buvo paleistas ir 
išvyko gyventi į Sibirą. Kai jo šeima grįžo į Lietuvą tik 
apie 1963-64 m., Henrikui nebuvo leidžiama prisiregist
ruoti Lietuvoj, tad jam teko kurį laiką dirbti Maskvoj. 
Pagaliau, kai jam buvo leista įsidarbinti Jonavoj, 
nas vietinio saugumo buvo sekamas.

Susirūpinęs tarptautine padėtim, ypač Sovietų 
gos politika, galinčia privesti visą žmoniją prie 
branduolinės katastrofos, ir keldamas visų tautų 
nalinį klausimą, suorganizavo tais pagrindais organizaci
ją, dėl kurios ir buvo 1976 m. gruodžio mėn. 12 d. areš
tuotas. Pas jį namuose buvo rasta apie 1000 įvairiausių 
nelegalių dokumentų, daugiausia rusų kalba, kuriuos kra
tos metu konfiskavo,

Teismas įvyko 1977 m. vasario 24-26 d. Jonavoj.

Jaškū-

Sąjun- 
termo- 
nacio-

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ. :

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!"

Aplink teismo salę prie langų stovėjo kareiviai su auto
matais ir šunimis. Pagal Jaškūno norą, teismas vyko rusų 
kalba, kad visą teismo procesą suprastų teismo salėje 
esantys rusai, ypač jo apsauga. Pagal LTSR BK 68 str. . 
buvo nuteistas 10 metų ypatingojo režimo lagerio ir 5 
metus ištrėmimo.

Kanadietis gydytojas gydo badaujančius vaikus Etiopijos 
stovyklose, kurios atsirado komunistinei vyriausybei

įsigalėjus Etiopijoje.

Sovietinio Gyvenimo Tikrovė Buvusios
Primadonos Akimis t tęsinys)

Galina Vi šnevskaja 
GAL I NA

Koncertai Kremliaus Ponaujai
( tęsinys ). o, :o

• • • PutJTika geria, votulrūoja,
kiti nugręžę jums nugarę. Girdisi peilių ir šakučių baFš- 
kesys, stiklų skimbčiojimas. Alsuoji dūmais. Ir štai šiame 
milžiniškame kabarete privalai dainuoti jų malonumui, 
tarsi vergė. Gal po to išpuls tau nesvietiška malonė bū
ti pakviestai prie jų stalo, bus tau leista atsisėsti šalia 
jų ir išlenkti kelis stiklus konjako.

Tasai visagalių lėbavimas mane žemino iki pat 
sielos gelmių, iki tokio laipsnio, kad vienę vakarę, grįž
tant užkulisiu, mano nervai neišlaikė. Vienas scenos ma- 
gikas, kuris ėjo priešais mane, mirtinai išblyško iš bai
mės ir paskubėjo mane nusitempti į kampę, idant paslėp
tų nuo sargybinių: "Nusiraminkit, nusiraminkit...Kas jums 
darosi?" O -aš kūkčiojau kaip pakvaitusi: "Kaip jie drįs
ta? Kaip jie drįsta?"

Tę koncertų prievolę tekdavo pakęsti patiems 
stambiausiems menininkams. (Rostropovič'ius negrodavo 
priėmimuose; violenčelė nebuvo populiariu instrumentu 
mūsų viešpačių tarpe). Ačiū Dievui, man gana greitai pa
vyko atsikratyti tos "garbės" visam laikui. Bet apie tai 
vėliau. Tarp kitko , aš buvau vienintele tokia išimtimi 
visame Bolšoi teatre, nes kiti solistai nesigailėjo alkūnių., 
braudamiesi, kaip pakvaitę prie to valdiško sviesto du
bens. Jie jausdavos svaresni, oresni; neskaitant to, kad 
visada pasitaikydavo šiokia tokia galimybėlė laimėti sau 
kę nors asmeniškai.

Daug, daug metų vėliau, kai aš jau gyvenau Pary
žiuje, aš persiskaičiau Bolšoi teatro savaitinuke, kad at
sakydami į klausimų: "Koks įvykis jus labiausiai sujaudi
no šių metų būvyje?", solistai Evgenyj Nesterenko ir Je
lena Obrczcova pareiškė: "Neįsivaizduojama laimė dai
nuoti bankete, suruoštam pagerbti Leonido Brežniov'o 
70-ties metų jubiliejų". Viešpatie brangus, jei jau niekas 
kitas negali jų labiau sujaudinti, tenka išreikšti jiems 
vien užuojautų.

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

Tvarka Turi Būti
Po Stalino mirties, po to kai tas mylimiausias 

stabas pranyko visiems laikams iš savo garsiosios ložės, 
valdžios laikysena Bolšoi teatro atžvilgiu pasikeitė ir 
jaunoji dainininkų karta atsidūrė gerokai skirtingesnėje 
padėtyje negu vyresnioji karta. Visų pirma, tarsi magiš
kai lazdelei švystelėjus, aukšti atlyginimai, kuriuos Stali
nas buvo paskyręs pagrindiniams solistams (700 rublių 
į mėnesį už keturius spektaklius) buvo panaikinti. Vienų 
gražių dienų atėję prie kasos atsiimti algos, dainininkai 
sužinojo, kad nuo dabar aukščiausias atlyginimas nevir
šys 550 rublių už šešis pasirodymus į mėnesį. Stalinui 
esant gyvam, reikėjo būti išdirbus 20 metų Bolšoi teatre, 
kad nusipelnius pensijos; po jo mirties tas stažas buvo 
prailgintas iki 25 metų. Stalino laikais Liaudies artisto 
pensija buvo 400 rublių į mėnesį; vėliau ji nukrito iki 
200 rublių Liaudies artistams ir iki 120 rublių kitiems.

Argi verta paminėti, kad niekas nesustreikavo. 
Komunistinėse šalyse tokie, dalykai neegzistuoja, kadangi 
ten negali būti nepatenkintų žmonių. Reikią, vadinasi, 
iš to spręsti, kad Bolšoi dainininkai buvo labai patenkin
ti, netgi sužavėti tuo savo gyvenimo lygio nuosmukiu 
(virš 50%).

Dainininkas, dainuojantis Bolšoi teatre pagrindinį 
vaidmenį, uždirba maždaug dukart daugiau už vaidinantį 
mažų rolę. Panaši kliauzulė yra potvarkyje, kuris nusta
to pasirodymų skaičių; solistas, kuris interpretuoja, sa- 
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kysim, Otelio rolę, privalės dainuoti šešis kartus per 
mėnesį už 550 rublių, tuo tarpu kai dainininkė, turinti 
Emilijos vaidmenėlį toje pačioje operoje ir kuriai tenka 
pramemlenti porų frazių, privalės dalyvauti dešimtyje 
spektaklių ir gaus 250 rublių. Visiems akivaizdu, kad tai 
neteisinga, bet vienintelė priemonė, kuri lieka pagrindi
niams solistams, kad padidintų savo pajamas , tai dainuo
ti už tų pačių . §umų rečiau; tai yra, pasirodyti du ar 
tris kartus į menesį vietoje šešių. Aš esu , tai ciarįnsi, 
kaip ir visi kiti." Tai nesunku; pakakdavo tokiai žymiai 
damai kaip aš pranešti, kad jinai jaučiasi nekaip, ir 
koks nors Bolšoi poliklinikos gydytojėlis paskubėdavo pa
sirašyti jai liudijimų. Jie niekados neatsisakydavo.

Vos tik įlindę į Bolšoi teatrų, antraeiliai daininin
kai ima užiminėti strateginius postus"socialinėse organi
zacijose": profsųjungoje, vietiniame komitete, įstaigos 
komitete. Jie mielai bendradarbiauja su KGB ir įsirašo 
partijon, kad galėtų laikytis visi krūvoje. Jei pagrindinių 
vaidmenų dainininkai ima protestuoti prieš algų lentelę, 
tie kiti susiglaudžia krūvon ir, būdami skaitlingesni, juos 
suniurdo.

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

Muzikinis Auklėjimas Ir Jo Padariniai
1958 metais buvo paskelbta, kad Maskvoje rengia

mas Pirmasis Tarptautinis Čaikovskio konkursas. Vyriau
siu Organizacinio Komiteto pirmininku paskyrė Dimitrij 
Šostakovič'ių, o jury komisijų vadovais įžymiausius kraš
to muzikus. Konservatorijų mokiniams buvo pilami pa
mokslai po pamokslų; mat , buvo prasitarta aukštosiose 
sferose, kad rusai varžovai privalų pasiglemžti pirmųsias 
premijas. Tam tikslui viskas buvo padaryta, kas tik žmo
gaus jėgoms įmanoma. Jaunieji menininkai, kuriems buvo 
pavykę prasiskinti kelių pro konkursinius egzaminus na
cionaliniu mastu, buvo išsiųsti keliems mėnesiams į gam
tų ir apgyvendinti atskiruose vasarnamiuose. Juos šėrė, 
apskalbė, jiems davė mašiną, ir didelius koncertinius pia
ninus, kad praktikuotųsi. Geriausi muzikos profesoriai 
turėjo viskų trenkti šalin ir perimti jų lavinimų. Tuos 
muzikantus ruošė, tarytumei jie būtų buvę kosmonautai. 
Iš tiesų, reikėjo juk užtikrinti komunistinės valstybės 
prestižų, padaryti sistemai reklamų.

Valdžiai niekada nebuvo tekę daug savęs varginti, 
kad suplūstų Maskvos konservatorijon švytintis pedagogų 
sietynas. Pačios Sovietų Sųjungos gyvenimo sųlygos pasi
rūpina skatinti geriausius muzikus ir dainininkus skrieti 
savaime tos įstaigos link ir užsitikrinti nuo pat jaunys
tės dėstymo amatų, kaipo šalutinį užsiėmimų šalia kon- 
certavimo. Juos verčia tai daryti būtinybė užsitikrinti 
skystas, kas be ko, bet pastovias pajamas. Juk jie visa
dos gyvena baimėje, dievaži, kad bus priversti atsisakyti 
savo virtuozo karjeros ar dėl ligos, ar dėl patekimo ne
malonėn, ar dėl praradimo populiarumo ar dėl nuosmukio 
"paklausoje", o tokie dalykai yra gana dažnai dirbtinai 
sukeliami sovietinių "organizacijų". Neskaitant to, kad 
yra nepaprastai sunku išlaikyti šeimų, neturint jokių kitų 
įplaukų, kaip honorarus už koncertus.

Sovietinė, visuomenė visada buvo uždara; vien tik 
1950 m. dekadoje mūsų menininkai ėmė važinėti į užsie
nį. Bet ir tada kiekviena asmeninė byla privalėjo būti 
individualiai įteikta Kultūros Ministerijai išvykos vizai 
gauti. Antra vertus, ir savo pačių krašte sovietiniai me
nininkai ir muzikai tegali pasireikšti vien tose vietose, 
kur egzistuoja muzikinė infrastruktūra: Maskvoje, Lenin
grade, kai kuriose krašto vidurio vietovėse, įvairių res
publikų sostinėse, kai kuriuose Pabaltijo miestuose. Aiš
kiai matosi, kad nėra pakankamai darbo pilnai išnaudoti 
milžiniškų muzikinės bendrijos personalų.

Darykim prielaidų, kad jums pavyko susirasti dar
bo provincijoje. Tai, kas jūsų laukia, anaiptol nebus svai
gulingu patyrimu, nes darbo sųlygos tenai siaubingos. 

Aš niekada nebuvau užmiršusi savo patirties iš tų dienų, 
kai klajojau po svietų, būdama jaunute menininke ir po 
to, kai mane angažavo į Bolšoi teatrų. Jokia pasaulio 
galybė nebūtų buvusi pakankamai stipri įtikinti mane 
leistis į gastroles po kraštų. Aš puikiausiai prisimenu 
šleikštulį, kurį man kėlė viešbučių nešvara, purvas, blu
sos ir dvokiantis restoranų maistas. Nuo to laiko daly
kai nė kiek nepasikeitę - visur ta pati nešvara, tas pat 
skurdas ir taip pat tuščios lentynos krautuvėse.

