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IRANAS MINUOJA 
PERSIJOS ĮLANKĄ

Nuolat randama daugiau 
minų Persijos įlankoje. 
Niekas neabejoja, kad jas 
tenai paleidžia Iranas. Jau 
keliolika laivų buvo sun
kiai apgadinta, o kiti ir 
paskandinti. JAV, Prancūzi
ja, Didžioji Britanija, vė
liau gal ir Vakarų Vokieti
jos karo laivynai, jau yra 
atsiuntę į Persijos įlanką 
savo minogaudžius. Kelioli
ka jų yra pakeliui. į tai 
Irano fanatiškoji valdžia 
reagavo, kaip paprastai, 
isteriškai: Teherano radijas 
pranešė, kad nuo dabar 
persų karo laivai užsėsią 
visą Persijos įlanką mino
mis, kaip kad sėklomis 
laukus užsėjama, jeigu 
svetimųjų valstybių karo 
laivai tuojau pat nepasi
trauksią iš Persijos įlankos. 
Ajatola Khomeini pareiškė 
kad "Amerika ir jos sąjun
gininkai niekad nebus sau
gūs Persijos įlankoje". 
Irako prezidentas Sadam 
Hussein, kurio kraštas su 
Iranu kaunasi septynerius 
metus ir to karo galo dar 
nesimato, viešai paskelbė, 
kad Irako aviacija ir laivy
nas dar labiau puldinės 
Irano karo laivus, naftą 
vežiojančius tanklaivius ir 
naftos įmones. Reiškia, 
šioje pasaulio dalyje kovos 
nesibaigia ir dabartinė 
pavojinga padėtis gali tik
tai pablogėti.

MIRĖ RUDOLF HESS

Vakarų Berlyne, ligoni
nėje, š.m. rugpjūčio mėn. 
17 d. mirė buvęs Hitlerio 
pavaduotojas nacių Vokieti
joje, Rudolf Hess, 93 metų 
amžiaus. Jis buvo likęs 
kalėjime vienas nuo 1965 
metų, nes Sovietų Sąjunga 
pakartotinai buvo atmetusi 
3-jų kitų Vakarų Sąjunginių 
kų pasiūlymą, seną ir 
ligotą R. Hess išleisti iš 
kalėjimo, kuriame jis iška
lėjo virš 40 metų.

Rudolf Hess'as jau kelis 
metus prieš karo pabaigą, 
1941 m., niekieno neatsi
klausęs, vienviečiu lėktuvu 
buvo nuskridęs į Didž. 
Britaniją, kur ryžosi su 
savo pažįstamais aukštais 

, anglų vlastybininkais tartis 
dėl taikos tarp nacių Vo
kietijos ir Didž. Britanijos. 
Hitleris tuo jo žygiu buvo 
labai pasipiktinęs ir ap
skelbė pasauliui, kad R. 
Hess išėjęs iš proto ir 
būsiąs sušaudytas, jei grįž
tų į nacių Vokietiją. Britų 
valdžia taip pat atsisakė 
su juo turėti bet kokių 
reikalų. Po karo, Niurnber
go Tribunolas R. Hess' ą 
nuteisė kalėti iki gyvos 
galvos.

ALCOHOLICS 
ANNONYMOUS" SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Dienraštis NEW YORK 
TIMES rašo, kad Maskvoje 

pirmą kartą susirinkusi AA 
grupė, kurios nariai esą 
trys amerikiečiai ir vienas 
sovietų pilietis. Dienraštis 
parašė šiek tiek apie AA 
organizacijos veiklą ir tos 
veiklos principus, pridėjo, 
kad AA Sovietų Sąjungoje 
buvusi uždrausta labiausiai 
dėl to, kad veikianti sava
rankiškai ir nepriklausanti 
nuo jokių valdžios ar pri
vačių įstaigų bei organiza
cijų ir kad jos programoje 
esą pabrėžiama, jog reikia 
atsiduoti Aukštesnei Jėgai, 
t.y. "Dievui , kaip mes jį 
suprantame". Tokie kelro
džiai, aišku, Kremliui nesą 
priimtini. O tačiau mūsų 
žiniomis, jau Nikitos Kruš- 
čiov' o valdymo laikais 
buvo susidomėta AA efek
tinga pagalba sergantiems 
alKOfiolizmo liga ir, nors' 
neoficialiai, pogrindyje 
veikia jau nuo tų laikų 
mažytės slaptos AA grupe
lės ir Pabaltijo kraštuose, 
ir pačioje Sovietų Sąjungo
je. Veikia todėl, kad jos 
iki šiol tėra vienintelės, 
sugebančios ištraukti žmo
gų iš alkoholizmo pragaro.

JAV ir Kanados oficialių 
įstaigų duomenimis, AA 
išgelbsti apie 60% alkoholi
kų, jeigu jie nuoširdžiai 
ieško pagalbos ir atsiduoda 
paprastai AA programai. 
Ir tai atliekama be jokio 
mokesčio. Tuo tarpu pra
bangios, dolerius lupančios 
įvairios "nusausinimo klini
kos” padeda tiktai laikinai 
ir iš jų išėję alkoholikai 
paprastai ganę greitai 
atkrenta ir pradeda vėl 
girtuokliauti. Yra žmonių, 
kuriems padeda religinės 
bendruomenės arba ir dak
tarai bei psichiatrai, kurie 
seka AA programą ir ją 
pritaiko savo terapijoms.

Sovietų Sąjungoje susido
mėjimas AA sustiprėjo, 
nes įvairios oficialios įstai
gos bei atsakingi pareigū
nai, vykdydami GorbačioVo 
paskelbtąjį karą su alkoho
lizmu Sovietų Sąjungoje, 
norėtų pasinaudoti AA 
programa ir ilgu patyrimu. 
Tačiau, jeigu jie atmes 
pagrindinius AA principus, 
savo gausiems alkoholi
kams negalės padėti.

WALDHEIM"O IR KOHL"IO 
SUSITARIMAS

Nuo to laiko, kai Pasaul. 
Žyuų Kongreso įtakota JAV 
vyriausybė uždraudė Aust
rijos respublikos preziden
tui Kurt Waldheim' ui lan
kytis JAV, Vakarų Vokieti
jos kancleris Helmut Kohl 
nebuvo matęsis su Walohei- 
mu. Tačiau š.m. rugpjūčio 
14 d. Vokietijos kancleris 
atvyko Vienon ir tariasi su 
Waldheim' u. Žydų primeta
mus kaltinimus Waloheim'- 
ui, jog jis prisidėjęs prie 
žydų persekiojimo Balka
nuose, kol kas to kongreso 
vadas Bronfman, praturtė
jęs degtindarių dinastijos 

r 

palikuonis, jokiais konkre
čiais dokumentais ar įrody
mais nepagrindė. Kaip 
tiktai todėl Waldheim'ą 
neseniai priėmė Popiežius, 
o vėliau ir Jordano kara
lius. Pakvietimų lankytis 
jų kraštuose atsiuntė jau 
visa eilė arabų ir neutralių
jų kraštų, neišskiriant nė 
Vengrijos.

Waldheim' o sūnus, kartu 
su Austrijos užsienių reika
lų ministerija išleido 500 
puslapių apimties gerai 
dokumentuotą knygą anglų 
kalba. Joje įrodoma, kad 
Kurt Waldheim'as tarnavęs 
vokiečių armijoje leitenan
to laipsnyje ir buvęs vertė 
ju Balkanų pusiaslio okupa 
cijos metu (1942-1945m.), 
nėra jokių nusikaltimų 
padaręs ir nėra persekiojęs 
nei jugoslavų, nei graikų, 
nei Graikijos žydų.

APSILEIDĘ SOVIETŲ 
’’EKSPERTAI"

-Amerikiečių AP žinių* 
agentūra praneša, kad JAV 
vyriausybė pasiuntė Krem

• "DIRVOS" NOVELIŲ 
KONKURSĄ laimėjo Dail
ia Mackialienė.

Š.m.rugpjūčio 9 d. "Dir
vos" novelės konkurso ver
tinimo komisija, susidedan
ti iš Rūtos Šakienės, Vlado 
Bakūno ir Petro Maželio

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES ŽINIOS

• Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Toronto Apylin
kės Valdybos p-kas Leonas 
Radzevičius da
lyvavo pasitarime su KLB 
Krašto Valdybos atstovais, 
pirm.Algiu Pacevi- 
č i u m i, vicep-ku Vytau
tu B i r e t a, visuomeni
niams reikalams vicep-ke 
Joana Kuraite- L a s i e- 
n e ir reikalų vedėja Dari- 

• Š.m. liepos mėn. 13 d. įvykusiame KANADOS BAL- 
TIEČIŲ FDERACIJOS posėdyje Toronte, Latvių Centre, 
dalyvavo KLB pirm. Algis Pacevičius, sekretorė dr. Ma
rija Arštikaitytė- Uleckienė ir reikalų vedėja Darija 
Deksnytė. Pagrindinis posėdžio tikslas - įvertinti praėju
sio Kanados Baltiečių Federacijos suruošto Sibirinių Trė
mimų minėjimo pasisekimų. Iš visų pusių atsiliepimai, 
ypač kas liečia eitynes ir jaunimo suruoštų vigilijų, buvo 
labai geri. Nors šis minėjimas praėjo labai įspūdingai, 
KBF valdyba linkusi pakeisti ateinančių metų minėjimo 
pobūdį ir jau dabar pradėta jį planuoti.

Didelė darbo dalis teks KLB-nei, kuri sekančiais 
metais perima KBF pirmininkavimų.

Taip pat posėdžio metu buvo tartasi del pasiruošimo 
ir nuvykimo į Ottawu pasitarimui su Kanados Užsienio 
Reikalų ministerijos Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos 
santykių skyriaus direktoriumi Derek R.T.Fraser rugpjū
čio mėn. 26 d. Jis prašo KBF įnašo to skyriaus ruošia
mam pareiškimui, kurį pristatys Kanados Užsienio Rei
kalų ministeris Joe Clark Jungtinių Tautų Sesijos 
atidarymo proga š.m. rugsėjo mėn. pradžioje,New Yorke.

• KLB Krašto valdybos posėdyje įvykusiame liepos 
men. 22 d. buvo svarstomi šie reikalai: susitikimas su 
Kanados Užsienio Reikalų pareigūnu Derek R.T. Fraser 
rugpjūčio mėnesyje; pritarimas paremti prof. Romo 
V a š t o k o ruošiamų leidinį apie politinę Lietuvos 
padėtį ir tarptautinius santykius 1935-45 metų laikotar
pyje; KLB santykiai su Pasaulio ir JAV Lietuvių Bendruo
menėmis; KLB apylinkių parama Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso atstovams, ir kiti einamieji reikalai. Jų 
tarpe - KLB Tarybos suvažiavimas, Tautinių Šokių Šven
te, Kultūros Kongresas ir Pasaulio Lietuvių Seimas.

Sekantis KLB Krašto valdybos posėdis įvyks rugsėjo 
mėn. 8 dienų.

liaus vadams griežtą pro
testą dėl blogos priežiūros 
sprogdinant požemiuose 
branduolinius sprogmenis. 
Nurodoma, kad po š.m. 
rugpjūčio mėn. 2 d. įvyk
dyto branduolinio sprogimo 
požemiuose, labai reikšmin
gas kiekis radiacijos prasi
veržė atmosferon. Nors 
tasai kiekis, manoma, nėra 
kenkŠmingas sveikatai šiuo 
metu, bet jei tokių prasi
veržimų buvo ir bus dau
giau, tai jie gali sukelti 
rimtų- pasekmių. Pagal JAV 
-Sovietų susitarimą 1963 
metais, buvo pasižadėta 
jokiai branduolinei 
radiacijai neleisti išsiverž
ti į erdvę.

TAI BENT BŪRELIS 
LOPŠELININKŲ!

Liverpulio ligoninėje, 
Anglijoje, moteris susilau
kė septynių naujagimių. 
Vienas mirė, o kiti du 
berniukai ir keturios mer
gytės laikomi ypatingos 
priežiūros skyriuje. Motina 
buvo ėmusi specialių vaisin 
gurno vaistų.

vienbalsiai- premijavo nove
lę UŽEIGOJE, pasirašytų 
slapyvardžiu "Pempė iš 
Raisto". Autorė - Dalila 
Mackialienė, šiuo metu gy
venanti Floridoje, buvusi 
losangelietė.

jaDeksnytė liepos 
mėn.29 dienų.

Tai buvo proga pasida
linti: mintimis apie abiejų 
valdybų veiklų ir kaip ge
riau jas suderinti ir sklan
džiau bendradarbiauti. Visi 
pritarė pasiūlymui, kad abi 
valdybos susitiktų bent 
kartų ar du į metus aptar
ti bendrus veiklos planus.

JAV LEIDINYS PRIMENA LIETUVIUS
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferen 

cija Vašingtone leidžia savo biuletenį "CSCE Di
gest". Jame gana dažnai primenami Lietuvos ir 
apskritai okupuoto Pabaltijo žmonių teisų suvar
žymai. Viename iš paskutiniųjų numerių buvo pri
mintas kalinamas Balys Gajauskas.

SOVIETAMS PRIMINĖ LIETUVĄ
Radijo stotis WBEZ liepos *13 d. Čikagos mies

to centre buvo surengusi pagerbimą savo progra
mos vedėjos Sandra Gair. Tarp Čikagos amerikie 
čių radijo darbuotojų ir laikraštininkų buvo pakvies
tas ir Amer. Liet. Tarybos informacijoje dirbąs 
prel. J. Prunskis. Jis ten sutiko du iš Sovietu 
pasiuntinybės Vašingtone atvykusius tarnautojus. 
Kalbėdamasis su jais priminė kalinamus tris lietu
vius kunigus, kitus kovotojus dėl žmogaus laisvės, 
primine nebuvimą spaudos ir religijos laisvės Lietu 
voje, priminė Sibire jau mirusį savo tėvą ir kitus 
tremtinius. Pripažinę buvusias blogybes, jie reiškė 
vilčių dėl Gorbačiovo reformų, bet sutiko, kad 
yra prieš jį stipri opozicija iš įsigalėjusios sovieti
nės biurokratijos.

AMER. LIET. TARYBOS POSĖDIS
Savo būstinėje, 2606 W. 63 St., Chicagoje, Amer. 

Liet. Tarybos valdyba liepos 10 d. turėjo posėdį, 
kurį pravedė pirm. dr. Jonas Valaitis. Pirmininkas 
painformavo apie Vašingtone birželio 10 d. įvykusį 
ALTO, VLIKO, LIET. BENDRUOMENĖS, JAV JAU
NIMO S-gos, PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO S- 
gos, LIET. TEISĖMS GINTI komiteto ir Fondo, 
Amer. BALTŲ LYGOS ir KOALICIJOS UŽ KONS
TITUCINES TEISES atstovų pasitarimą lietuvių 
teisių gynimo reikalais.

Praplečiant Lietuvių Teisėms Ginti Komiteto 
veiklą, sudarytas vykdomasis vienetas į kurį įeina 
po vieną atstovą nuo kiek
vieno veiksnio ar organi
zacijos ir kurio koordina 
t o r i u m išrinktas Antanas 
Mažeika- Koalicijos už konstitucinės 
teisės ir saugumą pirmininkas. Visi nusprendė pa
remti finansiškai tas pastangas, ginant lietuvių 
teises. Į sekantį posėdį ALTO vadovu siunčiamas 
sekr. G. Lazauskas.

IŠEIVIAI RUSAI PRIMENA LIETUVIUS
Antikomunistiniai išeivijos rusai leidžia laikraš

tį "Novoje Russkoje Slovo". Čia protarpiais sumini
mi ir lietuviai. Pvz., birželio 29 dieną tas laikraš
tis įdėjo žinią apie popiežiaus Jono Pauliaus II 
Lietuvos jaunimui skirtą laišką, kuriame skatina
mas jaunimas tvirtai laikytis tikėjimo. Laikraštis 
dar pridėjo prierašą, kad nuo 1945 iki 1955 m. 4 
Lietuvos vyskupai, 185 kunigai ir 275 kiti Bažny
čios tarnai sovietinių įstaigų buvo įkalinti.

AMERIKOS LIETUVIU INTERNAS PABALTIEČIU 
KOMITETE

Šią vasarą Jungtiniame Pabaltiečių Komitete 
Vašingtone, kaip Amer. Liet. Tarybos internas, 
dirba studentas Linas Orentas, kurio tarnybą finan
suoja Amerikos Lietuvių Taryba.

LIETUVOS REIKALAI AMERIKIEČIŲ RADIJOJE
Čikagoje veikianti WBEZ radijo stotis palaiko 

ryšį su Kievo radija ir kartkartėmis perduoda 
sovietinių pareigūnų pareiškimus. Amerikos Lietu
vių Taryba kreipėsi į toš radijo stoties programos 
vedėją Sandrą Gair, kad ALT atstovui būtų suda
rytos sąlygos dalyvauti radijo diskusijose su sovie
tų žmonėmis.

UNIVERSITETO PADĖKA AMER. LIET. TARYBAI
Floridos universiteto bibliotekos vadovybė at

siuntė Amer. Liet. Tarybai padėką už jiems nusiųs
tą Amer. Liet. Tarybos leidinį. "Lithuania's Jews 
and the Holocaust". Pažymima, kad šis dr. j. 
Prunskio paruoštas Alto leidinys bus įjungtas į jų 
Judaica padalinį.

TREMTINI VYSK. STEPONAVIČIŲ GINA JAV 
KONGRESAS

"Congresional Record" (VI. 16) išspausdino ilgą 
kongresmeno Steny H. Hoyer pareiškimą, kuriame 
plačiau patariamas Vilniaus vyskupo Julijono Stepo
navičiaus ištrėmimas į Žagarę. Prisimenama, kad 
pagal dabartinį sovietišką Lietuvos teisyną ištrėmi
mas negali tęstis ilgiau 5 metų, o vysk. Stepona
vičius jau yra ištrėmime 25 metus. Kongresmeno 
Hoyer rūpesčiu "Congresional Record" perspausdino 
grupės Lietuvos žmonių laišką Gorbačiovui, pra
šant leisti vysk. Steponavičiui grįžti į savo parei
gas Vilniuje. /PRANEŠA ALT A/



NeptiHiwmvJ^
Ui Lietuvos Hlaisvinimą! Ui Uūkimybį Kanadai ! 
P our la liberation de la Lituanie! Loyaulž au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
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PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS:

SOVIETŲ IR NACIŲ SĄMOKSLAS PRIEŠ LIETUVOS
LAISVE IR NEPRIKLAUSOMYBE\ 4. ~

1939 m.rugpjūčio 23 d.Sovietų Sąjunga ir hitlerinė 
Vokietija pasirašė nepuolimo sutartį, kuri leido Hitleriui 
pradėti karų Europoje, Prie šios sutarties buvo prijung
tas SLAPTAS PROTOKOLAS, pagal kurį "ŠIAURINĖ LIE 
TUVOS SIENA BUS VOKIETIJOS IR SOVIETŲ SĄJUN
GOS Ų’AKOS SFERŲ RIBA". 1939 m. rugsėjo 28 d. šis, 
protokolas buvo pakeistas ta prasme, "KAD LIETUVOS 
VALSTYBĖS TERITORIJA ĮEINA Į SOVIETŲ SĄJUNGOS 
ĮTAKOS SFERĄ" ir kad " DABARTINĖ VOKIETIJOS- 
LIETUVOS SIENA, JOS SUPRAST1NIMO TIKSLU, BUS 
PAKEISTA TA PRASME, KAD LIETUVOS TERITORIJA 
ESANTI Į VAKARUS NUO LINIJOS, NUBRĖŽTOS PRIDĖ
TAME ŽEMĖLAPYJE, TEKS VOKIETIJAI". (Suvalkijos, 
ruožas). Pahaliau, 1941 m. sausio 10 d. buvo pasirašytas 
susitarimas su Sovietų Sąjunga, pagal kurį VOKIETIJA 
ATSISAKĖ PRETENZIJŲ Į SUVALKIJOS RUOŽĄ UŽ 
7,500.00 aukso dolerių.

Šis sovietų-nacių sąmokslas nulėmė Lietuvos liki- 
’mų. Visa kas sekė po to, būtent, ultimatyviai reikalavi
mai,jsudaryti vadinamų, savitarpinės pagalbos sutartį, ku
ria bus įsteigtos sovietų kariuomenes bazės Lietuvoje; 
ultimatumas įsileisti Lietuvon neribotų sovietų kariuome
nės kiekį; pertvarkyti Lietuvos vyriausybę, pravesti rin
kimus į Liaudies Seimų, prašyti priimti Lietuvą į Sovie
tų Sąjungų, buvo tik sistemingas agresijos vykdymas, nu
kreiptas prieš Lietuvos politinę nepriklausomybę ir teri
torinį integralumų, sulaužant susitarimus gerbti Lietuvos 
suverenumų ir teritorinį integralumų, o taip pat susilai
kyti nuo bet kurių agresijos veiksmų.

• . 1979 m. rugpjūčių 23 d. 45 pabaltiečiai, remiami
5 rusų, Maskvoje paskelbė peticijų, adresuotų Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekretoriui, Sovietų Sąjungos, Vokie
tijos Federalinės Respublikos, Vokietijos Demokratinės 
Respublikos vyriausybėms, o taip pat vyriausybėms, pasi
rašiusioms ATLANTO CHARTERĮ, reikalaudami, kad bu
tų ATSTATYTA ESTIJOS? LATVIJOS IR LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖ,. kad RIBBENTROPO-MOLOTOVO 
PAKTAS 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir SLAPTAS PROTO
KOLAS kaip jis pakeistas 1939 m. rugsėjo 28 d. BŪTŲ 
PASKELBTI NIEKINIAIS < IR NEGALIOJANČIAIS, ir kad 
SOVIETŲ SĄJUNGA ATITRAUKTŲ SAVO JĖGAS IŠ ES
TIJOS, LATVIJOS IR LIETUVOS.

Šios peticijos vetimus į anglų, prancūzų ir vokie
čių kalbas VLIK'as išsiuntinėjo peticijoje minimoms vals
tybėms ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, pra
šydamas paremti jų. Ryšium su šia peticija, Europos Par
lamento 6 atstovai pasiūlė priimti rezoliucijų apie padė
tį Pabaltijo valstybėse. Europos Parlamentas 1983 m. 
sausio 13 d. priimdamas dėmesin 45-ių Pabaltiečių bend
rų deklaracijų, pasmerkė Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
tebesitęsiančių okupacijų įvykdytų Sovietų Sųjungos, pa
siremiant Ribbentropo-Molotovo Paktu.