Atsižvelgdamas į tas aplinkybes, gastroliuojantis 
artistas, yra priverstas temptis su savimi lagaminų maiš
to produktų, priėkaištūvį ("primusų"), termosų ir mažumė
lę indų, idant jam nereikėtų po koncerto drožti į vieti
nius restoranėlius ( su sąlyga, kad jie būtų atidari tokią, 
vėlyvų valandų) ir netektų susidurti su jausmų viršpiiniu 
ir storžieviškumu, kurį parodo žmonės, įkaitinti vodkos.

Žod žiu, 1950 ir 1960 metų dekadose geriausi kraš
to muzikai buvo daugiau mažiau priversti dėstyti Mask
vos Konservatorijoje, kad padidintų savo pajamas. Mask
vos Konservatorijos profesoriaus ar jo padėjėjo darbo - 
tvarkė yra nepaprastai perkrauta; 14 mokinių po du kart 
į savaitę, atsieit 28 vai.savaitėje. Tai reiškia, tam mu
zikui tenka paaukoti dvi dideles- 14 valandų dienas- sa
vaitėje, kurių metu jam neįmanoma atsidėti savam so
listo darbui. Aukščiausia dėstytojo alga siekia 500 rublių 
į mėnesį, nežiūrint, kiek jis turi studentų. Visa tai su
dėjus, susidaro 4į rublių į valandų.

' Vakarų pasaulio kraštuose toji suma praktiškai 
atitinka minimalų valandinį uždarbį ("minimum hourly 
wages") bet brėkštančio komunizmo šalyje (Chruščiov'as 
buvo pažadėjęs tos aušros, patekėjimų 1980 metais) - 
tai aukščiausias uždarbis, į kurį gali pretenduoti laurais 
papuoštas profesorius valstybinėje konservatorijoje. Kaž
kada Oistrach'as, Rostropovič'ius, Guilds, Neigauz'as ir 
panašūs, visi gaudavo tuos 4į rublio į valandų, o ir šian
dien patys iškiliausieji pūdieniai kolegos neturi teisės 
nė į kapeikėlę daugiau. O tačiau jie sudaro patį aukš
čiausių visuomenės sluoksnį, kadangi, jei padalinti mėne
sinį vidutinio sovietų darbo liaudies žmogaus atlyginimų 
(150 rublių) į 24 darbo dienas, gautųsi 6 rubliai į dienų 
už septynias valandas triūso, kitaip tariant, mažiau 90 
kapeikų į valandų.

Galima būtų manyti, kad dabar, kai jie turi gali
mybę lengviau išvykti iš savo krašto, daug sovietų artis
tų galėtų liautis dėstę mokyklose. Visiems tačiau jokia 
paslaptis, kad nė vienas jų, nesvarbu kaip aukštai jis 
būtų iškilęs, neturi teisės pasirašyti savo vardu sutarties 
ar tai būtų užsienyje, ar pačioje Sovietų Sąjungoje. Vien 
tik oficialioms vadyboms duotas sutikimas vesti derybas 
dėl angažamento. Taip artistas lieka jų valioje per visų 
savo menininko karjerų. Taip esant, jeigu valdžia pripa
žįsta naudinga, ji gali priversti ir didžiausią prestižų 
turintį muzikų dėstyti, net jei jis to nenori ar neturi 
pedagoginio pašaukimo. Ir šitaipos jie eikvoja savo jėgas 
serijinei gamybai busimųjų konkurso laureatų, kurie visi 
panašūs vieni į kitus, kaip dvynukai. Jei jie atsisako ko
operuoti, valstybė panaikina paprasčiausiai jų išvykas 
į užsienį. Impresarijus, kuris buvo juos angažavęs, susi
laukia iš Kultūros Ministerijos lakoniškos telegramos, 
kuria jam pranešama, kad ponas Toks ir Toks susirgęs 
ir...visas reikalas tuo. užsibaigia.

Štai kodėl sudarytos iš pavergtų geriausių meninin
kų, kurių karjeros slinktis maitojama, konservatorijos 
nupeni metų metais didžiulę armijų drausmingų muzi
kantų, turinčių tvirtų technikinį bagažų, bet stokojan
čių asmenybės. Vienok neleistina būtų tvirtinti, kad visi 
tie jauni žmonės nėra profesionalai. Jie mokėsi nuo pen- 
kerių iki 18 metų specialiose mokyklose ir po to pralei
do tarp penkių ir septynių metų konservatorijoje ir, kai 
jie buna pasiruošę pradėti profesinę karjerų, jie jau būna 
pašventę dvidešimt savo gyvenimo metų muzikai.

• ( bus daugiau)
3 psl.
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LIETUVOS VARDAS

Lietuva, kai aš tave tariu - 
Prieš akis sumirga raštų raštai, 
Ir pilna padangė vyturių, 
Ir linų žydėjimas be krašto...

Skamba ten seni, šventi vardai 
Girių, upių, klonių ir sodybų... 
Sunkių skausmo skarų suardai - 
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

Ir suaidi vėl iš praeities 
Dainos, mįslės, pasakos nutilę, 
Ir pakyla tiltai iš nakties 
{'didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave, 
Lietuva - trys tyro aukso saulės} 
Ir skaitau: - Tėvyne, be tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.

Lietuva, kai aš tave tariu, 
Ausyse suaidi laimės gandas, 
Mirgant vaivorykštėm žiburių, 
Pinas padavimai ir legendos.

Tartum dulkes, vėjai nunešė nuo sostų 
Garbę viešpačių pasaulio išdidžių, 
Po dienų, mirtim paženklintų, skaudžių, 
Aš viena likau ant sosto jo papuošti, 
Aš viena likau - žolė.

Ir tenai,kur Nerono stovėjo koja,
Ir tenai, kur Hanibalo grūmėsi pulkai, 
Aš viena dabar silpna, menka žaliuoju, 
Bet manęs čia nesumindo pet vaikai, 
Nors esu menka žolė.

Ir tenai, kur mirė Afroditė, 
Nemirtinga meilės deivė išdidi - 
Parnase, Eladoj ar žmogaus širdy, 
Aš viena likau, it žingsniai jos suvytę, 
Aš viena - žolė.

Ir tenai, kur Koliziejuj nekaltųjų 
Kankinių krikščionių kraujas liejos, ten, 
Kur nei liūtų nebeliko ir tų jau, 
Kur išvesdavo juos pokylio ratan, 
Telikau tik aš - žolė.

ir>‘tenai, kur kovės Maltos ir Harbūro 
Šaū'nūs didvyriai už garbę jų tautų, 
Prie granatų 'sudraskyto šalto mūro 
Garbei''kritusių garbingai tų ir tų 
Augu aš viena - žolė.

Tartum pragaras būt siautęs Hirošima, 
Rodės, amžiais čia gyvybės nebebus, 
O pro mirtį, pro lavonus, pro grabus 
Vėlei žmogui aš nešu užsimiršimų, 
Aš - naujos gyvybės auganti žolė.

y Dobilas

1ŠMESTINUKAS
APYSAKA 

( tęsinys)

10. Laima garsiai perskaitė: "Gruenberg. Ar esi tikras 
kad tai teisybė?" - sunerimusi klausė.

- Tai dabarlKlausiau budėtojo ir to vokiečio gele
žinkeliečio. Išvažiavo ir stoties viršininkas. Jo pavardės 
neįsidėmėjau. Tai tikrai puiku. Praėjusių naktį ilgai gal
vojau, kaip reikės tavo sūnų paimti ir kaip jį tokį mažą, 
į Vakarus nuvežti. Juk tai būtų tikrai rimta problema, 
o dabar viskas taip gerai išsisprendė, kad geriau negalė
jo būti. Pirmiausiai, eikime kur į ramių vietelę užvalgy
ti. Pailsėję, seksime praeinančius traukinius. Važiuosime 
pas mano tėvus, o iš jų bandysime užsukti pas taviškius. 
Pas tave reikia eiti atsargiai, nes tavo namiškiai jau 
buvo sulaukę iš miško "svečių". Policija ruošiasi trauktis 
į Vakarus ir visokiems gaivalams dabar tik kerštui tinka
mas laikas.

Laima nieko neatsakė. Vietoj džiaugsmo, jos 
veidas apsineŠė nuovargio ir baimės šešėliais. Stoties 
kieme nerūpestingai žaidė vaikai. Laima, paėmusi kelis 
kųsnius sumuštinio, nustojo noro valgyti ir kelios ašaros 
nusirito jos veidu.

- Kas tau dabar, brangioji? Vietoj džiaugusis, tu 
jau verki.

- Dieve, taip troškau pamatyti Vytukų, o dabar 
jis išlėkė į nežinių...Toks keistas jausmas, lyg būčiau 
jį praradusi...

- Bet kų būtum dariusi, jei jį būtumei pamačiusi 
ir sužinojusi, kad jis čia pasilieka? Žinoma, būtume jį 
pavogę, bet ar jis būtų laimingas su svetimu žmogum? 
Ir kaip jį būtumei nunešusi ar nuvežusi? Juk to amžiaus 
vaikas tai ne lėlė, po skvernu jo nepakiši.

- Suprantu, bet matai, jums vyriškiams, neaiški 
motiniška meilė. Kartais nesųmoningai trokšti, nors iš 
tolo pamatyti savo vaikų... Nesirūpink, ta žinia susivirš
kins ir viskas bus gerai.

Kitas dalykas man rūpi - kaip tau rodytis pas tė
vus su kažkokia nepažįstama mergina. Jiems bus nei šis, 
nei tas. Ypač dabar, atsisveikinant. Tu važiuok pas savo 
tėvus, o aš, palaukusi krūmuose sutemos, pasislėpsiu pas 
tėvus.

- Gal seni žmones galės kų pagalvoti,' man nei 
šilta, nei šalta. Aš gi tave myliu ir negalvoju, kad nesi 
jau dabar mano žmona. Tik progai pasitaikius, tuos for
malumus, vadinamus šliūbu, atlksime ir gyvensime kur 
nors Bavarų krašte, ar kur kitur. Noriu pasakyti, kad 
tavęs vienos niekur nepaliksiu! Pagalvok, argi bus geriau, 
jei pas tavo tėvus nakčia abu įsibrausime? Ar jie, ma-
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Gintaras, sula, midus, medus 
Nemunais per žemės širdį teka, 
Ir lietuvis, laisvas, išdidus, 
į užburtų kalnų randa takų.

Ir senolių amžina ugnis 
Aukuruos aukštų pagojų dega, 
Iš kapų pabudintas šauklys 
Pučia amžių balso didį ragų.

Ir girdžiu galingam jo balse: 
Lietuva - septynios aukso saulės.' 
Kam užges tėvynė širdyse, 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis!..

GYVYBĖS SPINDULYS

Po nakties šešėlių virpančiais- sparnais 
Tu gimei, gyvybės aukso spinduly, 
Kad žmogus gyventų saule, ne sapnais, 
Kad žydėtų žemės kilimai žali.

Pašaukei iš miego tu laukų gėles, 
Rytų tu javus pabudinai laukuose, 
Tu pakėlei, tartum jaunas mergeles, 
Naktį vynuogynus...

Ant obels šakos
Tu giedojai, tartum paukštis nuostabus, 
Tu žydėjai, tartum rojaus lelija, 
Ir žinojom - visa po nakties pabus, 
Tau žaibu gyvybės plieskiant naktyje!

ŠIS TAS APIE BERNARDĄ BRAZDŽIONĮ

Poetas, vaikų literatūros kūrėjas, žurnalistas, gimė 
1907 m. vasario mėn.2 d., Biržų apskr., Pumpėnų valsč., 
Stebeikėlių kaime.

II-jo Pasaulinio Karo metu pasitraukė į Vakarus ir 
1949 m. apsigyveno Bostone, o 1955 m. persikėlė į Los 
Angeles.