1987 m. sausio 28 d. EUROPOS TARYBOS PAR-” 
LAMENTARINĖ ASAMBLĖJA savo rezoliucijoje deklaravo 
" KAD TRIJŲ PABALTIJO VALSTYBIŲ INKORPORACI
JA Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ ŽIAURIAI PAŽEIDĖ IR TEBE- 
PAŽEIDŽIA TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISĘ IR KAD 
DIDELĖ DAUGUMA EUROPOS VALSTYBIŲ BEI DAU
GELIS TARPTAUTINĖS BENDRUOMENES NARIŲ NE
PRIPAŽĮSTA ŠIOS INKORPORACIJOS".

1985 m.liepos 26 d. BALTŲ TRIBUNOLAS KOPEN'
HAGOJE savo Manifeste kvietė visas demokratines vy
riausybes " KELTI BALTIJOS VALSTYBIŲ SOVIETŲ 
OKUPACIJOS KLAUSIMĄ VISUOSE PASAULIO FORU
MUOSE, REIKALAUJANT LAISVĖS IR NEPRIKLAUSO
MYBĖS ESTIJAI, LATVIJAI IR LIETUVAI".

Šiemet sueina 48 metai, kaip buvo sudaryti šie 
Lietuvai lemtingi nacių Vokietijos ir Sovietų Sųjungos 
susitarimai. Sovietų vadovybėn atėjus M. Gorbačiov'ui 
ir jam paskelbus persitvarkymo naujų politikų, Sovietų 
Sųjunga turėtų ATVIRAI PERŽIŪRĖTI RIBBENTROPO- 
-MOLOTOVO PAKTO padarinius.

MOLOTOVO-RIBBENTROPO PAKTO sukakties 
proga MES RAGINAME SOVIETŲ SĄJUNGOS VADOVY
BĘ NEDELSIANT ATITAISYTI TĄ DIDŽIAUSIĄ LIETU
VOS SKRIAUDĄ - OKUPACIJĄ IR ANEKSIJĄ, kuri buvo 
įvykdyta Stalino ir Hitlerio suokalbio pasėkoje.

VLIK'as, vykdydamads savo įsipareigojimus išreikš
tus 1944 m.vasario 16 d. deklaracijoje, kviečia visus pa
saulio lietuvius visais galimais būdais kelti šio Pakto 
nusikalstamų pobūdį ir Sovietų Sųjungos vykdomų Lietu
voje, tautinį ir kultūrinį genocidų. / ELTA /

2 psl. '
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Sekant pereitų metų pavyzdžiu ir šiemet svečių teisėmis yra pakviesti vietiniai suomių, ukrainų 
ir lenkų lengvatletai. Taigi, šios rungtynes bus išplėstos į 6 tautybių kviestines varžybas, iš kurių bus iš
vestos pabaltiečių pirmenybės.

1987 m. Š.A. Lietuvių Pirmenybės bus taipogi išvestos iš šių varžybų. Tuo būdu mūsų lengvatle - 
tams šios rungtynės bus net trejopos.

Varžybos bus vykdomos šiose klasėse: vyrų, moterų, jaunių A (1988 - 70 m. gim.), jaunių ir mer
gaičių B (1971-72 m. gim.), C (1973-74 m. gim.), D (1975-76 m. gim.), E (1977 m. gim. ir jaunesnių) , 
vyrų' Sub-masters" (35-39 m.) ir visų klasių "Masters”- (40-45 m.), (45-49 m.), (50-54 m.), (55-59 m.), (60- 
64 m.) ir 1.1, kas 5 metai. Prieauglio klasifikacija - pagal gimimo metus,,'Sub-mastersJ"'Masters"- pa
gal amžių varžybų dienų. >

Varžybų pr a d ž i a - šeštadienį, RUGSĖJO 19 d., 2:00 vai, p.p.. Registracija nuo 12 vai,  
Sekmadienį - varžybų tąsa nuo 10 val.r.

DALYVIŲ REGISTRACIJA ATLIEKAMA iki š.m. rugsėjo mėn. 12 d. šiuo adresu:
Mr. Juris Zivtina, RR# 1, Cedar Valley, Ont. LOG 1E0, tel: (416) - 473-1854.
Smulkios informacijos yra praneštos visiems sporto klubams. Klubams nepriklausą, del 

informacijų gali kreiptis į bet kurį sporto klubų ar į A. MALINAUSKĄ BEI J. ZIVTINĄ.
Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių lengvatletams. Klubai ir pavieniai lengvatletai skatinami 

šiose varžybose skaitlingai dalyvauti.

Lietuvių dalyvavimų koordinuoja ir lietuvių pirmenybių išvedimu rūpinasi ŠALFASS-gos Lengvo - 
sios Atletikos Komitetas, kurio vadovas yra:

Algis MALINAUSKAS, 1317 Hillview Cresc., OAKVILLE, Ont., L6H 2C6.,tel: (416)-844-7694.
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LITHUANIANS PLAN PEACEFUL RALLY 
Latvians Announce Same

Four Lithuanian human rights activists have called? 
upon all Balts and people of good will" to join them in a 
public rally in the capital city of Vilnius on August 23, 
reports the Lithuania^ Information Center of New York. 
Aimed at honoring the victims of Joseph Stalin and 
Adolf Hitler, the demonstration is to coincide with the 
forty-eight anniversary of the Molotov-Ribbentrop Pact, 
which secretly alloted the then Independent Baltic states 
of Estonia, Latvia and Lithuania to Moscow's sphere of 
influence. The Baltic states were annexed illegally by 
the Soviet Union in 1940, following the 1939 non-aggres- 
sion pact between the USSR and Nazi Germany.

According to reliable sources, Mr. Vytautas Bogušis.^
According to reliable sources, Mr. V. Bogušis, Mr. A.r 

Terleckas, Mr. P. Cidzikas and Miss Nijolė SadūnaitėU; 
announced that the rally, of a memorial 
take place at 12 noon at the monument of 
Mickevičius, a.k.a. Adam Mickiewicz, by St. 
in the historic district of Vilnius. The first 
rights activist were among 45 Balts, who 
the fortieth anniversary of the Stalin-Hitler 
red it illegal and demanded self-determination for the« 
three Baltic states. The fourth, Miss Sadūnaitė, was 
serving a 6 year sentence' for underground publishing 
activity at the time .

The Lithuanian Information Center has also learned 
that a similar rally is being organized the same day 
by Latvian "Helsinki "86" Group at the Freedom Monu-i 
ment in Riga, the Latvian capital. This monument was 
the scene of a peaceful demonstration on June 14 by 
5000 Latvians, who gathered to honor the memory of 
half a million Balts deported to Siberia under Stalin. 
The time of the Latvian gathering has not been announ
ced, apparently to impede any efforts by Soviet officials 
to block the demonstration. Some organizers of the June 
demonstration were ordered to report for reserve milita
ry service shortly before the demonstration, and its 
leader, Rolands Silaraups, was expelled from Latvia to 
the West last month.

The leaders of the Vilnius rally are renowed human 
rights activists, who have been repeatedly punished by 
Soviet authorities. Expelled from highschool for his 
beliefs, Mr. Bogušis was later told he faced loss of his 
job for maintaining ties with dissidents. Mr. Cidzikas 
was forcibly interned in psychiatric hospital for defending 
the credibility of the "Chonicle of the Catholic Church 
in Lithuania", a leading samizdat journal. Imprisoned for 
organizing a press conference for foreign correpondents, 
Mr.Terleckas was amnested in 1986 from the last year 
of his 8-year sentence. After 5 years in hiding to avoid 
a second arrest, Miss Sadūnaitė was detained last April 
and thretened with criminal prosecution.

In 1979, the 45 citizens of Estonia, Latvia and Lithu
ania who issued their statement demanding independence 
for the Baltic states, said, "The Molotov-Ribbentrop 
Pact turned out to be the conspiracy of the two great
est tyrants in history, Stalin and Hitler, against peace 
and humanity, which laid the baisis for the Second Wo
rld War. We consider the 23-rd of August a day of 
infamy".

Andrei Sakharov and other prominent Moscow dissi
dents issued a separate statement in 1979 supporting 
the Baltic group"s petition, confirms the L.I.C.

102 KONGRESSMEN ASK SOVIETS TO END 26-YEAR 
ISOLATIUON OF LITHUANIAN BISHOP

One hundred two members of the US House of Repre- 
sentatives have written to the top Soviet official in 
charge of religious affairs to urge his intervention in 
the case of Bishop Julijonas Steponavičius, who has been 
kept in internal exile since January 1961.

Addressing their letter, dated July 20, to Konstantin 
Kharchev, Chairmen of Council for Religious Affairs, the 
Congressmen charged that Bishop Julijonas Stepona
vičius was exiled from Vilnius, the Capital of Lithuania, 
to the northern Lithuanian town of Žagarė "for refusing 
to acquiesce in the govenment's interference in Church 
affairs".

According to the Congressmen, Steponavičius has 
never been put on trial for any crime. He continues to 
live in exile and to be the object of government criti
cism for participating in funerals and other public reli
gious ceremonies, despite the fact that Roman Catholics 
in Lithuania, both lay believers and clergy, have peti
tioned government for an end to his isolation.

IBI
Šv. Onos bažnyčia laikoma gražiausia ne tik Vilniuje, bet ir 

vi sojeL ietuvoje, statyta XV amžiuje.

In Congressional letter requested that Mr. Kharchev 
"take all appropriate measures necessary" so that Stepo
navičius" period of exile is brought to ib close and he is 
allowed to return to Vilnius to resume his duties as 
apostolic admintrator. The Congressmen noted that 
prompt action on the part of Soviet authorities would bę 
timely, because the bishop and his followers are in the 
process of celebrating two anniversaries - his 51-st anni
versary as a priest (June 21) and his 32-nd anniversary 
as a bishop (September 11).

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA -
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

::

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA. !
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį 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!"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LiETUVIU TAUTODAILĖ INSTITUTAS
JUBILIEJINĖ LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO 

PARODA

Anastazija Tamošaitienė

Šiais metais nuo birželio men. 27-tos d. iki rugsėjo 
15 d. vyksta .Lietuvių Tautodailės Instituto dailės darbų 
paroda dešimtmečiui paminėti. Paroda įrengta Jecqueline 
ir Petro REGINŲ galerijoje NEMUMAS, prie tūkstanties. 
salų, prie pat kurortinio miestelio Gananoque. Ont.

Parodoje dalyvauja Kanados ir JAV Lietuvių Tauto
dailės Instituto skyrių ir pavieniai nariai su savo dailės 
darbais, kurie 10-ties metų laikotarpyje buvo pagaminti, 
o dabar šioje parodoje išstatyti. Reikia paminėti, kad ši 
Lietuvių Tautodailės Instituto dailės dirbinių paroda yra 
pati didžiausia dalyvių ir gaminių skaičiumi Kanadoje.