Nepriklausomoje Lietuvoje išleido šias poezijos kny
gas: "Baltosios dienos", "Amžinas žydas", "Krintančios 
žvaigždės", "Ženklai ir stebuklai" (1936, "Sakalo" leidyk
los premija), "Kunigaikščių miestas" (1938, Valstybinė 
literatūros premija). Vokiečių okupacijos metais (1941- 
1944) pogrindyje išėjo "Šaukiu aš tautų", "Iš sudužusio 
laivo" ir "Viešpaties žingsniai".

Pokario metais Vakaruose išleistos poezijos knygos: 
"Svetimi kalnai"( 1945, Tuebingen, Švietimo valdybos pre
mija), "Šiaurės pašvaistė", "Didžioji kryžkelė" (1953, Chi
cago, Lietuvių Rašytojų Draugijos premija), poema rank
raščio teisėmis "Vaidila Valiūnas","Vidudienio sodai"(l961) 
"Aidų" literatūros premija), -visos jo poezijos rinktinė 
"Pilnatis" (1970, Los Angeles), ir kt.

Paskutinioji knyga "Po aukštaisiais skliautais" šiomis 
dienomis atžymėta JAV Lietuvių Bendruomenes literatū
rine premija (žiur. 1 psl.).

......... nai, geriau ..apie tave ir mane pagalvos; ypač kai tau 
visokių nemalonumų teko neseniai pergyventi?

Teisingai kalbi, zMbertai. Buvau susimaišiusi. 
Dabar jau viskas praėjo -> važiuojame nelaukdami pas 
tavo tėvus, o iš ten matysime. Blogiausiu atveju, pa
skambinsiu telefonu seseriai, nes pažįstu punkto vedėjų. 
Jis jų pašauks ar apie juos man pasakys. Kų žinai, gal 
juos dar aplankysime.

Apsisprendus, nuėjo laukti sustojančio traukinio, 
tikėdamiesi gauti vietelę, kad ir ant platformos.

Tų dienų jiems sekėsi. Už poros valandų, saulytei 
persiritus per vidudienį, Laima su Albertu jau sėdėjo 
laimingi, vėjeliui jų plaukus kedenant, ant iš fronto ve
žamų sudaužytų patrankų. Greitai jie vėl ritosi vienas 
po kito nuo geležinkelio pylimo. Dar saulei nenusileidus, 
jau buvo Paberžės kaime pas Tumonius. Albertas, po 
pirmųjų apkabinimų ir bučinių supažindino tėvus su Lai
ma. Pasakė, kad ši mergaitė jam priskirta palydėti pas 
brolį į Žemaitijų, nes jie pasimetė per kontrolę stotyje. 
Gal tėvai suprato, gal ne, bet elgėsi su Laima, kaip su 
dukterimi.

Troboje, prie didelio ir svoriais užvedamo sieninio 
laikrodžio, pačioje užstalėje buvo sieninis atverčiamas 
kalendorius. Jame mėlynu ryškiu ženklu buvo kryžiumi 
atžymėta liepos šešioliktoji. Pati šienapjūtė, bet dalgių 
plakimo ar jų galandinimo nebuvo girdėti. Alberto vyriau
sio brolio irgi nebuvo namuose. Motina, apsiverkusi sakė, 
kad Juozas su keliais vyrais išėjo į miškų. Sakėsi, reika
lui esant, pasitrauks nuo karo į Vakarus, gi tuo tarpu, 
dar aplinkui kur nors slankioja. Iš pašalinių teko girdėti, 
kad jie ten jau įsijungė į mūšius su bolševikų banditais. 
Troboje buvo liūdna ir nejauku. Mama seklyčioje visada 
parūpindavo gėlių puokščių ar kvepiančių medelių šaku
čių sienoms apkaišyti. Dabar jos buvo apvytusios ir tik 
stipriai dvelkė ajerai, čiobreliai ir šaltmėtės. Tai buvo 
didelė apsauga nuo visokių parazitų, kurie vasaros metu 
ypač norėjo šeimininkauti.

- Kų tu, sūneli, esi nutaręs daryti? - užklausė 
mama ir , nelaukdama atsakymo, prašančiai pridėjo:"Tik 
jau grįžtančių bolševikų nelauk. Pasitrauk toliau nuo 
fronto ir neįsiliek, jei nėra gyvybinio reikalo, prie miš
kinių, kaip kad tavo brolis. Mirti visada suspėsime. Jūs 
dar tokie jauni, gal Dievas pasigailės ir tuos karus nu
malšins.."- kalbėjo susirūpinusi mama.

"Kad taip pirmiau, - galvojo Albertas, - griebtume! 
tėčiui padėti šienauti ar kų kitų daryti, bet dabar...ar 
bėra noro kų nors tvarkyti?"

- Neaišku, miela mama, ar tik Dievas nebus per
ėjęs į bolševikų pusę, nors jie Jį ir niekina...

- Nereikia burnoti prieš Dievų. Ateis laikas ir 
jiems bus ataskaityta, ko nusipelnė. Argi negirdėjai, kad 
ir vokiečiai kiek nekaltų žmonių išžudė? Dažnai.i ir ne
kalti tarp kaltų įsimaišę nukenčia...

- Gal Tamsta, mamyt, ir teisi. Atvažiavau pas jus 
kiek pasisvečiuoti ir, jei reikalas, sudiev pasakyti. Ir 
mes, kaip mama sakei, trauksime į Vakarus. Tiesa, ar 
Juozas paliko savo dviratį?

- Paliko. Kų jis darys su juo miške? Tėčio dvira
tis irgi svirne užkištas rūdyja, tik ar galės moteris juo 
važiuoti? Jei Dievulis leis, tai kai grįšite, atvešite.

1966 m.išleista trečioji laida vaikams skirtos kny
gelės "Meškiukas Rudnosiukas", o 1984 m. Vaikų Poezi
jos Rinktinė.

Lietuvoje ir svetur redagavo visų eilę literatūros 
žurnalų, almanachų, antologijų bei metraščių.

LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE, Uit., redaguotas Ka
zio Bradūno, patiekia taiklų literatūros kritikės Viktori
jos Skrupskelytės apibūdinimų: " Gyvenamajam laikui, 
tur būt, plačiausiai atsiveria Bernardas Brazdžionis. Kar
tais intymus ir lyriškas, jis neužsidaro individualių jaus
mų rate, realaus pasaulio nelaiko poezijos priešingybe 
ir todėl, derindamas poetinius ir gyvenimiškus impulsus, 
reaguoja į dienos įvykius, rašo pirmųjų įspūdžių įtakoje, 
nebijo nei spontaniškų emocijų, nei kasdienybėje išaugu
sių žodžių. Jo kūryba yra aktuali, išlaikanti glaudų ryšį 
su aplinka ir ypatingai su ta bendruomene, kurioje auto
rius gyvena.... Jei pirmieji Brazdžionio rinkiniai buvo 
daugiau subtilus asmeninių jausmų žaismas, šių intymių 
lyrikų Brazdžionis dar Lietuvoje papildė visuomeninių, 
tautinių bei religinių motyvų eilėraščiais, o tremties 
metais, su pačiu pirmuoju 1945 m. rinkiniu, sųmoningai 
rinkosi patriotinės poezijos stilių....... Jis mokėjo atrasti
sintetinį ir taiklų, bet kartu stipria emocija nudažytų 
žodį ir tuo būdu palikto krašto nostalgijos persunktais 
eilėraščiais duoti meninio kūrinio pastovumo bei univer
salumo praeinantiems išeivių jausmams."

"...Poetinį žodį Brazdžionis valdo meistriškai, išgau
damas drąsių ir pagaunančių kalbinių efektų, dramatinio 
struktūros pobūdžio, stiliaus ir nuotaikų įvairumo".

Guvus ir kūrybingas pasitinka jis savo 81-uosius me
tus, neišdildomai įaugęs į lietuvių literatūros raidų.

b .

- Dabar, mama, moterys kaip vyrai: kelnes užsi
movusios, geriau kaip bernai važiuoja. Labai gerai būtų 
turėti dviračius, betgi nežinom, gal Juozas ateis jo pasi
imti?

- Mes jo išeinančio klausėm, tai jis pasijuokė ir 
pasakė, kad jei jam reikės dviračio, tai jis ras kur jį 
gauti. Ar žinai, kad kas nors kitas rytų užėjęs, jo nepa
ims? Tik prieš tau atvažiuojant, pas Smalskį, dienos 
metu du pėstieji užėjo ir paprašė parodyti dviratį. 
Smolskis turėjo tokį, kaip mano. Tai tie pakeleivingieji 
jį apžiūrėję pasiėmė ir išeidami padėjo ant stalo šimtų 
tų vokiškų markių, už kuriuos ir geresnio butelio degti
nės negausi. Dar gerai nors tiek, bet va, iš Deksnio, 
visai neklausę, pasikinkė arklį ir išvažiavo, pasakydami, 
kad jam jo nereiklų, nes jis sėdįs namuose. Šiap ar taip, 
bolševikai viskų atimsiu ir jį patį išvešių į Sibiru. Mes 
jau liekame čia, imkite dviračius, jei tik jums pravers, 
Visagalio valia. Nedaug mums ir beliko gyventi...

Nejauku buvo, lyg prieš pasaulio pabaigų. Ten kai
myno Kairio karvės ir kiti gyvuliai braido po dobilienų. 
Visi išvažiavo ir gyvulius paleido į laukų. Dar buvo 
prieš tai pas mus užėdęs ir leido pasiimti, jei ko nori mes— 
Tai juk nelaimė jį verčia viską palikti...Tegul pasinaudo
ja kas kitas, jei gali taip padaryti, bet ' tik ne mes..'. .... 1

Nelaimę, rodos ir gyvulėliai nujautė. Baubė kar
vės ir Margis tik lakstė ir lakstė aplink sodybų, lyg ko 
jieškodamas, gal būt išėjusio brolio laukė, o gal daugiau 
ką nujaučia. Tėtis pasakojo, kad kai karas, ir žmonės 
apleidžia sodybas, tai likę šunes susigrupuoja ir ima už
puldinėti tai vištas, tai ėriukus, ar tiesiog kartais užpuo
la tuos pačius šunis. Pas Keršį prieš kelias dienas atbė-- 
go šunų ruja ir užpuolę ant retežio pririštą šunį, jį pa
pjovė. Namuose buvo likusi tiktai šeimininkė, tai ji bijo
jo ir laukan išeiti. Kraujas, sako, visus sukelia ir gyvu
lėliai išprotėja.

Albertas su Laima ilsėjosi pas Tumonius, klausy
damiesi radijo ir apylinkėje rinkdami pasklidusias įvai
riausias paskalas. Penktų dienų išvažiavo dviračiais į 
gretimą miestelį ir iš ten paskambino telefonu į bažnyt
kaimį, kuriame gyveno Laimos sesuo. Pašto agentūroje 
atsiliepė Laimai nepažįstama moteris, bet pas ją pasitei
ravus ir pasakius pavardę, pasirodė, kad tai buvo Kirs
tuko marti, kuri labai gerai žinojo Vyturių šeimą ir pra
nešė, kad jie išvažiavo traukiniu į Vakarus. Tėvai pasili
ko namie, nes sakė mačiusi tėvus išvežant iš Vyturių 
namo smulkesnius daiktus.

- Gal ir mes nebelaukime, Albertai,- kalbėjo Lai
ma. Aš pasirinkimo jokio neturiu.

- Jei tu, Laima, neturi, tai nėra ką apie mane kal
bėti. Aš eisiu, nors į pasaulio galą su tavimi. Kol kas 
dar nevažiuojame į nežinią. Važiuojame pas tavo brolį, 
dar ko gero pakliūsime į jo vestuves ir tada...

Vis tik numatytu laiku ir skubiai išvykti nepasise
kė, nes Alberto motina, matyt iš rūpesčių, išleidžiant 
paskutinį sūnų, stipriai susirgo, bet į trečią dieną lyg 
pasitaisė. Vaistai, deja, tebuvo kaimynės Šedienės šak
nelės ir valerijonas, užpiltas ant kamparo skiedinio. Al
bertas nujautė, kad tai galėjo būti mažas širdies smūgis, 
nes motina ir anksčiau turėjo širdies negalavimų. Atsi
sveikinant su motina Albertas, nors ir stipriai laikyda
masis, neištvėrė ir garsiai verkdamas prižadėjo netrukus 
grįšti. Kuo kitu jis galėjo motinų paguosti?

Išvažiavus pasirodė, kad jau šiek tiek pavėluota 
kelionė, nes už trijų kilometrų nuo Tumonių sodybos su
sitiko atlekiantį nebalnotu arkliu policininkų, kuris va
žiuojančius perspėjo, kad suktų kitu keliu į Vakarus, nes 
šfs kelias užkirstas prasilaužusių bolševikų dviejų tanke
čių. J

- Pasiklausykite - matyt, atidarė ugnį į mūsų ko
lonų, kuri juos pastebėjusi pasiruošė gintis. Aš turiu pa
siekti kitais keliais ir pavyti anksčiau išvykusį dalinėlį 
ir juos perspėti.

Albertas, gerai žinodamas ir šunkelius toje apylin
kėje, pažadėjo pareigūnui pasukti su Laima kitais keliais 
ir pavijus tų vorelę policininkų, juos perspėti. Deja, nors 
abu skubinosi, bet tos grupelės jie nepavijo. Gal jie bu
vo pasukę kita kryptimi; ar užsislėpę.

Perspėjimas ir arti girdimi šautuvų poškėjimai 
stipriai veikė ne tik Laimų, bet ir Albertų. Abu myne 
dviračius, kiek pajėgdami. Netrukus pasirodė paskutinis 
to apskrities valsčiaus miestelis, bet girdint jame kul-' 
kosvaidžių salves, bėgliai pasuko jį aplenkdami ir taip 
pat skubiai varydamiesi prie sekančio miestelio ir gele
žinkelio stoties. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



18 PADANGES MIELOS
(fl SRAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

40 METŲ KLAIPĖDOS 
DRAMOS TEATRUI

Savo 40-tyjy veiklos 
mėty sukakčiai atžymėti, 
Klaipėdos Dramos Teatras 
patiekė Vinco Krėvės dra
mą "Skirgaila". Ją režisavo 
A.Ragauskaitė.

PAMINĖJO KOMP. 
STASIO ŠIMKAUS 
GIMIMO ŠIMTMETį 

VILNIUJE, specialiame 
koncerte buvo paminėta 
komp.St. Šimkaus Šimtosios 
gimimo metinės. Simfoninis 
orkestras atliko St.Šimkaus 
sinįfoninę poemą "Nemunas 
diriguojant J. Aleksai. St. 
Šimkaus dainas atliko so
listai V. Daunoras ir R.Ma
ciūtė. Apie muziką kalbėjo 
J. Gaudrimas.

Muz. St. I 
kaktis minima 
tuvoje.

St. Šimkus 
m.sausio men. 
kiy km. Seredžiaus 
Kauno apskrityje. 
1943 m.spalio mėn. 15 d. 
Kaune.

Jis buvo kompozitorius, 
dirigentas, lietuviy liaudies 
dainų rinkėjas ir vienas 
pirmyjy jas harmonizavęs, 
chory steigėjas. Taip pat 
rūpinosi ir dalyvavo muzi
kos reikalams žurnalą lei
dimu. Muzikos mokytojas.

Instrumentinės muzikos 
daug nesukūrė. Vienas iš 
didžiausiy St.Šimkaus kūri
nių- opera "Pagirėnai", ku
rios premjera įvyko Valsty
bės Teatre Kaune 1942 m. 
gegužės mėnesyje. Yra pa
rašęs kantatas: "Atsisveiki
nimas su Tėvyne" 
tams, chorui su 
ir "Kovotojams už 
Laisvę".

Šimkaus 
i visoje

gimė
10 d.,

su-
Lie-

1887 
Motiš- 

vls., 
Mirė

solis- 
orkestru 
Lietuvos

Visa jo kūryba 
riškai romantinė, 
savotiškai "šimkiška" ypač

yra 
bet

ly-

■ >bui
dingi. Bei tai dar ne viskas. Nemaža 
brolių žuvo smulkesniuose bąj Ordi
no laimėtuose mūšiuose. Be to, kro

IHlOstol IUS.Ordino
1208 m. lietuviai sutriuškino Ordinų 
pirmame
Lietuvą, tačiau H. Latvis
vieni Ordino žmonės

jo stambiame puolime j 
temini, kad 
„žuvo nuo

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽlAUSių. IR SEĮUAUSIĮl

Vinco Krėvės drama SKIRGAILA. Pirmasis šio veikalo spektaklis įvyko 1924 m. spalio mėn. 
12 diena. Režisavo B. Dauguvietis. Dekoracijos J. Gregorausko, kostiumai V. Dubeneckio.

Šioje nuotraukoje — SKIRGAILA 1938 m. vasario 15 dienos spektaklyje.

KReM 
VE/dRoDž/N

harmonizuojant liaudies 
dainas, kurios paskui labai 
išpopuliarėjo visame krašte.

Lietuvių liaudies melo
dijas pradėjo rinkti dar pa
čioje jaunystėje, bevargoni- 
ninkaudamas. Jas rinko ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Buvo surinkęs apie 2.000 
melodijų, kurias perdavė 
Lietuvos Tautosakos Ar
chyvui. Vadovavo 1934 m. 
įsteigtai Liaudies Melodi
joms Rinkti Komisijai, ku
rioje su St.Šimkumi dirbo 
J. Tallat- Kelpša, A.Kača- 
nauskas, J. Karosas ir kt.

Pirmosios jo harmoni
zuotos, visy žinomos ir mė
giamos dainos- "Per girią 
girelę", "Du broliukai kuni
gai", "Tekėjo saulutė","Per 
šilą jojau", "f 
"Saulelė nusileido", 1 
broleliai namo", "Kas 
tos vakarėlį", "Kada 
verkiu", "Bijūnėlis", 
tėvelio dvaro", "Ko 
sesele", "Per tamsią nakte
lę", "Važiavau dieną" ir 
kt.

Šaltyčius", 
"Eisim 

; suba- 
noriu 
"Ant 
liūdi

brolių lietuviai nukovė - Durordino 
bes mūšyje.

Pagrindinė karo su Kryžiuočių or
dinu našta XIII a. teko prūsams. 
Juos, kiek leido sąlygos, rėme jot
vingiai ir lietuviai. Be to, Lietuvos 
pergalės Livonijoje netiesioginiu 
būdu silpnino ir Kryžiuočių ordiną. 
Štai po 1236 m. sutriuškinimo Siau-

DIDŽIAUSI ORDINO PRALAIMĖTI MŪŠIAI PABALTIJYJE XIII A

Kiek ’M ar pe: Prairti-
Eil.
Nr. Melai Mūšio vieta žuvo 

Ordino ma- mar-
Mūšj 

laimėjo
•nėjusi
Ordino

brolių gislrų šalg šaka

1. 1260 Durbė 150 1 r lietuviai Prūsijos ir 
Li vonijos

2. 12/9 Ai z kr aukle 71 1 Livonijos
3. 1 298 Gauja 60 1 ..
4. 1249 Kriukai 54 b prūsai Prūsijos
5. 1270 Karuža 52 1 lietuviai Livonijos
6. 1236 Šiauliai 48 1 ..
7. 1263 Liubavą 40 1 1 prūsai Prūsijos
8. 1287 Grose 35 1 žiemgaliai, 

lietuviai
Livonijos

9. 1259 Skuodas 33 lietuviai
10. 1270 Padauguvys 20 1
11. 1242 Ciudo (Peipuso) 20 rusai

ež.
12. 1263 Angerapė 20 sūduviai. Prūsijos

prūsai j
13. 1273 Lietuvoje 15 lietuviai Livonijos
14. 1257 Klaipėda 12 a
15. 1271 Krislburgas 12 prūsai Prūsijos
16. 1261 Lielvarde 10 lietuviai Livonijos
17. 1265 Žiemgaloje 10 žiemgaliai
18. 1 244 Cėsis (Vendenas) 9 lietuviai
19. 1263 Daugavqriva .9
20. 1243 Renzeno ež. visi 1 prūsai, 

sūduviai, 
lietuviai

Prūsijos

21. 1261 Pokar viai
Iš viso:

visi prūsai

daugiau kaip 680 8 3

b — Prūsijos maršalas paimtas j nelaisvę

AA CENTRINES ; 
Montreal 273-7544 
Onawa 523 -9977

ŽIEMOS SPORTAS - tradicinės Sarty žirgu lenktynės su važ- 
nyčiomi s . Dalyvavo 67 vyrai' ir 9 moterys. Lenktynių proga 
veikė liaudies meistry suvenyru mugė.

" Neužmiršk pagrobti dar poros įkaityl..." ibwmarlstte-

SOVIETINĖ IŠMINTIS
Penki sovietinio socializmo įsakymai: 1- Negalvok! 2. 

Jeigu galvoji, tai nekalbėk. 3. Jeigu galvoji ir kalbi,Jeigu galvoji, tai nekalbėk.
tai nerašyk. 4. Jeigu galvoji, kalbi ir rašai, tai nepasi
rašyk. 5. Jeigu galvoji, kalbi, 
nustebk’.

rašai ir pasirašai, tai- ne-

ILGIAUSIAS ŽODIS
Berniukas klausia savo
- Kuris žodis yra pats
- Sunku pasakyti,- atsakė draugas, bet pagalvojęs 

pridėjo:
- O, dabar atsimenu! Viename pokylyje 

vas pasakė svečiams: Norėčiau tarti jums tik 
delį." Tas žodelis užsitęsė pusantros valandos.

draugo: 
ilgiausias?

mano tė- 
vieną žo-

o ANGLAS ir ŠKOTAS susitiko po 25 mėty 
atšvęsti tą įvykį. Abiem susėdus restorane už staliuko, 
škotas sako:" Dabar tavo eilė, nes aš paskutinį karty 
restorane užmokėjau."

ir nutarė

Parašė labai daug dainų 
solo su fortepiono palyda. 
Daugelis jo sukurty dainų 
išleista JAV.

• PAVASARIO BALSAI.(Vil
nius, 1986 m.,196 psl.,50 .
000 egz.). Tai 15-toji šių ei- 
lėraščiŲ rinkinio laida.

*** Geriau sudėvėti savo batus, negu pižamą.
(Italų priežodis)

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ SENTENCIJOS-AFORIZMAI

slant. . .. jįe, viąį. .su j$AVpz ginklais j , 
lietuvių kariuomenę rinkosi didžiau
siu noru". Bendrom jėgom niokoja
mos Ordino valdos, bendrai pergy
venamos nesėkmės. Ordinui nunio
kojus Žiemgalą, lietuviams „širdį 
gėle didžios žiemgalių nelaimės, tad 
netverdami iš skausmo, gedulo gie
dojo raudas".

XIII a. pabaigoje, nepaisant visų 
smūgių, Ordinui vis tik pavyko įsi
tvirtinti Livonijoje, prieinant prie 
šiaurinių lietuvių žemių — Šiaulių ir 
Upytes — sienų. Pietvakariuose, nu
kariavęs Prūsiją tarp Vislos ir Prieg
liaus, Ordinas iš pietų 1283 m. pa
siekė Nemuno žemupį. Tai galėjo jis 
padaryti tik nuolatos remiamas Vo
kietijos ir kitų Vakarų Europos šalių 
feodalų, kuriuos popiežius skatino 
j karą prieš lietuvius.

Lenkija šiame laikotarpyje pergy
veno feodalinį susiskaldymą ir neko
vojo prieš Ordiną. Mozūrijos kuni
gaikštis Konradas kryžiuočiams do
vanojo Kulmo kraštą, kuriame 1230 
m. įsikūrė Ordinas ir pradėjo puoli
mą prieš prūsus. XIII a. viduryje, 
naudodamiesi sunkia Lietuvos vidaus 
padėtimi, Mozūrija ir Haličo-Volynė 
bendradarbiavo su Ordinu puolime 
prieš prūsus, jotvingius.