Parodos atidarymas jau buvo paminėtas spaudoje: 
"Tėviškės Žiburiuose", "Nepriklausomoje Lietuvoje", "Drau 
ge", "The Whig Standard", "Kingston This Week", "The 
Repoter", bet iki šiol liko nepaminėti svarbiausieji L.T.I. 
nariai, kurie metų metais kūrė dailės dirbinius, ir jų 
darbai sudaro šią parodą.

Tautodailės parodoje daugiausia dirbinių išstatyta Čika
gos ir Toronto skyrių, nes tuose miestuose veikia nuola
tiniai tautodailės dirbinių studijos kursai. Čikagos skyrių 
įsteigė ir audimo studijai vadovauja Aldona Veselkienė; 
ji audinių dailės mokėsi karo metu Salzburge-Dūrnberge, 
1949-50 m. Montrealyje, YMCA dailės studijoje ir Kings- 
tone. Šių metų Čikagos skyriaus metiniame susirinkime 
pirmininkės pareigas perdavė Vidai Rimienei.

L.T.I. Čikagos skyrius isstate tautinius drabužius, 
įvairiomis technikomis kaišytus kilimus, juostas, tauti
niais drabužėliais lėlę, keramiką, margučius, krikšto dra
bužėlį. Parodoje dalyvauja: Aldona Veselkienė, Vida Ri
mienė, Birutė Atčišauskaitė, Violeta Fabianovich-Smie- 
liauskaitė, Ada Dragūnavičienė, Catherine Kaihatsu-Gu- 
raitė, Daiva Karužaitė, Lydia Liepinaitė, Danutė Pareigie- 
nė, Ilona Rubienė, Aldona Underienė, Dalia Varankaitė, 
Daina Kojelytė, Helena Norkutė, Seselė M. Perpetua, 
Kristina Vaičikonienė, Irena Markvaldienė, Ramutė Bar- 
tuškienė, Liuda Butikienė, Zunė Žilevičienė, Marytė Gai- 
žutienė, Rūta Daukienė, Danutė Petkūnaitė, Julija Smil- 
gienė, Izabelė Stončienė, Adomas Vaitkevičius, Algiman
tas Žemaitaitis. Pirmu kartu su Čikagos skyriumi, šioje 
parodoje dalyvauja dailininkas bei pasižymėjęs tautodaili
ninkas Juozas Jasiūnas su sieniniais kaišytais kilimais.

L.T.I. Toronto skyriui vadovauja Aldona Vaitonienė, 
tautinių drabužių ir kilimų menininkė. Ji mokėsi dailės 
pokario metais Freiburgo dailės mokykloje, yra nuolatinė 
tautinių drabužių audėja ir daugumas tautinių šokių an
samblių šokėjai dėvi jos austais tautiniais drabužiais. 
Parodoje jos išstatyti kilimai - ornamentaliai sukom-

Vilniaus “Žalgirio” futbolo komandos žaidėjai (dry žuot a uni form a

VILNIAUS FUTBOLININKAI - PASAULIO ČEMPIONAI

Lietuvos sportininkai vėl išsikovojo didžiulę per
galę - ši kartę futbole. Vilniaus "Žalgirio" futboli
ninkai, kurie atstovavo Sovietų Sąjungų pasaulio studentų 
pirmenybėse - Universiadoje - iškovojo aukso me
dalius, baigmėje įveikdami Pietų Korėjos vienuolikę net 
5-0.

"Žalgirio" futbolininkai, kurie šiemet gerai rungty
niauja Sov.Sųjungos aukščiausios lygos pirmenybėse, vi
sai nesitikėjo tokios pergalės, nes kelias į auksų atrodė 
labai tolimas. Ypatingai, pralaimėjus pogrupyje pirmąsias 
rungtynes prieš tų pačių korėjiečių komandų 2-3, nela
bai atrodė, kad lietuviai pateks net į pusfinalį. Tačiau 
lietuviai visas kitas rungtynes laimėjo ir tuomet atsidarė 
kelias į pusfinalį, kur sunkiai, bet pelnytai įveikė Šiau
rės Korėjos futbolininkus 2-1.

Baigminį susitikimų iš Jugoslavijos perdavė Lietu
vos televizijos stotis ir todėl daugelis sporto mėgėjų buvo 
"prilipę" prie aparatų liepos mėn. 18 d. naktį (rungtynes 
rodė po "Baltikos" Festivalio baigminio spektaklio Kalnų 
Parke, pradedant rodymų 12 vai.nakties).

Pirmame kėlinyje dar vyko apylygė kova ir baigėsi 
1-0 žalgiriečių futbolininkų naudai. Bet antrame - įvar
čiai pasipylė kaip iš rago ir likus 15 minučių iki rung
tynių pabaigos, rezultatas išaugo net iki 5-0, ir tokia 
pasekmė liko nepasikeitusi iki baigminio švilpuko.

Smagu buvo būti liudininku šio susitikimo ir išvysti 
žalgiriečius futbolininkus bent ekrane. Tačiau po beveik 
savaitės laiko buvo galimybė juos pamatyti gyvus "Žal
girio" Stadione, kur sugužėjo net 13.000 žiūrovų į eili- 
1987. VIII. 20 

ponuoti lietuvių gamtovaizdžio nuotaikoje, o šalia jos 
dalyvauja torontiškės tautodailininkės: Greta Baltaduo
nienė, Hilda Lasienė, Ona Taseckienė, Audronė Kazana- 
vičienė, Liuda Sendžikienė, Lilė Nakrošienė, Aldona 
Zander, Marytė Girčienė, Elena Vaštokienė. DaiL Sofijos 
Pacevičienės - išstatytos dvi didžiulės ornamentuotos 
vazos.
L.T.I. Bostono skyrių įsteigė emaliaus dail. Ina Nenor- 
tienė, dalyvaujanti su emalio darbais šioje parodoje. Jos 
vadovavimą Bostono skyriui buvo perėmusi Laimute 
Švarcaitė-Kormos-, dabar pirmininkauja šaulė “Šatienė, 
dalyvaujanti su megztais sieniniais kilimais, Elzbieta 
Ribokienė dalyvauja su ilgomis ir plačiomis juostomis, 
Ona Andriulienė - raštuotomis pirštinėmis, Regina Petru- 
tienė - medinėmis lėkštėmis, Teresė Leveckienė - gobe
lenais.

L.T.I. New Yorko skyrių atstovauja su juostomis Mil
da Kvedariene ir Emilija Jurevičiūtė. New Yorko skyrių 
įsteigė ir vadovauja skaučių veikėja Leokadija Milukienė.

Philadelphijos L.T.I. skyriaus narės-riai dalyvaujantieji 
parodoje: Genovaitė Mičiūnienė - skyriaus vadovė, tauti
nių šokių ir tautodailės puoselėtoja, - jos rinktine ir 
kaišytine technika austos juostos, būdingos senoviškom 
kraitinėm juostom, Vanda Jankienė atsiuntė papuošimus 
eglutei, Irena Matonienė - margučius, Danytė Surdenienė 
ir Jonas Skladaitis - medžio dirbinius.

Montrealio tautodailininkės daugiau kaip 10-tis metų 
yra susibūrusios į skaučių vienetą VAIVORYKŠTĘ, iš jų 
dauguma yra L.T.Inst. narės ir dalyvauja šioje parodoje: 
Kristina Bendžiūtė-Makauskienė su savitai sukomponuo
tais austiniais kilimėliais, Elena Kerbelienė, Genė Montvi- 
lienė, Regina Brikienė, Danutė Staškevičienė, Antanina 
Kuncevičienė, Birutė Nagienė.

Šioje parodoje patys didžiausi kilimai atlikti antsiu
vais, vaizduoja Lietuvos ir Kanados istoriją bei Aušros 
Vartų parapiją, kiliminiu būou austi "Eglė žalčių karalienė". 
"Jūratė ir Kastytis" ir rištine technika išausta "Sodyba" 
pagal dail. A. Tamošaičio projektus. Pirmuosius tris ant
siuvus atliko "Vaivorykštės" grupės skautės, vadovaujant 
Irenai Lukoševičienei, sekančius du kilimus išaudė Genė 
Montvilienė, o "Sodybą" audė Aldona Čieinskienė, Rita 
Lukošiene, Stasė Mikalajūnaitė. išstatytos kraitinės skry
nelės yra "Vaivorykštės" grupės darbai.

Parodoje išstatyti kaišytiniai sieniniai kilimėliai ir 
juostos - Gražinos Urbonienės iš Detroito, MI; Kristinos 
Pikūnaitės - prijuostės, Windsor, Ont.-, Elenos Žibaitės- 
Weir - žvakidė (kermika), Parry Sound, Ont.; Bronės 
Palilionienes - nertinė juosta ir Anastazijos Tamošaitie
nės austos Raseinių apylinkės mergaitės tautinis drabužis 
Kingston, Ont..

Parodą įrengė ir meniškai apipavidalino Aldona Vesel
kienė, Anastazija Tamošaitienė ir Antanas Tamošaitis.

Parodoje apie tris savaites lankytojams aiškindavo 
rinktiniu būdu juostelių audimą Arėją Škėmiene.

) rungtyniauja Vilniaus stadijone Sov. Sąjungos pirmenybėse.

Nuotr. Ed. Bulaičio, 
nes Sov.Sųjungos aukščiausios lygos rungtynes prieš Jere
vano J'Araratu".

Čia žalgiriečiai patenkino savo gerbėjus ir laimėjo 
2-0, įsirašydami dar vienų pergalę į savo sąskaitų.

Prieš šias rungtynes buvo pagerbti pasaulio studen
tų pirmenybių čempionai - Vilniaus žalgiriečiai: jiems 
orkestras sugrojo trenksmingus maršus, o tautiniais rū
bais pasipuošusios lietuvaitės įteikė gėlių. Taip pat per 
garsiakalbius buvo pranešta, jog pasaulio studentų pir
menybėse auksų iškovojusiems žalgiriečiams suteikti tarp
tautinės klasės sporto meistrų vardai. Juos gavo : A.Kali- 
nauskas, A.Koncevičius, V.Sukristovas, R.Mažeikis, A.Ja
nonis, V.Baltušnikas, V.Buzmakovas, B.Rasiukas, A.Narbe- 
kovas, R.Tautkus, S.Baranauskas, I.Pankratjevas, V.Bri- 
daitis, K.Ruzgys ir V.Ivanauskas.

( Čia reikia padaryti pastabų, jog visi "Žalgirio" fut
bolininkai žaidėjai - išskyrus vienų- yra gimę Lietuvoje, 
net ir tie, kurie turi nelietuviškas pavardes; visi gerai 
kalba lietuviškai, yra malonūs bei draugiški vyrai.).

įdomus faktas, jog žalgiriečiai futbolininkai pasau
lio pirmenybėse žaidė vilkėdami ne Sov.Sųjungos, bet 
savo klubo uniformas, nežiūrint, kad ten jie atstovavo 
Sov. Sąjungos rinktinę. Tačiau ir dabartiniu atveju reikia 
džiaugtis, jog maža lietuvių tauta taip gražiai sporte 
pasižymi pasaulinėje arenoje.