XIII a. antrosios pusės, taip pat 
vėlesnės Ordino kovos su Novgoro
do, Pskovo respublikomis buvo 
trumpalaikes. Be to, XIV a. retkar
čiais Lietuvos vietininkai būdavo 
priimami Pskove bei Novgorode, o 
1323, 1342 ir kitais metaiš Lietuvos 
jėgos padėjo atremti Ordino puoli
mus j šias rusų žemes. 1349 m. gin
damas Izborską nuo vokiečių, žuvo 
lietuvių kunigaikštis J. Vytautaitis . 
Kai 1369 m. Ordinas vėl puolė Iz- 
borsko tvirtovę, Algirdas įsiveržė j 
Ordino valdas Padauguvyje, plačiai 
jas niokodamas.

Abiejų Ordino šakų — Prūsijos ir 
Livonijos pagrindinis tikslas buvo 
įsigalėti visame Pabaltijyje, o tam

NAUJAS STUDENTŲ 
BENDRABUTIS

KAUNE pastatytas nau
jas 12-kos aukšty bendra - 
būtis studentams su dvivie
čiais ir triviečiais kamba - 
riais.
LIETUVIAI STATO
NAMUS UKRAINIEČIAMS

KAUNO Namų Statybos
•________ - Kombinato grupė

miškūs*’
Kijevo srityjd,netoli nuo 
Nidančič kaimo, statyti 
naujo miesto- Slavutič. Ja
me apsigyvens Černobyl'io 
atominės elektrinės darbuo
tojai. Ar ten bus sugrąžin
ti tie, laikinai apgyvendin
ti nukentėję ukrainiečiai 
Lietuvoje, nerašoma. Taip 
pat neužsimenama, kada ir 
kur pastatys jiems Ukrai
noje butus.

RUOŠIASI MINĖTI MAIRONį 
Š.m. lapkričio mėn.2 d.

sueis 125 m. nuo didžiojo 
lietuvių literatūros klasiko 
Maironio gimimo.

Sudaryta organizacinė 
minėjimų komisija, kurios 
pirmininku patvirtintas Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos 
Valdybos p-kas A. Maldonis.

Visos žuvys iš vandens, bet ne visos vienodai kepamos. - 
L. Dovydėnas.

Negi Dievas toks vaikiškas, kad už kiekvieną glupstvą
Pyktų. ~ -A.R. Nakaitė

jšvyk° ,Yy.r,a,m® negražu smaguriauti. Ir, bendrai, vyrams skanumy-
‘ q<;Ai.R. Nakaitėl

- A. Vienuolis 
jin šauktum.

-Vydūnas
-P. Raščius 
asociatyvinių

— K. Boruta

nų nereikia.
Gyvenimą reikia imti už ragų 
Dievs vis tas pats, vistiek kokiais vardais

Geras
Mano
centrų
Gyventi visgi miela, nors dažnai tenka staugti kaip šune
liui, pakėlus snukį į mėnesį baltą.
Jei galvoji taip kaip kiti, ar verta iš

aš ir tu gera; susitiksim pragare, 
ligos diagnozas: dėmesio iškrikimas 
susigadinimas ir kiti negalavimai.

Kaip dažnai sparnai tik kuprai paslėpti.
Tik atsisėdęs kitam ant sprando parodai

Kuris nežino kaip tylėti, tasai nemok ir 
Kaimyno ir kapuose reikia.
Moteriškės kalba yra gryna ir protinga.

-K. Boruta 
viso galvoti? - 

-J. Laucius
- V Karalius 

tikrąjį svorį.
Bernotas

kalbėti.-D.Poška
- L. Bušma

- N. Mazalaitė

z

( Parinko M. Č a p k a u s k a s)

Aviacijos Muzie-

VEIKLŪS KAUNO
AVIOMODELININKAI

Prie
jaus įsikūrė Istoriniy Lėk-
tuvy Modeliy Sekcija lėk
tuvą
stangomis. Panašūs rinkėjy- 
kolekcionieriy klubai veikia 
Rygoje, Minske, Kijeve ir 
Maskvoje.
KAIRĖJE:
Iš Algirdo 
gos"Tikroji

modeliy rinkėjy pa-

Gustaičio kny- 
Lietuva".

$ 15.000

10.000

NAMŲ REMONTO

VAJ US
REIKALINGA $.15,000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

London 438-1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287 — 2712 
Winnipeg 233 — 3504 
Sudbury 674-6217Hamilton 522-8392

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪ$U.

ATEIK I LIETUVIU A, A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7222 GEORGE ST. LA SALLE. 0UE.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

1987.111.12

Iš lentelės ir paskaičius tekstą aikškėja, 
prūsai kovėsi XIII a. su jy priešais kryžiuočiais, kalavijuo
čiais.

1987 METU KELIONES LIETUVIAMS. *
* Kelionėj Lietuvos Krikščionybės Jubilieįu Romoje 

$ nuo BIRŽELIO 21 d. iki BIRŽELIO 30 d.

kaip lietuviai ir

5.000

Prašome pasinaudoti žemiau

esančia atkarpa ir ją

atgal atsiimti "NL" adresu:

i

-$ 1935.00 ( U.S. $ 1435.00)
* Jaunimo grupės kelionė į Lietuva^ 10 dieną : Vilnius, 

Kaunas, Trakai, Maskva ir Leningradas,
nuo BIRŽELIO 29 d. iki LIEPOS 13 d,

- $ 1999.00 (U.S. -$ 1480.00)
* Kelionė į Lietuvę 10 dienų: Vilnius, Kaunas, 

Panevėžys, Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo RUGSĖJO 25 d. iki SPALIO 9 d.

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

Tel.:: 514-669-8834
^5 Padedu užpildyti anketas giminių iškvietimams iš Lietuvos 

jr tarpininkauju nuperkant dovanas giminėms.

1.000
7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q, 
H8P IC4, CANADA

Mr.Mrs.

Adresas

S
Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m. 

"NL" NAMŲ REMONTO VAJU! ......



toronto
• jKLB TORONTO APYLIN
KES VALDYBA vasario 
mėn.24 d. susirinko pirma
jam posėdžiui LIETUVIŲ 
NAMUOSE.

Valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas-L. 
RADZEVIČIUS, vicep-kas- 
kun. A. SIMANAVIČIUSpFM 
vicep-kas- R.STRIMĄITIS, 
iždininkas- V.BAČĖNAS, 
sekretorius- K.P.BUDREV1- 
ČIUS;

nariai: kultūriniams- 
visuomeniniams reikalams- 
- V.KULNYS, spaudos ir 
informacijos reikalams 
K.. RAUDYS, Karavano - 
R. JASIENĖ, buv.p-kas A. 
VAIČIŪNAS.
• ESTAI skaitlingoje savo 
kolonijoje Toronte minėjo 
nepriklausomybės atgavimo 
šventę vasario mėn.20 d. 
Estę Namuose. Čia buvo 
surengtas priėmimas kita
taučiams svečiams, o vasa
rio 22 d. platŲ minėjimų 
Vasario 24-tosios Toronto 
Universiteto Convocation 
salėje.

Minėjimuose lietuvids 
atstovavo Kanados Lietuvių, 
Bendruomenės pirmininkas 
adv. A.Pacevičius, St.Jokū
baitis, J.ir E.Čuplinskai.

• Vietinė MOKESČIŲ 
IŠTAIGA parūpina savano
rius, kurie padeda užpildy
ti mokesčių blankus. "Taip 
pat paruošia savanorius 
talkininkus, kurie nori pa

• ' i . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

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

investavimo pažymėjimai 
73/<% už pensijų planą

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

(variable rate)
6 už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
5 ?i«6% kasd. palūkanų sąskaita
5 34 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI VIRŠ 58 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duoaame iki $65,000 Ir mortglčlus iki 75% (kai* 
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ 13, ooo Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

TAUPYK IR SKQLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

AKTYVAI VIRŠ 32

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30
Antradieniais 9.30-3.30
Trečiadieniais 9.30-3.30
Ketvirtadieniais 9.30-8.00 
penktadieniais 9.30-8.00 
Šeštadieniais 9.00-1.00 
Sekmadieniais 9.00-12.3C

DUODA PASKOLAS: 

asmenines nuo ......................... 1016%
mortglčlus 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 narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolos iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Neitram mokesčio už ižrafytus 
čekius bei apmokamas įvairias sa.skaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !
fr

gelbėti naujiems ateiviams, 
invalidams, pensininkams 
ir nepasiturintiems asme
nims. Daugiau informacijų 
tel: 973-0813.
• ANAPILIO Rekolekcijų 
užbaigimo proga vyks reli
ginei Lietuvos šalpai skirta 
Popietė kovo 22 d.,sekma
dienį. Meninę programų 
atliks pianistas Vyt.Pacevi- 
čius ir poetė A.Totoraitie- 
nė.

Balandžio 12 d., Verbų 
sekmadienį, 4 val.p.p. Ana
pilio salėje bus koncertas, 
kuriuo paminės Lietuvos 
krikščionybės 600 m. su
kaktį. Programų atliks dai
nininkai ir instrumentalis
tai.

• LIETUVIŲ EVANGELIKU 
pamaldos su bendra išpa
žintimi ir Šv.Vakariene į- 
vyks balandžio mėn. 16 d., 
Didįjį Ketvirtadienį, 1 1 vai. 
ryto Our Savior bažnyčioje, 
ties 3-čia Avenue South 
ir 58-ta gatve.

Pamaldas laikys kun.dr. 
Eugenijus Gerulis. Vargo
nuos muz.Albertas Mateika. 
Giedos jo vadovaujamas 
Vyrų Oktetas.

Po pamaldų Parapijos 
salėje-kavutė. Visi krikščio
nys kviečiami dalyvauti 
pamaldose ir vaišėse.

Ta proga bus galima 
įsigyti "Mūsų Sparnus" ir 
"Svečių".

IMA:
už asmenines

paskolas nuo ....... 11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 9% %
2 metų ....................10 %
3 metų ..................... 10%%
(fixed rate) 

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

PARAMA

MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

= 90—179 d. termin. ind. .....6’4% 
S 180 — 364 d. termin. ind....... .6%%
2 Term, indėlius 1 metų,
X T erm. indėlius 2 metų .......7%% 
§ Term. indėlius 3 metų .....;7%% 
E GIC — 1 m. (met. palj .........~8 %
2 GIC — 1 m. (mėn pal.).......7%% 
S RRSP ir RRIF (pen sijosi,..i; 7%% 
= RRSP 1 metu term. 8 %
~ Spec. taup. s—tą..............64%
5 Taupomqj q s—tq .........•'•••6 % 
~ Kasd. taupymo s—tą %
E Depo zitų —Čeki y s—tq...3 —6 %

Lietuvių Namų 
Žinios

• Dr. A.BUDRECKIS kovo 
7 ir 8 d.d. skaitė dvi pa
skaitas Lietuvių Namuose.

Kovo 7 d. šeštadienį 
paskaitoje "Istoriografiniai 
veikalai anglų kalba apie 
Lietuvų ir lietuvius" prele
gentas iškėlė svarbią reikš
mę rašinių ir veikalų anglų 
kalba apie Lietuvę ypač 
universitetuose, akademikų 
tarpe ir bendrai spaudoje. 
Paskaitoje ir aktyviose dis
kusijose dalyvavo virš 50 
žmonių. Paskaita buvo nu-
matyta nedideliam skaičiui 
dalyvių.

Sekmadienį,kovo mėn. 8 d. 
dr. A.Budreckis skaitė ilges
nę paskaitę tema "Senovės 
lietuvių tikėjimas ir jų prie
šinimasis krikščionybei". 
Išsamioje ir sklandžioje pa
skaitoje prelegentas pa
lietė Lietuvos gyventojų 
religijų prieš ir po krikšto.

Dr.A.Budreckis yra reda
gavęs ir parašęs eilę vei
kalų lietuvių ir anglų kalba, 
kurie buvo platinami pa
skaitų metu. Publika ypa
tingai domėjosi autoriaus 
knyga anglų kalboje "An 
Introduction to the History 
of Lithuania". išplatinti 
visi turimi egzmeplioriai. 
Užsakyta daugiau. Vienę 
egzempliorių autorius pa
dovanojo LN Bibliotekai.

Paskaitoje dalyvavo a- 
pie 300 klausytojų.

• Lietuvių Namų Poilsio 
Stovykla šiemet vėl ren
giama Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje Vasagoje rug
pjūčio mėn. 8-16 d.d. Vy
rų Būrelio Valdybos posė
dyje kovo 6 d. nustatytos 
stovyklos kainos ir pradėta 
planuoti paruošiamieji dar
bai. Stovyklos informaciję 
teikia ir registracijų veda 
Vyt. Kulnys,tel:769-1266.

_ ______ V.K.

floridą
s j / v ij !.......... •

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA 
VASARIO 16-j i

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 69-tęsias me
tines St.Petersburgo lietu
viai minėjo vasario 14 ir 
15 d.d.

Lietuvių Klubo salėje 
vasario 14 d. vyko pagrin
dinis minėjimas. Dalyvavo 
daugiau kaip 400 lietuvių. 
Minėjimų atidarė Klubo 
p-kas A.Karnius,buvo įneš
tos vėliavos, sugiedoti 
himnai. Invokaciję paskaitė 
kun. V.Zakaras. Buvo pa
gerbti atvykę minėjiman 
savanoriai-kūrėjai: B.Dau-
kantas, P.Koncė, J.Punkrys 
ir L.Virbickas.

Jaunosios kartos atsto
vai žuvusiųjų už laisvę pri
siminimui uždegė žvakę 
ir padėjo puokštę gėlių.

Nepriklausomybės Aktų 
perskaitė V.Navickas, o 
Floridos gubernatoriaus 
proklamacijų, skelbiančių 
VASARIO 16-tųjų LIETU
VIŲ DIENA Floridoje per
skaitė A.Bobelytė.

Lietuvius sveikino estų 
latvių, ukrainiečių ir SPIFF 
atstovai.

Gerai paruoštų paskaitų 
apie lietuvių uždavinius 
ir pareigas šiandien skaitė 
svečias iš New Jersey inž. 
Vytautas Volertas.

Meninę dalį atliko "Aud
ros" ir Jaunimo Tautinių 
Šokių grupės, vad. A. Kar- 
nienės ir Klubo Choras, 
vad. P.Armono. Akompana
vo M.Sullivan.

Gerai pavykęs minėji
mas užbaigtas visų dalyviu 
dainuojama "Lietuva, bran
gi".

Sklandžiai vyko aukų 
rinkimas 3 pagrindinėms 
organizacijoms Lietuvos 
reikalams: ALT'ai, Lietuvių 
Bendruomenei ir Tautos 
Fondui.

Vasario 15 d., sekmadie
nį St.Petersburg Beach Šv. 
Jono bažnyčioje V.Jacobson 
pastangomis buvo suorgani
zuotos Mišios už Lietuvų, 
koncelebruojant 7-iems ku-

ANTROJI PASKAITA- 
"Dramatiški Krikščionybės 
Keliai į Lietuvę" tema ko
vo mėn. 15 d., Toronto 
Lietuvių Namų Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo Menėje 
kalbės paskaitininke dr. 
Rasa Mažeikaitė apie DLi 
K. Algirdo santykius su 
krikščionimis tarptautiniam 
seminarui.

Šiai Popietei pirminin
kauja kun. P.Dilys. Su pre
legente supažindins klausy
tojus A.Sungailienė.

Dalyvauja moterų kvar
tetas "SUTARTINĖ", vad. 
Nijolės Benotienės.

Renginio pradžia 2:30
val.p.p.

TREČIOJI PASKAITA- 
"Reformacija Lietuvoje ir 
Jos Pėdsakai" tema vyks 
kovo mėn.29 d., 5 val.p.p. 
Prisikėlimo Parapijos salėje.

Paskaitininkas - prof.
Julius Slavėnas. Jis yra 
istorikas, dėstantis Valsty
binio New York'o Universi
teto Buffalo Kolegijoje.

Popietei pirmininkaus 
Stepas Varanka. Su prele
gentu klausytojus supažin
dins Česlovas Senkevičius.

Dalyvauja Išganytojo 
Parapijos Choras.

Kviečiami VISI.

♦a#***************#*********************************-
• "RUGIAPJŪTĖS PA
BAIGTUVIŲ ŠVENTĖ"- spek
taklis vyks kovo 28 d., šeš
tadienį, 7 v.v. TORONTO 
LIETUVIŲ NAMUOSE.

Spektaklį atliks svečiai 
iš Chicagos- PEDAGOGI
NIO LITUANISTIKOS INSTF 
TUTO ETNOGRAFINIS AN
SAMBLIS.

Po programos bus vyno 
ir sūrio vaišės, susipažini
mas su jaunaisiais progra
mos atlikėjais.

Kviečiami visi lietuviai 
ir jų svečiai.

nigams, dalyvaujant dauge
liui lietuvių ir daugiau kaip 
2.000 amerikiečių. Anglų 
kalba pamokslų, pritaikytų 
tai dienai pasakė sy.ęčįas 
iš Chicagos kun.A.Zaka- 
rauskas. Pamaldų metu gie
dojo sol. A.Brazis.

Vakare TV kanalas 10 
rodė tautiniais drabužiais 
pasipuošusias moteris, davė 
trumpų apžvalgų apie Lie
tuvų, parodė žemėlapyje, 
kur ji yra ir pažymėjo 
Vasario 16-tosios prasmę-

Tų patį sekmadienį Šv. 
Vardo bažnyčioje buvo lai
komos Mišios už Lietuvų.
Dienai pritaikintų pamokslą 
pasakė kun. V.Zakaras. Gie
dojo Klubo Choras, vad. 
P.Armono, vargonais grojo 
A.Mateika.

Pamaldose ir minėjimo 
metu su vėliavomis dalyva
vo Jūrų Šaulių, Romo Ka
lantos Šaulių ir Lietuvos 
Vyčių kuopos.

LIETUVIAI FOLK FAIR 
MUGĖJE- FESTIVALYJE

Tarptautiniame Festiva
lyje, trukusiame tris dienas 
-Vasario 20, 21 ir 22 d.d. 
St.Petersburge, - lietuviai 
pasirodė labai gerai visose 
trijose srityse: Tautodailės 
Paviljone, su tautiniais šo
kiais ir dainomis scenoje, 
ir vaišių gamyboje.

Visi dirbo su dideliu 
rūpestingumu, gyva talka.

Tautodailės Paviljonų 
įrengė Klubo Kultūros Sek
cija, vadovaujama R.Mikai- 
lienės. Juostų audimų de
monstravo L.Robertson, 
O. Semalevičienė ir E.Wals. 
Šiaudinukų gamybų- A.Liu- 
binienė. Paviljono tema 
buvo lietuviškos vestuvės, 
tad Z.Radvilos pastangomis 
buvo įtaisyta ir rodoma 
spalvotoje televizijos juos
toje DAINAVOS ANSAMB
LIO pastatytas vaidinimas 
Chicagoje "Lietuviškos Ves
tuvės". Buvo ir kitų ekspo
natų, jų tarpe šiaudinukai 
ir kt.

Pasirodymams scenoje 
vadovavo A.Kamiene.

Vyriausias patiekalų ga
mybos vadovas buvo naujai 
išrinktas direktorius Kazi-

Dr. Rasa MAŽEIKAITE

Prof. Julius SLAVĖNAS

mieras Jasinskas. Talkos 
būdu buvo patiekta kugelio, 
virtinių, žagarėlių ir tortų.

Tris dienas vykusiame 
Folk Fair Festivalyje lietu
vių virtuvės gaminiams bu
vo sunaudota miltų- 520 
svarų, kiaušinių- 2016,svies
to - 86 sv., grietinės - 186 
sv., bulvių - 610 sv., laši
nių- 69 sv., maltos mėsos 
- 180 sv., kavos - 14 sv., 
aliejaus- 21 gal.

Minios amerikiečių gar
džiavosi lietuviškais patie
kalais.

Festivalio paraduose 
lietuvių atstovavimų su 
tautiniais drabužiais gra
žiai tvarkė Lietuvių Klubo 
atstovė SPIFFS'ui E.-Rųdvi- 
lienė.

Vakare TV 10 kanalas 
savo apžvalgoje iš Folk 
Fair ilgiau apsistojo ties 
lietuvių pasirodymu scenoje.

• Vasario mėn. pradžioje 
St.Petersburge lankėsi PLB 
pirmininkas inž.Vytautas 

ILietubotf Jfonfca#
217 Bedbrook A ve.,MONTREAL-WEST, Que., Canada H4 
Canada H4X 1S2
ANTROJI APYSKAITA
Įplaukos gautos nuo rugpjūčio iki lapkričio mėn., 1986.

Po $500.- J. ir K. Andriuškevičiai, Vytas ir Danutė 
Anonis, pagerbti Emilijos ir Juozo Pajaujų prisiminimą, 
Kanados Lietuvių Fondas.

Po $200.- Stasys Stropus (Australija), G. Šernas.
$120.- Klemensas Čeputis;
Po $100.- Apol. Bagdonas, G. Buntinienė, G. Didžpet- 

ris, Stasys Dagys, Feliksas ir Elena Gečai, Alfonsas Gar
benis, dr. J. Yčas, išganytojo parpijos Moterų Draugija, 
Stasys Jaugelis, Mykolas Karaitis, Pranas Kaziukonis, 
Olga Krivickienė, Pranas ir Gerda Karaliai, p. Pipiraitė,
J. Lampsatis, Antanas Masionis, A. Mingėla, Montrealio 
Kredito Unija LITAS, Kęstutis Puskunigis, A. Regis, 
Janina Rukšėnienė, Adelė Sakolienė, Stepas Varanka, 
Rūta Vogei- Žviliūtė (Vokietija);

Po $50.- Petras Adarnonis, Pranas Baltuonis, E. Bart- 
minas, Vanda Garnelis, Hilda ir Zigmas lapinai, Vitalius 
Matulaitis, Ilona Maziliauskienė, Irena Meiklejohn, Ona 
Navasaitis, B. Pakalniškis, E. Radavičiūtė, G. Tarvydienė;

$45.- Al. Skopa;
$36.- Antanas Kenstavičius;
$30.- Alė ir Albinas Paškevičiai;
Po $25.- Stasys Aušrota, P. Enskaitis, Vyt. Jonynas,

K. Karalius, Helena Krieg, Jpseph Petrikas;
Po $20.- Jonas Andrulis, A.M. Bumbuliai, St. Jurjonas, 

p. Kirvaitis, Birutė Spudienė, Jonas ir Valerija Žadeikiai;
Po $15.- Jonas Dalmotas, Leonas Venckus;
Po $10.- Vytautas /Aušrotas, Joana Blauzdžiūnienė, 

Antanas Brazdžiūnas, Vitas Brakis, Jaunutis Dagys, Stasė 
Didžiulienė, V. Jakonis, Augustiųas Kudžma, H. Kokutis, 
D. Liepas, Miami Lithuanian American Citizen Club, 
V.J. Miliauskas, J. Novog, E. Pūkas, E.J. Steponas. M.L.F.

( bus daugiau )

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A. A. (Alcoholics? Anonymous) |

GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 1
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. g

■(Skersai gatves nuo pensininku rūmui 1610 S
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7s30 vai. v.g

SKAMBINKITE tel.; 487-5591

KETVIRTOJI PASKAITA- 
"Krikščionybė Lietuvių 
Tautos Gyvenime" tema 
paskaitę skaitys balandžio 
mėn.5 d., sekmadienį, 5 
val.p.p., Prisikėlimo Para
pijos didžiojoje salėję.