Pažymėtina, jog šį sezonų žalgiriečiai yra numatę 
užimti ne žemesnę kaip 5-tų vietų Sov.Sųjungos pirmeny
bėse, kas juos įgalintų rungtyniauti vienose iš Europos 
taurių varžybų. Reikia tikėtis,ir linkėti, kad šis jų troš
kimas išsipildytų. E. Šulai t is

Petronėlė Orint aite 
ŠEIVA
I
Myniau tūkstančius pakojų - 
skroblo st'aklės 
raudas virkavo, dainom dainavo 
ir užaudė audrių širdį 
gundančio gyvenimo gijom: 

bristi lino baro brydę, 
brukti pašukų, kedenti vilnų 
ir vynioti, ir matoti 
siūlų myliomis be galo ... 
Žemė - tavo verpstės kamuolys.

Stuomenys ir nuometai, 
skraisčių klostės šimtanytės, 
drobių marškos 
ir žvaigždėm kaišytos juostos - 
kupina dienų skrynia.

Šauk į žiotis paskutinę šeivų 
- rytoj šaudyklė pailsės... 
Tulpėm žydi kraitloviai, 
prikloti ligi graižo - 
bus gana.

SAVOTIŠKA SOVIETŲ FILMĄ CANNES FESTIVALYJE
Paryžiuje filmų kritikas charakterizavo Sovietų 

filmų ATGAILA esančia socialistiniu siurealizmu. Mini
mas kinematografinis kūrinys laimėjo Tarptautinio Can
nes Filmų Festivalio specialių vertinimo komisijos pre
mijų.

Iš tiesų, tai yra intriguojanti, daugelyje atvejų ste
binanti drųsa ir net neraminanti savo įžvalgumu, kas 
vyksta paskutiniu metu Sovietų Sųjungoje, filmą.

Michail Gorbačiov'o pastangos nuvesti savo kraštų 
šalin nuo pražūtingų, nuobodžių, nevikrių melų apie so
cialistinio realizmo ekonomijų, turės susidurti su kai ku
riomis bauginančiomis kliūtimis, apie kurias užsimenama 
šioje filmoje.

Išoriniai - filmoje pasakojama su aštriu tamsaus 
jumoro atspalviu, apie Varlamų - tironiškų mažo miesto 
burmistrų. Jis numiršta> ir gedėjimo pareiškimai plūsta 
iš įbaugintų ir užhipnotizuotų jo miesto gyventojų. Ta
čiau viena moteris, kurios šeima buvo nukentėjusi nuo 
burmistro teroro, pasiryžusi iškelti į viešumų padarytų 
blogį. Jos metodas: ji vis iškasa lavonų, kad vaizdas per
sekiotų jo įpėdinį, galų gale sūnų priverčiant atpažinti 
ant kokių tikrumoje baisybių buvo grindžiamas pasididžia
vimas tuo, kųiburmistras darė.

Tikrumoje - tai Stalino istorija, pasakojama fanta
zijomis ir košmarais, filmuota Stalino gimtajame krašte 
(Gruzijoje), gruzino režisoriaus Tengiz Abuladze, vaidi
nant gruzinams aktoriams, gruzinų kalba.

Cannes Festivaliui pasibaigus, filmą buvo rodoma 
ten esančioje Sovietų ambasadoje. Ta proga T. Abuladze 
ypatingai padėkojo už leidimų tokių filmų susukti Eduar
dui Ševardnadze, buvusiam Gruzijos komunistų partijos 
pirmininkui prieš Gorbačiov'ui jį paskiriant užsienio rei
kalų ministeriu. Tai vyko blėstant Brežnev'o valdymo 
erai. Cenzoriai iki dabar buvo uždraudę išleisti tų filmą 
į viešumų. Tik paskutiniu metu, sausakimšiuose teatruose 
Maskvoje ir dabar, Vakaruose pasigiriančiai propaguojant 
sovietinių filmų eksportų, teko su ja susipažinti.

Techniškai - panašiai atlikta, kaip ir kai kurie kiti 
sovietų eksportuojami gaminiai. Filmuota gudriai, ilgo
mis, sunkiomis tylos pauzėmis ir tamsiomis scenomis; 
taip tamsiomis, kad nieko nebuvo galima įžiūrėti. Gal 
tai reakcija į metų metais trukdomus estetinius pasireiš
kimus ir dabar tie triukai atrodė senamadiški. Kai ku
rios scenos yra gaivališkai linksmos, satyra negailestinga, 
pabaiga - stebinančiai nuoširdžiai rimta.

Tačiau, Sovietų sųlygomis reikia jų vertinti kaip 
suvokimų nepaprasto socialinio, psichologinio ir moralinio 
peizažo, kurį Gorbačiov'as turės išjudinti ir pakreipti, 
jeigu jo pastangos reformoms galėtų ko nors daugiau 
pasiekti.

Režisorius aiškino, kad jis norėjo savo veikalo pa
grindinį charakterį "subendrinti", o ne individualinti. To
dėl savo tironui-diktatoriui pridėjęs Hitlerio ūsus, Musso- 
linio juodais marškiniais apvilkęs ir nutaręs ,kad jis 
vaikščios išpūsta krūtine, dėvės Berios pince-nez sti
liaus akinius bei Stalino aulinius batus ir žiūrės žvilgan
čiomis tamsiomis akutėmis. Rusams, tačiau, tai nėra 
vien kinematografiškas kolažas.

Pagal vienų vyresnio amžiaus Sovietų politinį ko
mentatorių Maskvoje, sugestija, kad rusai kviečiami pa
matyti savo mirusį diktatorių toje pačioje šviesoje, kaip 
fašistų vadus, kurie buvo užpuolę jų kraštų - užima kva
pų. Nors iki tam tikro laipsnio Sovietų Sųjunga "nustali- 
ninta", vistiek iki dabar nebuvo net užsiminta, kad reži
mas turėjo kų nors bendro su savo priešais.

Be to, rusų leidėjas išreiškė nusistebėjimų, kad fil
mą buvo priimta Gruzijoje, kur Stalino kultas dar užsi
likęs. "Žinoma",- pridėjo jis,- "filmą pagaminta gruzinų 
ir joje kalbama apie gruzinų kančias ir pasiaukojimų. 
Dėl to, turbūt, jie nesijautė įžeisti".

Be abejo, daug daugiau buvo pasakyta herojės pa
staboje jų teisiant už kapo atidarymų ir ramybės drums
timų skleidžiant gandus, kad tironas "dar tebegyvas". 
Nieko specifinio nenurodyta, bet rusų auditorijai tai 
reiškia įspėjimų, jog diktatoriškumo dvasia, represijų bū
dai, sauvališkas, beprasmis prievartavimas sųžiningumo 
ir nepaisymas žmoniškumo - tebegyvuoja.

Iš kitos pusės - Sovietų aprobuotam veikale randa
me eilę ypatingai pabrėžtų, pagarbių užuominų religi
niams jausmams. Herojės tėvas yra panašus į vaizduoja
mų Kristaus veidų ir jis parodomas vienoje kankinimo 
scenoje pakabintas per riešus ant geležinių lankų, kaip 
kad tradiciniuose nukryžiavimo vaizduose.

Filmos pabaigoje, atrodo lyg susumuojant moralinę 
išvadų, pasirodo sena piligrime- keliautoja moteris, klau
sinėjanti herojės: "Ar šitas kelias veda į bažnyčių?". "Nė1 
- atsako herojė, liūdnai šypsodamasi,- "tai Variam (Sta
lino) gatvė". "O",- sako moteris,- "kas iš tokio kelio, jei
gu jis neveda į bažnyčių?" - ir ji nukrypuoja nepaguosta.

Žiūrovui reikia sųmoningai stengtis žiūrėti į tų fil
mų iš sovietinio taško. Bet tai padeda suprasti, kaip bai
siai sunku bus išprovokuoti net ir dalinius pakeitimus 
dėl žmogiškųjų, kaip ir technologiškų bei politinių prie
žasčių. Ir kokia rizika yra tiems, kurie nori kontroliuoti 
pasikeitimus ir išlaikyti galių.

Tokiu neįprastu būdu ši gruziniška parabolė pasako 
daugiau, negu Gorbačiov'o prakalbos. Vertė E.K.
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STRATFORDO FESTIVALYJE -

Scena iš "Mokykla Šmeižtams": Faye Cohen- tarnaitė, Susan Henley - tarnaitė, Sheila McCarthy- Lady Teazle, 
William Hutt - Sir Peter Teazle, Calla Krause- tarnaitė, Gerard Theoret - tarnas. Nuotr: Michael Cooper

"MOKYKLA ŠMEIŽTAMS" - LINKSMA IR ELEGANTIŠKA
Alfonsas Nakas

Richardo Brinsley Sheridano The School for Scandal 
pastatyta didžiajame Festivalio teatre^ Šios farsiškos, 

perdėm angliškos komedijos režisierius Robin Phillips, 
scenos dailininkas Michael Eagan, rūbų projektuotoja Ann 
Curtis, muzikas Andrė Gagnon, apšvietimas Michael J. 
Whitfieldo, šokiai John Broome. Tokie svarbiausi scenoj 
nematomi žmonės, kurių tikrai gerai pasidarbuota.

Spektaklis prasidėjo eiliuotu prologu, kurį deklamavo 
William Hutt, aukštam, šviesiam narve raitėsi pusnuogė 
gražuolė, sceną užlieję visi spektaklio dalyviai irgi savo
tišką baletą šoko.

Buvo kiek nuobodoka, kai pas Lady Sneerwell (Wenna 
Shaw) susirinkę liežuvninkai malė ir malė visokias paska
las apie pažįstamus ir išsigalvotus žmones. Nuobodžiauti 
niekam nebeteko, kai scenoje ilgesniam pasirodė univer
salusis aktorius William Hutt, vaidinęs Sir Peter Teazle, 
su jam labai tinkama partnere Sheila McCarthy - Lady 
Teazle, čia barantis, čia glostantis. Šiedu aktoriai buvo 
tikra spektaklio pažiba. Dalyvavo ir keletas kitų labai ta
lentingų žinomų aktorių: jau minėta Wenna Shaw, Colm 
Feore (Joseph Surface), Susan Wright (Mrs. Candour), 
Richard Cornock (Mr. Crabtree), Keith Dinicol (Sir Benja
min Backbite), Douglas Campbell (Sir Oliver Surface). Pa
žymėtinai gerai pasirodė Scott Wentwort Charles Surface 
vaidmeny. Ne visus dar įvardinau, tik didumą. Šioj "skan
dalingoj" draugijoj kiek silpnokai pasirodė Stratforde tik 
šią vasarą atsiradusi Anna Louise Richardson, gavusi 
Marajos (Maria) vaidmenį. Paprasčiausiai, jai trūko entu
ziazmo, ugnies, kuria beveik visi kiti liepsnojo.

Robin Phillips pastatymus mėgstu, nes jis visada pa
ruošia kokių staigmenų. Ir šiame spektakly viena staigme
na atėmė visų žiūrovų žadą, o po to sukėlė katučių 
audrą. Tai fajerverkai antrąją dalį pradedant, po pertrau
kos. Raketos ėmė sproginėti su didžiausiais trenksmais, 
žiežirbomis, ištisais ugnies kamuoliais. Ne kelios, o ke
lios dešimtys, gal minutę, gal ir ilgiau. Niekada scenoje 
tokių dalykų nebuvo tekę matyti!