Paskaitininkas - dr. Vy
tautas Vardys, socialinių 
bei politinių mokslų profe
sorius Oklahomos Universi
tete, JAV. Jis yra parašęs 
daugelį straipsnių ir knygų.

Popietei pirmininkaus 
kun.Pranas Gaida. Su pre
legentu supažindins Vytau
tas Bireta.

Dalyvauja Vokalinis Trio 
Dalia Viskontienė, Danutė
Kušlikytė, Laima Damb
rauskaitė.

Dr. Vytautas VARDYS

Kamantas su žmona ir Klu
bo pietų metu jis padarė 
pranešimų iš Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės veiklos.

• LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS St.Petersburgo A- 
pylinkės Valdybos ir Apy
gardos pastangomis vasario 
mėn. 16 d. per vietinę radi
jo stotį- banga 1110 AM- 
anglų kalba buvo trans
liuojamas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 69- 
ių metų sukakties paminė
jimas.

• BALANDŽIO mėn. 1 d., 
trečiadienį, 3 val.p.p. Lie
tuvių Klubo patalpose vyks 
Lietuvių Bendruomenės1 St. 
Petersburgo A-kės metinis 
susirinkimas. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti.

• Lietuvių respublikonų Klu
bas rengia priešpiečius-pa- 
bendravimų su amerikiečių 
respublikonų atstovu kovo 
mėn. pabaigoje.

6p , NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs nuosovuose namuose — montreal

DĖMESIO BARŠKUČIO
Stasio giminėms, pasiskel
busiems š.m. "NL" nr.5, 
sausio mėn.29 d. laidoje: 
prašome susisiekti su šio 
laikraščio Redakcija, nes 
turime kai kurią žinią. "NL"

• Marija ir Dovydas GIR
DŽIAI išlaiko Afrikoje, Ke- 
nijoje^gyvenantį berniuku.

QUEBEC’O VYRIAUSYBĖS DEKLARACIJA APIE ETNINIUS IR RASINIUS 
VIDAUS SANTYKIUS

Atsižvelgdama į tai, kad Jungtinių Tautų Organizacija 1983 m. lapkričio mėnesį 
paskelbė Antrąjį Dešimtmetį Kovoje prieš Rasinį diskriminavimą, o Quebec'o 
vyriausybė 1985 m. rugsėjo mėn. pasisakė apie savo paramą tam reikalui;

Atsižvelgdama į tai , kad ši parama atitinka ilgametę tradiciją atvirumo ir lanks
tumo, kuriuos Quebec'as, vienintelis Šiaurės Amerikos kraštas su prancūziškai kal- 
bančiiį gyventojų dauguma, visuomet yra parodęs amžių bėgyje;

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

• Norintieji paremti lietu
vį moksleivį Suvaiką Tri
kampyje, gali kreiptis į 
K.Toliušį, kuris mielai pa
tarpininkaus-tel: 767-2930.

Atsižvelgdama į tai, kad Quebec' as pilnutinai ir besąlygiškai priėmė tarptautines 
Konvencijas ir Paktus Žmogaus Teisių klausimu ir ypač vyriausybės 1978 m. ge
gužės mėn. 10 d. ratifikuotą tarptautinę Konvenciją dėl rasinio diskriminavimo 
pašalinimo, kuriuose, be kita ko, dar kartą patvirtinama, jog bet kuri pranašu
mo doktrina, pagrįsta rasių diferencijavimu, yra moksliškai klaidinga, morališ - 
kai smerktina ir socialiniai neteisinga bei pavojinga;

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIU 
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C. A.)...... 5 % ne kiln, turto paslc.9.25%
santaupos..................... 5.25% asmenines paskolas 11.75%
k'asd. polūkan. ui sant5. % Nemokamas pilnas Čekiu 
term, indelius 1 m....... 7.75% patarnavimas
term, indėlius 3 m....... 8.75% Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo ...... 6.75% drauda pagal santoupę
90 dienę indėlius ...... 6,75% dydį iki $ 2.000 
( minimum 5 5.000) Nemokama asm. paskolą
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.

AUKOJO TAUTOS FONDUI
$ 100, GAUR1ENĖ Al

dona;
$ 50, SMILGEVIČIUS 

Kazimieras, Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo 
Vasario 16-tosios Dienos 
Akto signataro sūnus, ne
galėdamas dalyvauti Vasa
rio 16 minėjime, atsiuntė 
šięi sumą TF.

Nuoširdus ačiū!
Tautos Fondo įgaliotinis 

Montrealyje

Atsižvelgdama į tai, kad rasizmas ir rasinis diskriminavimas yra rimtos sociali
nio neteisingumo formos;

Būdama įsitikinusi, kad gerbti kito asmens orumą ir teises yra kiekvieno indivi
do atsakomybė;

Trokšdama, kad visos Quebec' o kultūrinės bendruomenės bei čiabuvių tautos ir 
ateityje klestėtų bei pilnai prisidėtų prie visuomenės, kurioje viešpatauja taika 
ir santarvė, sukūrimo ir pažangos -

QUEBECO VYRIAUSYBĖ SKELBIA ŠIĄ DEKLARACIJĄ:

Gerbdama Quebec'o Parlamento priimtus įstatymus,

ĮchicagoĮ Motekaitis pagrojo forte- 
pionu variaciją lietuviško
mis liaudies dainą temomis

KONCERTAVO MANIGIRDO 
MOTEKAIČIO STUDIJOS 
MOKINIAI

Sausio 11 d. Jaunimo 
Centro Kavinėje Chicagoje 
buvo tradicinis Manigirdo 
Motekaičio Dainavimo Stu
dijos mokinią koncertas, 
sutraukęs pilną patalpą 
žmonią. Šiai Studijai anks
čiau vadovavo Operos so>. 
Izabelė Motekaitienė. Jai 
mirus, Studija gyvuoja to
liau ir darbą tęsia solistės 
sūnus pianistas Manigirdas. 
Gaila, kad mokinią skaičius 
dabar jau yra gerokai su- 
mažėjęsi < ■

Šį kartą koncerto tema 
buvo įvairią tautą, daugu
ma lietuvią, liaudies dainos. 
Toks pasirinkimas, žinoma, 
gal neišėjo į naudą pačiam 
mokytojui, nes liaudies 
dainos, paprastai nesiduoda 
taip lengvai atliekamos. 
Ypatingai , kuomet daugiau 
pažengusią dainos 
mokinią buvo tik 
kitas.

Programą pradėjo 
dijos mokiniai kartu 
nuodami Banaičio 
vakarėlį". Iš lietuvią 
rią buvo dar atliktos

Lapinsko,

• Kaip kiekvieną pavasarį, 
taip ir šiemet į S.Ameriką 
atvyksta sol. Nelė Paltinie- 
nė ir jos vyras muz.Arvy
das Paltinas. Jie čia duos 
mažiausiai tris 
Pirmasis bus
d. . Bostone,po to Baltimorė- 
je (gegužės 3 d.) ir Chica
goje- gegužės mėn. 10 dieną.

koncertus.
balandžio 26

mene 
vienas

Quebec'o vyriausybė kategoriškai smerkia visas rasizmo ir rasinio diskriminavi
mo formas.• GEGUŽĖS mėn.2 d. "NL" 

Spaudos Baliaus loterijai 
jau galima atnešti laimikius 
į Redakciją arba į AV 
Spaudos Kioską.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Svečias sako: "jau gra

žesnio oro, kaip šiandien, 
negalėjote turėti."

Parapijietis atsako:"Mes 
kazimieriečiai, kai švenčia
me savo globėją, darom 
viską rimtai."

Tikrai atrodė, kad šie
met į Kazimierines suėjo 
visi pliusai: gražiai išpuoš
ta bažnyčia, mišias laikė 
kleb.kun.St Šileika,SDB, 
Montrealio arkivyskupo vi
karas M. Paquette ir portu
galą diakonas J.Vaz.; Kun.Iz. 
Sadauskas klausė išpažinčių.

Mišioms patarnavo skau
tai. Choras labai puikiai 
atliko savo dalį, diriguo- 

»jytrtV‘*-Jb'lf,vadovių'm'uz/ Tėv. 
Milox; maloniai: prisidėjus 
5-kiems Vyrą Okteto na
riams.

Rinkliava buvo skiriama 
lietuvią religinei šalpai.

Po iškilmingą mišią vy
ko vaišės, kuriose dalyvavo 
apie 300 šmonią. Čia Vyrų 
Oktetas, palydint muz.A- 
leksandrui Stankevičiui, at
liko trumpą, bet šaunią 
dainą programą.

Parapijos Komitetas Ka- 
zimierinią proga atnaujino 
stalus, kėdes ir padarė 
naują barą. Orkestro nebu
vo, bet grojo lietuvišką 
plokštelią muzika . Pokylis 
pasibaigė gausia loterija.

S.Š .

Quebec' o vyriausybė ir toliau vystys tarpusavio pagarbą visų visuomenės grupių 
tarpe ir įvairių etninių , rasinių ir kultūrinių grupių atstovavimą visuose valsty
binio gyvenimo sektoriuose.

Quebec' o vyriausybė įsipareigoja rūpintis, kad visos jos ministerijos ir 
prisilaikytų Quebec'o Žmogaus Teisių ir Laisvių Chartos.

Quebec'o vyriausybė įsipareigoja taikyti įstatymų numatytas priemones 
bet kuriuos rasizmo ir rasinio diskriminavimo pasireiškimus ir imtis 
rių kitiį tinkamų priemonių jiems atremti.

Quebec' o 
nepaisant 
lyvavimą

organai

prieš 
bet ku-

vyriausybė darys visa savo galioje, kad paskatintų kiekvieno asmens , 
jo rasės, spalvos, tikybos, tautinės ar valstybinės kilmės, pilnutinį da- 
Quebec'o ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje raidoje.

vyriausybė nenuilstamai rūpinsis, kad’ būtų gerbiama kiekvieno asmens 
gyvenamojo ploto, sveikatos apsaugos, socialinių,

Quebec' o 
teisė į lygybę visose darbo, 
švietimo ir kitų gyventojams teikiamų paslaugų srityse, o taip pat užtikrinant 
viešų vietų lankymą be diskriminacijos, pagrįstos rase, spalva, tikyba, tautine 
ar valstybine kilme.PAMINĖTA KOMP. VLADO 

JAKUBĖNO 10 m.MIRTIES 
SUKAKTIS

"MARGUČIO" Radijo 
programa paskyrė du vaka
rus komp.Vl. Jakubėnui pri
siminti. Ją metu apie kotn- 
pozitorią kalbėjo jo gėr'as 
draugas ir taikintojas kūry
biniuose reikaluose muzikas 
Juozas Kreivėnas. Taip pat 
buvo 
mėtį 
bėno 
rios 
pat yra J. Kreivėnas.

Šiai Draugijai vadovauja 
Ed. Š u 1 a i t i s. Šiuo 
metu daug dėmesio skiria
ma monografijos apie VI. 
Jakubėną paruošimui ir iš
leidimui.
"VAIDILUTĖS" TEATRAS 
RENGIA NAUJĄ PROGRAMĄ

Chicagos VAIDILUTĖS 
Teatro aktoriai rengia nau
ją programą - šį kartą du 
vienveiksmius veikalus: K. 
Ostrausko dramą "Čičins
kas" ir A.Gustaičio komedi
ją; "Kaip velnias prisivilio
jo Fortunato Klimo sielą". 
Šie, dar niekur nestatyti 
veikalai 
gegužės 
Jaunimo 
salėje.

K. Ostrausko 
vaidins Audrius 
Edis Šulaitis, Viktoras Rad
vila ir Laima Šulaitytė, 
o A. Gustaičio komedijoje

pakalbėta apie jau penk- 
gyvuojančię Vl.Jaku- 
vardo Draugiją, 
Valdybos nariu

ku- 
taip

Quebec'o vyriausybė tuo tikslu įsipareigoja sudaryti palankias sąlygas priemo - 
nėms, skirtoms paskatinti įvairių etninių, socialinių ir kultūrinių grupių ekono - 
ininį, socialinį ir kultūrinį suklestėjimą, o taip pat globoti lygybės užtikrinįmp t; 
programų vykdymą. i>

• ___ ,, .. ' i tier Siit? •
■ •• I 1/ . , 1 I X

Quebec'© vyriausybe prašo visus Quebec'o gyventojus paremti jos pastangas, 
reiškiant pagarbą kiekvieno asmens orumui ir teisėms ir būti nepaliaujamai bud
riais bet kuriam rasizme ar rasinio diskriminavimo pasireiškimui.rasinio diskriminavimo pasireiškimui.

Robert Bourassa
Premier ministre

Gil Rėmillard 
ministre des Relations 
internationales

Louise Robic ’
ministre des Communautės 
culturelles et de l'lmmigration

5 stu- 
sudai- 
"Tylą 
auto- 

VI. J a-
J.

Herbert Marx 
ministre de la Justice

Raymond Savoie 
ministre dėlėguė aux Mines 
et aux Affaires autochtones

kubėno, 
Gruodžio ir kitų kompozi- 
torią harmonizuotos lietu
vią liaudies dainos. Lietu
viai mokiniai (kurią yra 
3) daugumoje dainavo lietu- 
vią dainas, o kiti (irgi 3)- 
kitomis kalbomis ar angliš
kai.

Geriausiai čia pasirodė 
Dalia P o 1 i k a i t y- 
tė, o prie jos dar būtą ga
lima pridėti ir Aldoną Ran
ki enę. Kaip svečias, čia 
padainavo anksčiau Studiją 
lankęs Tadas Rūta.

Programos paįvairinimui 
pats mokytojas Manigirdas

D.

dar niekur
išvys scenos šviesą 
mėn. 3 d., 3 vai. 
Centro didžiojoje

veikale
Viktorą,

Quebec, le 10dėcembre 1986

RR Communautės culturelles 
iLfl et Immigration

Quebec Quebec

• BATU TAISYMAS

VALYKLA
SPECIALYBES

pasirodys Laima Šulaitytė, 
Kazė Brazdžionytė, Danutė 
Rukšytė (mažesnėse rolėse 
bus dar keli asmenys).

Šiuos veikalus režisuoja 
žinomas režisorius, o taip 
pat ir kompozitorius Da
rius Lapinskas, kuris anks
čiau Chicagoje yra sureži
savęs ne vieną pasisekusį 
veikalą. Jis šį kartą pakeis 
buvusią "Vaidilutės" Teatro 
režisorę Mariją Smilgaitę.

Bilietai, kurią kainos 
5 ir 7 dol., gaunami Vazne- 
lio parduotuvėje ir "Patri- 
jos" krautuvėje Marquette 
Parke. Kaip žinome, pir
moji šio teatro premjera, 
įvykusi praėjusią metą ge
gužės mėn. 19 d., sukėlė

tokį didelį susidomėjimą, 
kad į ją pritrūko bilietą. 
Tad juos patariama įsigyti 
iš anksto. Kuomet tas pats 
veikalas buvo pakartotas 
Teatro Festivalyje praėjusį 
rudenį, jis irgi sukėlė ne
mažą susidomėjimą bei į- 
vertinimą. Du šio Teatro 
aktoriai gavo atžymėjimus.

"Vaidilutės" Teatro Val
dybos pirmininku yra žino
mas visuomenininkas dr. 
Petras Kisielius, 
jo administratorė- Ona 
Šulaitienė- Kiti Val
dybos nariai- Kazė Braz
džionytė,?. Šlutienė, 
Ed. Šulaitis,O. Mikė- 
nienėjI.Tiknienė, K. 
Š imk u v i enė . (eš.)

GUY W 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Žėri ou si a s patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 

UY RICHAkD, kuris jau seniai Lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sgliningai ir prieįnamomis kainomis. 
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite : 364*1

• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-9Ue AVENUE, LaSalle
365-1 1 O

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

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

Tel. 533-3531
1987. III. 12 7 psl.
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montreal
• SUPAŽINDINIMAS SU 
KANTATA "Kryžių ir Rū
pintojėlių Lietuva" vyks 
AV Parapijos Salėje, sek
madienį, kovo mėn. 15 d., 
12 vai., dalyvaujant libreto 
autoriui Henrikui Nagiui 
ir Kantatos kompozitoriui 
Aleksandrui Stankevičiui.

Kantatos Rengimo Ko
miteto nariui Albinui Blauz- 
džiūnui neseniai lankantis 
Toronte KC suvažiavime, 
pavyko susitarti su solis
tais Slava Žiemelyte ir 
Vaclovu Verikaičiu, kurie 
sutiko dalyvauti Kantatos 
atlikime Montrealyje.

• PAVASARIO Mergaičių 
Choro dainininkės kovo 8 
d. surengė gerai pavykusį 
tortų, pyragų išpardavimų 
AV Parapijos salėje. Tortus 
išpirko tuojau pat, o pyra
gais ir kava vaišinosi besi
šnekučiuodami ten pat, pra
leisdami tikrai malonių po
pietę.

Mergaitės dėkoja už 
aukas ir parodytų nuoširdu
mų, o ypatingai didelė pa
dėka tiems, kurie aukojo 
stambesnes sumas, prašy
dami neskelbti pavardžių.

Ši parama bus panaudo
ta išvykų koncertams.

PAVASARIS prašo ne
pamiršti atsilankyti į jų 
METINI KONCERTĄ balan
džio mėn. 26 d., AV Para
pijos salėje.

• Eugenijos GRYBAITIE- 
NĖS sesuo a. a. Bronė DI- 
KINIENĖ mirė Chicagoje. 
Montrealyje daug kas paži
nojo Velionę.

• ANELIŪNAITĖ - PRO
VOST Audronė susilaukė 
dukrelės Dianos-Valerijos.

• K.ŠIMONELIENĖ’ organi
zuoja įdomių madų parodų 
Šv.Kazimiero Parapijos sa
lėje gegužės mėn.3 d., po 
pamaldų.

• KLK Moterų Draugijos 
Montrealio Skyriaus susi
rinkimas įvyks balandžio 
mėn. 5 d.,po 11 vai. pa
maldų Seselių Namuose.

Paskaitų skaitys Seselė 
Margarita BAREIKAITĖ.

Š.m. RUGSĖJO mėn.20 
d. ' šios Draugijos Mont
realio Skyrius paminės savo 
35 metų veiklos sukaktį. 
Programų pažadėjo atlikti 
sol.Gina Čapkauskienė, sol. 
Rimas Strimaitis ir muz. 
Jonas Govedas.
• KOLEGIJA AUKLĖMS

Quebec'o Provincijos 
Švietimo ministeris Claude 
Ryan suteikė leidimų 
įsteigti Kanadiečių Auklių 
Kolegijų(Canadian College 
for Nannies).

Šios Kolegijos įsteigėja

Margaret Sheehan-Chiarella 
susitarė su Įdarbinimo ir 
Imigracijos Kanadoje mi- 
nisteriu, kuris priėmė pa
tiektų Kolegijos programų, 
įgalinančių moterims per
eiti į darbo paklausų. Kan
didatės neturi mokėti už 
savo apmokymų ir gaus 
15-kos savaičių apmokymo 
laikotarpiui finansinę para
mų.

Šios programos baigimo 
pažymėjimui gauti reikia 
išeiti 10-ties savaičių teo
retiškų kursų ir dalyvauti 
mažiausiai 5 savaites prak
tiškuose darbuose (intern
ship).

Visos studentės gaus 
profesionalų apmokymų a- 
pie fizinį ir psichologinį 
vaiko vystymusi:
- auginimas naujagimio ir 
kūdikio praktiškai susipa
žįstant su darbu ligoninės 
lopšelinėje;
- vaiko vystymasis ir užsiė
mimai;
- mityba ir valgio paruoši
mas vaikams;
- komunikacija;
- pagrindiniai akademiniai 
sugebėjimai;
- rankdarbiai ir užsiėmi
mai dailės srityje;
- pirmoji pagalba ir saugu
mas;
- sųskaityba;
- kompiuteriai-skaitytuvai;
- praktiški darbai - (intern 
ship).

Nors auklių mokyklos 
Europoje egzistavę šimtme
čius, Quebec'o provincijoje 
tokia mokykla yra vienin
telė. Auklės profesija yra 
respektuojama ir kilni.

Dirbančiųjų motinų skai
čiui . vis didėjant, tokios 
Kanadietiškos Kolegijos į- 
steigimas yra labai pagei
daujamas. Kvebekiečiams 
nereikės auklių jieškoti ki
tur ir kvalifikuotų auklių 
bus galima gauti šioje pro
vincijoje jau pradedant ba
landžio mėnesiu.

Kanadietiškoji Auklių 
Kolegija (C.C.N.)lnc. ran
dasi Beaconsfield, 186 Sut
ton Place,vis-a-vis nuo Bea
consfield traukinio stoties 
(MUC), visai netoli nuo 
Windsoro stoties. Autobu
sas 211 jus priveža prie 
Kolegijos durų. Jeigu at
vykstate automobiliu, rei
kia važiuoti 20-tuoju keliu 
arba Trans-Canada High
way iki St.Charles Blvd.

Smulkesnių informacijų 
gausite tel: 695-8203, krei
piantis į Mrs. M.Sheehan- 
Chiarella.

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

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

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

Or 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 rd. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai. r. 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.O. H8P 1L2 

Tek: 366-9742 ir 365-0505

Dr. A. S. POP1ERAITIS
B.A. M.D. GK M.Sc. L.M.GG Ė.R.C.5. (c) 

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

Tel.:i 931-4024

NOTARAI v

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

1155 , <ue METCALFE, Montreal, Due., H3B 2V6 
Tel, £514) - 871-1430

8 psi.

Visi maloniai kviečiami į

Kleb. Tėv. JUOZO ARANAUSKO, S.J. 
ir visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
S. m. Kovo mėn. 22 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
v 1465 de Seve

Bus trumpa programa ir šilti pietus
AUKA : $ 8.-

PARDUODAMI
audinės (minko), perlinės spalvos kailiniai, 
su lapės kailio apykakle ir apvadais, vidu
tinio dydžio, už pusę kainos, t.y. $2000.-

Skambinti: Tel. 365-8619

IŠNUOMOJAMA VASARVIETĖ

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

Tel.: 365-8619

TAKSŲ FORMŲ PILDYMAS
GREITAM IR TIKSLIAM PATARNAVIMUI 

KREIPKITĖS Į

ROBERT BERNOTAS B.Com
SUN LIFE BUILDING, Suite 2039

• Tel.: 871-1430

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY. INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. Ii IX 1L7

STANDARD PETER SODO

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—55/9

MONTREAL ENTERPRISES RCg’d
DRAUDA VISŲ RŪSIŲ

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

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

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti š į COSTĄ, Tel.-. 733-9878

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

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524. Ontario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ

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 $ 19,000,000; REZERVAS virs $ 600,000.

CERTIFIKATUS .
TERM. INDĖLIUS

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

30 d.- 119 d. ...

MOKA UZ: 
7% %

7'/i%
7 %
6% %
6/2 %

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

UŽ:

5'/2 % 
5% %

% 
% 
% 
%

4% 
4/2 
8% 
6

IMA
NEKILN. TURTO nuo 9W, ASMENINĖS nuo 10)6%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieni ai s 
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
KOSUHS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BRŪCHETTERIE” -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama sale.

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

6201 Bannantyne, Verdun h4h u4
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189
4

• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų.

pasirinkimas
• Pardavimas ir
• Aptarnavimas

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

D.N. BALTRUKONISMEMtEO

IMMRUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimai 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C0TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
P H OTOl MARIAGE - WEDDINGS
STUDIO!5220 Queen Mary Rd. Suite 8

TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS QUtBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS. LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINUUM. PLIENU, PLASTIKE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOMf/CZ 
3351 BalairSt., Montreal, Que.. H2A 2A5 

Telefonas721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

s
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