Richard Brinsley Sheridan - XVIII a. pabaigos, XIX a. 
pradžios anglų dramaturgas, teatrų direktorius, politikas. 
THE SCHOOL FOR SCANDAL, vaizduojanti 1777 Londo
no gyvenimą, laikoma geriausia to šimtmečio anglų kome
dija. Stratforde ji statoma nebe pirmą kartą. Tik kas 
režisierius savaip ją išpuošia, kad žiūrovui palikus geres
nį įspūdį. Šiame pastatyme buvo šiek tiek lengvų šokių, 
daug gražios muzikos. Režisuodamas Shakesprear' o veika
lus mėgstąs juo perkeldinėti į kitus šimtmečius, šį kartą 
Robin Phillips viską paliko Sheridano laikų stiliuje.

Spektaklį mačiau trečiadienį, liepos 8, antrą valandą. 
Negalėjau atsistebėti publikos gausumu, netoli dviejų 
tūkstančių! į kitus pastatymus tiek nebesusirenka nė 
savaitgaliais.

Norintiems pagyventi XVIII-to šimtmenčio Londono 
(Anglijos, ne Kanados) atmosferoj ir tris valandas skaniai 
pasijuokti, THE SCHOOL FOR SCANDAL verta aplanky
ti. Jos spektaklių bus iki rugsėjo 5.

DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI
( Šiuose atsiminimuose rašytojas Juozas Keliuotis la
bai atvirai pasisako apie sovietų koncentracijos stovyk
las ir H- aja sovietinę okupaciją Lietuvoje.

Juozo Keliuočio rankraščiai pasiekė Vakarus dar 
pries jo mirti, bet jo prašymu I-asis tomas išleistas da
bar, po jo mirties. D'ANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI 
pavadinimas yra duotas leidėjų. Originalus pavadinimas 
buvo "Laisvę praradus"( I-osios tremties m e m uarai). Šių 
atsiminim ų bus išleistas ir II-asis tomas. Knygą išleido 
"į Laisvę" Fondas - lietuviškai kultūrai ugdyti".

Tai .yra pirmoji knyga apie sovietų okupaciją, para
šyta lietuvio akademiko. Kaip žinoma, Juozas Keliuotis 
redagavo vieną Įtakingiausiųjų ir modernių kultūros žur
nalą nepriklausomoje Lietuvoje - "Naująja, Romuva" ir 
taip pat dėstė Vytauto Didžiojo Universitete Kaune Žur
nalistiką ir kultūros istoriją.

Šioje knygoje autorius aštriai demaskuoja prisiplakė
lius ir skundėjus, iš kurių ypač dažnai minimi Aleksys 
Churginas ir Antanas Venclova. Spausdiname keletą iš
traukų. Red. ).

VOKIEČIAI - NETOBULI GYVULIAI
1944 metų pavasaris Kaune. Oras skaidrus, gaivus, 

kvapus. Saulė bičiuliškai šypsosi iš dangaus ir visaip 
stengiais pralinksminti mūsų visų motiną - žemę. Bet 
man, jos tikrajam sūnui, nelinksma, nors visi čia augą 
medžiai jau žaliuoja, žydi ir kvepia. Aš jau trečias mė
nuo slapstausi nuo nacistinių vokiečių. Karo metu Kaune 
gyvendamas jau septintą butą pakeičiau ir niekur nerandu 
ramaus kampelio darbui ir poilsiui. Tarytum aš būčiau 
plėšikas ar galvažudys. Visą laiką jaučiuosi kaip beginklis 
džiunglių gyventojas, dieną ir naktį apsuptas jį tykojančių 
plėšrių žvėrių. Ir kuo aš galėčiau būti taip pavojingas 
tokiems galingiems ir moderniškiausiai ginkluotiems oku
pantams?

Pirmąją nemalonę užsitraukiau dar dėstydamas univer
sitete. Didžiojoje universiteto salėje buvo suruoštas di
džiulis mitingas. į jį atvykęs okupacinės valdžios darbuo
tojas studentus ragino mesti mokslo suolus ir vykti į 
frontą Reicho ginti arba stoti į civilinę darbo tarnybą 
užfrontėje. Aš pakilau į kalbėtojų estradą ir karštai pasa
kiau, jog lietuviams studentams nėra jokios prasmės nei 
į frontą vykti, nei stoti į nacistinę darbo tarnybą. Šis 
dabar vykstantis karas, yra ne mūsų: jis mums visiškai 
svetimas, priešiškas ir nereikalingas. Tai karas tarp dvie
jų siaubingų imperializmų - nacistinio ir komunistinio. 
Lietuvai jis nieko gero nežada. Priešingai, jie abu mums 
žada tik pražūtį. Ir vienas ‘ir kitas imperializmas mums 
tik neria kilpą ant kaklo, griauna mūsų laisvę ir savaran
kiškumą, neša mums tik vergiją ir ; .-artį, 'iLuėl mes 
turime būti neutralūs ir abejingi šiam Karui*. visiškai 
jame nedalyvauti, neužsiangažuoti nei vienam, nei kitam 
imperializmui. Mes turime pasilikti laisvi ir savarankiški 
ir tausoti savo jėgas savajai, tautinei laisvei apginti ir 
savajai tautinei civilizacijai sukurti. Studentai man aud
ringai pritarė, o išdavikiški nacistinio Reicho agentai su
gėdinti ir kruvinai sumušti turėjo sprukti iš mitingo.

Aš atlikau tik eilinę, sąžiningo Lietuvos piliečio parei
gą. Bet nacistai, matyti, mane įsidėmėjo ir įtraukė į 
savo priešų sąrašą. Ir aš patekau į pavojingo gyvenimo 
srautą, iš kurio jau negalėjau pabėgti. Aš jau neregistruo
tas gyvenau ketvirtajame bute. Kartą dešimtą valandą 
vakare kažkas telefonu paskambina: "šią naktį nenakvo- 
kite savo bute". - "Kas čia kalba?- paklausiau. - "Nesvar
bu, kas čia kalba, o svarbu, kad šią naktį nenakvotumėt 
savo namuose". - "Supratau. Labai dėkoju" - atsakau ir
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sprunku į gatvę. Jau karo komendanto valanda žmonėms 
draudžiama pasirodyti gatvėse. Kiekvieną minutę galiu 
pakliūti į naktinių žandarų rankas. Bet namie pasilikęs 
neišvengiamai jiems pakliūsiu, o gatvėje gal kartais ir 
išvengsiu jų geležinių nagų. Reikia rizikuoti. Ir aš rizikuo
ju. Bet kurgi visą naktį dingti?

Pasibelsti į svetimas dūris? Bet šiais laikais neikas ne 
rizikuos naktį jas atidaryti. Pasieniais, tamsiais šaligat
viais nusigaunu ligi Kauno miesto ligoninės. Suprakaita
vęs, uždusęs, su virpančia širdimi prisiplaku prie budinčio 
gydytojo. "Gelbėkite! Mane vokiečiai gaudo! Šiąnakt nega
liu savo namuose nakvoti"... - "Bet jūs sveikas? Jūs gi 
nesergate, ir aš niekuo negaliu jums padėti". - "Taip, aš 
sveikas, bet man gresia mirtis, nelaisvės grandiniai...- 

"Suprantu... Puikiai suprantu! Šiąnakt aš galiu jus išgel
bėti, bet aš rizikuoju savo laisve ir visos ligoninės likimu 
-"Rizkuokite, nes kitos išeities nėra". -"Gerai. Tuojau 
nusirenkite. Apsivilkite ligonio drabužiais ir atsigulkite 
penktojoje palatoje. O rytą anksčiau atsikeikite, apsiren
kite savo drabužiais ir, su niekuo nepasimatęs, niekam 
nepadėkojęs, su niekuo nė žodžiu nepasikeitęs, sprukite 
lauk ir jau niekad daugiau čia nepasirodykite... Antrąsyk 
aš jau nerizikuosiu! Ir aš neklausiu koks jūsų vardas nei 
kokia jūsų pavardė, jūs gi manęs nepažįstate ir nieko 
apie mane nežinote"... Taip vieną naktį ligoninėje pernak- 
voju ir išsinešdinu į gatvę.

Dieną drąsiai vaikščioju gatvėmis, nes žinau, jog 
Gestapo žandarai manęs nepažįsta ir nežino, kaip aš 
atrodau. Jie dar neturi lietuvių išdavikų, kurie mane 
pažintų ir galėtų mane nurodyti jiems. Bet kur man 
dingti atėjus nakčiai? Juk gatvėje nenakvosiu! Užsuku į 
savo butą. Mane sutinka išsigandusi šeimininkė. - "Kaip 
jūs drįsote čia užeiti? Per jus kiek mes turėjome nemalo
numų! Šiąnakt jėga į mūsų butą įsibrovė vokiečių žanda
rai ir lietuviai policininkai... Jūsų ieškojo... Neradę žade 
jo ateiti kitąsyk, o mus griežtai įpareigojo jiems tuojau 
pranešti, kai tik jūs grįšite į namus... Tai tokios tokelės! 
Aš manau, jog jums geriau tuojau išsikelti iš mūsų buto. 
Jei jūs čia nors vieną parą pasiliktumėte, tai ir pats 
žūtumėte ir mus pražudytumėte". - "Gerai! Aš jus supran
tu... Bet kur ir kaip aš galiu susirasti naują kambarį?" - 
"'Po aš nežinau. Pagaliau tai ir ne mano reikalas! Tik 
mudu su vyru nutarėme nebeleisti čia jums gyventi. Pasi
imkite savo knygas ir daiktus, tuojau iš čia išnykite!" - 
"Tai jūsų galutinis ir nepermaldaujamas sprendimas?" - 
"Taip. Tai galutinai ir nepermaldaujamai nuspręsta!" - 
"Žinoma, ir aš pats suprantu, jog toliau čia negaliu pasi
likti... Bet kol nesurasiu naujo sau buto, negalėsiu pasi
imti savo knygų ir daiktų. Juk aš dabar gatvėje ir nega
liu savo knygų ir daiktų susikišti į kišenes!" - "Suprantu. 
Jūsų knygas ir daiktus mudu su vyru paslėpsime rūsyje ir 
žandarams pasakysime, jog jūs nežinia kur dingote. O 
kai jūs susirasite sau naują butą, tada galėsite visa tai 
atsiimti. Tik jūs pats nieku būdu pas mus daugiau neužei
kite. Atsiųskite savo draugus". - "Tai sutarta! Šitaip ir 
padarysime! Jūs daugiau manęs nematysite! Labai dėkui 
už ligšiolinę prieglaudą ir atleiskite už dėl manęs patir
tus nemalonumus". Tai taręs atsisveikinu ir šeimininkei 
pabučiuoju ranką. Jos akys pilnos ašarų. Ji žino, kad 
mane negailestingai išvaro į juodą ir pavojingą gatvę. 
Ber ir ji dar nori gyventi ir dėl kažkokio pramuštgalvio 
nenori rizikuoti nei savo laisve, nei savo gyvybe.

Švilpaudamas vėl išeinu į gatvę. Man atviri visi keturi 
keliai, bet į gyvenimą uždaryti visi plyšiai. Tačiau aš 
dar gyvas ir dar noriu gyventi. Trokštu gyvenimo visa 
savo būtybe ir jį mvliu visomis savo ląstelėmis. Bet kur 
ir kaip dabar gyventi.? Gatvėmis darda sunkieji karo sunk

vežimiai,© lengvomis, blizgančiomis mas'inomis lekioja iš
didūs ir įžūlūs nacių karininkai. Šaligatviais skuba ponios 
ir ponai, jaunuolės ir jaunuoliai. Visur šmižinėja įvairaus 
amžiaus vaikai. Visi jie gyvena ir naktimis turi kur nak
voti. Tik aš vienas šioje margaspalvėje minioje nebeturiu 
kur galvos priglausti, tik man vienam nebėra kampelio 
šioje žemėje, tik aš vienas pakibau ore - ir
negaliu nei nusileisti ant žemės, nei skristi į padanges. 
Su tokiom liūdnom mintim visą dieną lankau pažįstamus 
ir nepažįstamus, bet niekas nesutinka manęs priglausti. 
Vieni neturi atliekamo gyvenamojo ploto, kiti bijo į savo 
namus įsileisti vadovų nemalonėn patekusio žmogaus. Jie 
mano sau: "Jis jau žuvęs, o mes dar galime gyventi. Ir 
kam mums rizikuoti, juk jo jau niekas neišgelbės! Kur jis 
dings, jei jo žandarai jau ieško? Vėliau ar anksčiau jis 
pateks į jų geležinius nagus!" Tik viena dailininkų šeima 
pavaišino sočiai pietumis ir stipria juoda kava, bet griež
tai atsisakė suteikti nakvynę.

Jau temsta, o aš dar slampinėju gatvėmis. Prisimenu, 
jog vakare spetintą valandą universitete iš Europos psi
chologijos kurso turiu paskaityti dvi paskaitas. Nedelsda
mas, pamiršęs visas savo bėdas, nudūlinu į universitetą. 
Auditorija pilna studentų. Kai kurie jų, suoluose nebega- 
vę laisvų vietų, sėdi ^ant visų palangių ar murkso pasi
tursinę tiesiog ant žemės. Jų turbūt bus apie penkis 
šimtus. Pagal vokiečių įstatymus aukštosios mokyklos yra 
autonomiškos. Dėl to studentų neturi teisės priverstiniu 
būdu grobti į frontą ar siųsti darbams į Vokietiją. Tad 
dabar jaunuomenė masiškai veržias į aukštąsias mokyklas 
kur jie, nors laikinai, gali saugiai ir laisvai jaustis. Ir 
dabar ji, rimta ir uoli, atsidėjusi klauso paskaitų ir 
rimtai studijuoja. Dabar ji ne. lengvapėdė, beprasmiškai 
nešvaisto savo karštos jaunatvės jėgų ir suvokia visą šiuo
laikinės būkles rimtumą. Ji jaučia, jog nūnai jai iš visų 
pusių gresia vergijos ir net mirties pavojai, tad dabar ji 
neturi nuotaikos žaisti, išdykauti ir siautėti. Šiame chao
tiškame ir absurdiškame pasaulyje ji nori suvokti savo 
gyvenimo prasmę, surasti savo individualų pašaukimą 
ir suprasti savo tikruosius uždavinius. Ji, filosofiškai nusi
teikusi, jaučia visą šios epochos tragizmą ir su visu rim
tumu ieško kelių į šviesesnį gyvenimą. Tokiai jaunuome
nei buvo smagu ir miela skaityti filosofinio pobūdžio pa
skaitas. Ji labai atsidėjusi jų klausydavo, nepraleisdama 
nė vieno rimtesnio jų teiginio.

Dabar aš ateinu į dėstytojo katedrą, visiškai iš anksto 
nepasiruošęs, nesudaręs savo būsimų paskaitų nei plano, 
nei konspekto. Kalbu grynai improvizuodamas. O aš labai 
ir mėgau ir žodžiu, ir raštu improvizuoti. Improvizuoda
mas aš visada būdavau įdomesnis ir originalesnis. Ir kai 
aš kartą pabandžiau iš rašto skaityti savo paskaitas, 
tai studentai raštišku pareiškimu manęs paprašė to dau
giau nedaryti ir savo pasakaites visada improvizuoti. Tai 
jiems esą įdomiau ir lengviau klausyti ir užsirašinėti. O 
dabartinėj būklėje aš kitaip ir negalėjau elgtis. AŠ nebe
turėjau buto, aš buvau išmestas į gatvę, aš nebeturėjau 
kur atsisėsti ir paruošti savo paskaitos. Tad aš dabar 
tikrai improvizuoju ir skaitau paskaitą apie anglų psicho
logiją. Man tai gerai pažįstamas dalykas. Kalbėdamas 
apie anglų tautos praktiškumą ir utilitariškumą, pacituoju 
žinomo vokiečių filosofo H. Keyserlingo posakį, jog ang
lai .tai tobuli gyvuliai, ir čia pat pastebiu, jog šie filoso 
fo tautiečiai irgi gyvuliai, tik ne tokie tobuli. Man šiuos 
žodžius -pasakius, visa gausi studentų auditorija ima man 
triukšmingai ploti. Aš iš nuostabos krūpteliu ir susijaudi
nu. Lietuvoje neįprasta savo dėstytojams ploti ir jų pa
skaitai pasibaigus, o čia plojama dar jos viduryje, turbūt 
bus įvykę kažkas keisto ir turbūt dėl to man teks patirt 
naujų nemalonumų. Bet ilgiau dėl to galvoti netenka, 
reikia^ toliau dėstyti savo paskaitą. Ir aš toliau kalbu, 
pamiršęs šį neįprastą incidentą. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
(ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

GRAZIAUSĮIį IR_ SENIAUSHį ^_iLB^L[£TUVISKAI

APIE KAUNO VAISTINES
Kaune randasi 29 vais- 

tinės. Jos pasižymi meniš
ku apipavidalinimu ir di
džiuojamasi, kad esančios 
gražiausios Lietuvoje. (Kaip 
rašoma, Kaune taip pat 
kepami skaniausi obuoliniai 
pyragai, susikūręs geriau
sias krepšinio vienetas 
"Žalgiris" ir pasirūpinama 
prašmatniausiomis vestuvi
nėmis palydomis).

Kaune, senamiestyje,"Pi
lies" vaistinė- atidaryta 
prieš 15 metę, puošiasi 
Kauno skulptoriaus Leono 
Striogos keramine kompozi
cija. Dailininkas Eugenijus 
Jovaiša papildė odiniais 
paneau vaistažolių vaistinę. 
Naujai apipavidalinta se
niausioji Kauno vaistinė 
"Teatras". Laukiamajame 
(baisiu kerėpliniu žodžiu 
vadina vietos spauda "ofici
noje") yra dail. Dainoros 
Žiliuvienės sukurti tapiniai 
ant sienų, vaizduojantys 
dirbančius senovės gydyto
jus ir vaistininkus. Ji gerai 
susipažino su . anų laikų 
vaistininkų aplinka, pasi
naudodama Farmacijos Is
torijos Muziejuje sukaupta 
medžiaga.

Prie Centrinio Pašto, 
Laisvės Alėjoje 7 "Vilties" 
vaistinėje randasi dail. A. 
Kmieliausko freska.

Miestas rūpinasi tiktai 
naujų vaistinių pastatymais, 
bet visi vidaus įrengimai, 
remontai, puošmeno's tvar
komos ir parūpinamos Lie
tuvos Vyriausios Farmaci
jos Valdybos Kaune. Sam
domi du nuolatiniai dailinin
kai.

Dar visa eilė vaistinių 
randasi Kauno pakraščiuo
se: "Sargėnai", "Neris", Šla
mutis", "Ąžuolynas", "Gri- 
čiupis", "Žiedas", "Dainava" 
"Saulėtekis", "Kalniečiai" 
pasižymi gražiu apipavida
linimu, patogiais, kaip ra
šoma, krėslais ir minkšta- 
supliais.

Vaistinės Lietuvoje turi 
senų istorijų.

Yra visa eilė ir apleistų 
blogai tvarkomų, kuriomis 
dabar rūpinamasi - tai Šan
čių, Panemunės ir kitų nuo
šalių vietų vaistinės. Nu
matoma atidaryti naujas 
Petrašiūnuose ir senamiesty 
je, Vilniaus gatvėje.

Reikia tikėtis, kad 
vaistinėse galima be vargo 
gauti ir reikalingų vaistų 
ar tualeto reikmenų, pri
klausančių higienos sričiai.

Kauno vaistinių tvarka 
ir estetika nustebino mask
viečius, kai jiems kursuose 
buvo parodytos jų skaidrės. 
Tur būt, iš pavydo, pareiš-

ir patie- 
meniškų 
Vilniuje, 
išdidžiai

kė: "O kam to reikia?"
Panašiai įvyko 

kus moderniškų, 
tilto projektų 
Maskvos valdovai
pareiškė, kad tokiam "kai
mui", atsieit "Didžiosios 
Tėvynės" užkampiui- nerei
kia tokio prašmatnaus tilto 
...ir projektas buvo "išcen
zūruotas".

Tokia sovietiškoji mask- 
viškoji teisybė ir lygybė...

• ŽALGIRIO iškilusis krep
šininkas Arvydas Sabonis 
,Helsinkio ir Vilniaus medi
cinos specialistų priežiūroje 
gyja gerai , ir jis jau gali 
pavaikščioti po operacijos 
kojoje. Fizioterapinis gydy
mas tęsiamas ir jis tikisi, 
kad galės lydėti "Žalgirį" 
rugsėjo 2-12 d. d. į 
nes Ispanijoje ir 
Tarpkontineritinės 
turnyran Milane, 
į turnyrų Italijoje 
kviestas būti garbės svečiu-
AUTOMOBILIŲ LENKTYNES

Argentinoje jau prade
dama skelbti, kad 1988 m. 
Automobilių lenktynės For
mula 1 vyks Vilniuje.

Lenktynėm automobilis
tai jau dabar ruošiasi ir 
Vilniaus žiedinėse lenkty
nėse dalyvaus ir argentinie- 
čiai.

rungty- 
po to 
Taurės 

Italijoje, 
jis pa-

• Weimaro laivų statytojai

Mukranas, R. Vokie-

nuleido į vandenį 
pavadintų "Vilnius", 
pajėgs viena kelione 
ti 103 .geležinkelio 
nūs. Jis kursuos liniją Klai
pėda - 
tija.

■s KReM 
VE/DRoOT/xi

“Tai ji 

mano
_praso skyrybų. Negali pakęsti 
m e i | ė s1 ’ *

Dadža zim. LA.
vim^oitUN4ni. doleriai už plaukų nukirpimų? Tai plėšika- 

. . Matot, kiek mažai plaukų aš beturiu - skundžiasi 
kirpėjui Jonas.

“Vilties” ir ‘‘Teatro” vaistiniu

Matau. Tokia kaina ne už plaukų nukirpimų, bet 
už jų sujieškojimų.

• . - Pone viršininke, norėčiau gauti laisvų dienų kitų 
menesį, - sako jaunas tarnautojas savo viršininkui.

Kam Jums jos reikia?, - klausia viršininkas.
- Noriu vesti.

- Vesti? Kokia gi kvailė tekėtų už Jūsų ? Uždirba
te mažai, neturite dar net savo buto’.

- Jūsų duktė, viršininke.

• Kur slepiasi uodai žiemų ?
- Nežinau, bet labai norėčiau, kad jie ten pasiliktų 

ir per vasarų.

• - Atsiprašau, bet aš nekviečiau pianino derintojo!
- Jūs ne, bet jūsų kaimynai...

KUR PRADŽIA

0 KONSERVATORIJOS Mu
zikos Teorijos Katedros 
vedėjas prof. Algirdas Amb- 
razas , pasisakydamas apie 
komandiruotę moksliniam 
darbui Paryžiuje, sako: 
"Vykau susipažinti su mu
zikos teorijos dėstymo 
struktūra ir metodika Pary
žiaus Nacionalinėje konser
vatorijoje bei muzikologų 
ruošimu Prancūzijos univer
sitetuose. Lankiausi įvai
riuose muzikologinio tyri
nėjimo ir propagandos (? 
Kad būtų muzikologinės 
propagandos skyriai dar 
neteko girdėti. Apie kokių 
propagandų profesorū-.s čia

*****************
LIETUVIŲ PATARLĖS

vidaus dalys.

kalba? Red.) centruose, 
susipažinau su dabartine 
prancūzų muzikologija, taip 
pat, kiek suspėdavau, su 
nūdienių kompozitorių kū
ryba, Paryžiaus muzikiniu 
gyvenimu."

Jis turėjo progos patiek
ti ir lietuvių muzikos kūri
nių įrašų - liaudies, klasikų, 
šių dienų kompozitorių kū
rinių. Ir publika ir muzikai 
gerai vertinę tuos įrašus, 
pasakę, jog lietuvių dabar
ties kompozitorių kūryba 
esanti emocionali, savita, 
išlaikiusi nacionalinį kolori
tų, t.y. originali.

e Kas aria ir pjauna, to avys nebliauna.
• Eina per marias, vandenio jieškodamas.
• Miegančios giltinės nežadink.

• Mūsų AUŠRA daug pagelbėjo Amerikos lietuviams 
griežtai atsiskirti nuo "bendros motinos Lenkijos".'’Aušri
ninkas Jonas Šliupas, atvykęs į Amerikų 1884 m., 
buvo pirmasis didelis lietuvių veikėjas Amerikoje, kuris 
su neaprašomu atsidavimu, nepaprasta energija ėmė 
skleisti išeivių tarpe grynai tautinį sųmoningų susiprati
mų.

Šį darbų Amerikoje tęsė Šliupo iškviestas 1889 m. 
kun. A, B u r ‘b a.

(Iš "Amerika ir Amerikos Lietuviai").

v rt C - ‘ ; ■"; ; i ■ ■■
OZONO MAŽĖJIMAS PIETŲ AŠIGALYJE

Prieš dešimtį metų mokslininkai pastebėjo, kad ties 
pietiniu žemės ašigaliu atmosferoje yra labai praretėjęs 
ozono sluoksnis.

Ozonas yra sudėtinė oro dalis, kuri atlieka daktaro 
pareigas, neutralizuodama ultra-violetinius saulės spindu
lius, kurie sukelia vėžio ligą.

Spėjama, kad Pietų Amerika ir Australija gamina 
tokius chemikalus, kurie patenka į atmosferą ir sunakina 
ozoną. Kaip minėjome, ozonas yra deguonio sudėtinė 
dalis, kuris turi tris izotipus: jų tarpe ir ozoną, kuris 
chemikų žymimas O?. Deguonis palaiko degimą ir jeigu 
mes perkeliame begęstančias anglis į deguonį, jos įsilieps
noja skaidria liepsna.

Nuo 1979 m. mokslininkai pastebėjo, kad pietiniame 
žemės ašigalyje ozono kiekis sumažėjo apie 38% ir dar 
vis mažėja. Susidaro grėsmė žmogui, o ypač Pietų Ame
rikos ir Australijos gyventojams. Todėl į ozono mažėjimą 
atkreipta rimtas dėmesys. Dabar imtasi suorganizuoti 
daktarų, fizikų ir kitų sričių mokslininkus, juos aprūpinti 
įvairiais instrumentais; Amerika pažadėjo paskirti porą 
lėktuvų ir viską pasiųsti į Punta Arenas į Gilę. Vienas 
lėktuvas DC-8 bus paverstas į laboratoriją, kuris pakilęs 
į 6000 pėdų aukštį, rinks oro pavyzdžius, o esant reika
lui, jis galės pakilti net į 40.000 pėdų aukštį. Kitas lėktu
vas ER2 galės pakilti į 65.000 pėdų aukštį irgi oro pavyz
džių surinkimui.

Svarbiausiu kaltininku ozono sumažėjimui laikomas 
flourokarbonas, iš kurio gaminamas aerosolis šaldytuvams 
ir naudojamas daržų pūrkštimui, naikinant kenkėjus. Moks 
liniukų ekspedicija pietiniame ašigalyje numato išbūti 
porą mėnesių. Visas išlaidas - 10 mil. dol. - apsiėmė 
padengti Amerika.

. Plečiantis ir didėjant Pietų ašigalyje oe ozono dėmei, 
ji laikui bėgant, pasieks ir kitus kontinecus, sudarant 
vėžio ligos plėtimuisi geriausias sąlygas.

Ozoną surado vokiečių chemikas Chr. Friedrich Schon-

Trys vyrai susiginčijo dėl savo profesijų’ pirmumo.
- Mano, - sako chirurgas,- buvo pati pirmoji. Biblijo

je pasakyta, kad Ieva buvo sutverta iš Adomo šonkaulio.
- Nesutinku,- aiškina inžinierius,- inžinerija buvo 

pirmoji, nes iš chaoso pasaulis sukurtas per šešias dienas.
- Teisybė,- šypsosi politikas,- bet kas turėjo sukurti 

chaosų, ar ne politikai?

JUOKAS NE VIETOJE
Berniukas verkdamas atėjo į virtuvę.

- Kas gi tau dabar? - nustebo motina.
- Tėvelis kabino paveikslą ir kaldamas vinį nusimušė 

pirštą.
- Tai čia nieko rimta. Toks jau didelis vyrukas ir dėl 

tokio nieko verki. Čia tik pasijuokti reikėtų.
- Aš ir pasijuokiau, atsakė berniukas.

ATEIK I LIETUVĄ A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) į 
GRUPEI* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 

TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. GUS. i

Londen 438-1122 
Windsor 252-3842 
Calgary . 287 - 2712 
Winnipeg 233 - 35(M| 
Sudbury 674-6217

A A CENTRINES : 
į Men! reel 273-7544

Ottawa 523 -9977 
Tarontg 489-3693 
Hamilton 522-8392

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS . 

JEIGU NORI NUSTOTI -MUSU.

bein. Ozonas ore yra susijungęs su deguoniu. Bet esant 
audrai ir žaibuojant, Kiekvieną kartą žaioui perskrodus 
debesį, iš jo išsiskiria ozonas. Specialistai . nurodo, kad 
ore milijono oro dalių tarpe randasi ozono tik viena 
dalelytė ir ta pati laikosi apie 24 km. aukštyje. Tačiau 
žmogus plačiai naudoja chemikalus, o ypač chlorą, kuris 
yra didžiausias ozono priešas ir, patekęs į atmosferą, 
sunaikina ozoną. Susilpnėjus atmosferoje ozono sluoksniui 
atsidaro kelias kenksmingiems ultra-violetiniams spindu
liams. Vis auganti cheminė pramonė ir jos produktai 
plinta. Bet . žmogus nesupranta-, kad vartojimas įvairių 
chemikalų jį patį gali nuvesti į pražūtį. P.Indreika

NAMŲ REMONTO
it 15.000 VAJUS

REIKALINGA $.15,000

10.000 

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančią atkarpą ir jų 

atgal atsiųsti "NL” adresu: 

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

C F MB
ARBA SKAMBINK MUMS:

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

1987.VIII. 20

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL x

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanel Cr. Duvernay, Lavai, P.Q. H7G 4K7 

Tel.: 669-8834
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Adresas ........................................................................................

Siunčiu už ”NL" PRENUMERATĄ 198 m.......... dol.
"NL” NAMŲ REMONTO VAJUI ................ dol.

5 psl.



VOKIETIJA
VASARA VASARIO 16 G I M N A Z I J O J E

MASINIU TRĖMIMŲ PRADŽIOS SUKAKTIS
Kiekvieną sekmadienio rytą prieš Gimnazijos rūmus 

pakeliama Lietuvos trispalvė, giedant Tautos Himną. 
Birželio 14 d. vėliava pakelta tik iki pusės stiebo. Per 
pamaldas kapelionas kun. J. Dėdinas vaizdžiai priminė 
prieš 46 metus sovietų pradėtus vykdyti masinius trėmi
mus su tikslu - išnaikinti lietuvių tautų.

Artinantis Birželio 14-tai, moksleiviai, daugiausia iš 
JAV bei Pietų Amerikos, savo iniciatyva ėmėsi paminėti 
Baisųjį Birželį. Birželio 14 d. visi buvo pakviesti į Romu
vos sodybą. Vakare tekstus prie lietuviško kryžiaus skaitė 
juodai apsirengę jaunuoliai. Grojo magnetofono muzika, 
imituojanti traukinių riedėjimą ir išvežamųjų atodūsius. 
Buvo skaitomos ištraukos? iš trėmimus pergyvenusių žmo
nių atsiminimų. Nepašykštėta ir statistinių duomenų: per 
dvi naktis išvežta apie 33.000 Lietuvos gyventojų. Instruk
cijoje buvo numatyta išvežti 25% mūsų krašto žmonių, Vasario 16-tosios Gimnazijos direktorius 
tik tarp vokiečių ir sovietų kilęs karas, sustrukdė tą sėto- Andrius Šmitas. Jis 
nišką planą įvykdyti. Visada labai gyvų ii* išdykaujančių labai nuoširdžiai dirbo ir talkininkavo

LOS ANGELES LIETUVIUI 1OO METŲ.

mokinių veidus apgaubė gilus susimąstymas ir liūdesys.
Tada pranešėja paprašė visus pasiimti po degančią 

žvakę, pranešdama, kad bus žygiuojma į "Sibirą". Kiekvie-

pastatų atstatymo darbuose.

Kazirąieras BANDZEVIČIUS š.m sulaukė 100 m. amžiaus Jis yra montrea- 
liečio Jono Zabieliausko dėdė, kuris ii aplankė su savo sūnumi dr._ Raimundu 
Zabieliausku. Sukaktuvininkas yra buvęs nepriklausomos Lietuvos Ūkio Banko 
direktorium.

na žvakutė smbolizuoja po 500 tremtinių. Ilga eilė suau
gusių ir jaunuolių nusitiesė per parką ir sustojo prie 
pievutės,* kur iš aukštos žoles kyšojo keletas medinių 
kryžių. Ratu juos apsupę, visiklausesi pasakojimo, kokia 
rami ir šilta buvo 1941 m. birželio naktis, žadanti gražų 
rytą. Brėkštančią aušrą sudrumstė rusiškų sunkvežimių 
burzgimas, NKVD-istų riksmai ir iš namų išplėšiamų 
žmonių raudos, iš magnetofono juostos sklido šiurpūs 
muzikos tonai.

Už žuvusius tremtinius visi sukalbėjo "Tėve mūsų" ir 
"Amžiną atilsį". "Sibire" prie medinių kryžių paliktos 40 
degančių žvakučių prisiminti 2/3 tremtinių, kuriuos pri
glaudė šalta Rusijos žemė, o 20 žvakučių atneštos prie 
vėliavos prisiminti tiems, kurie po Stlino mirties iškankin
ti grįžo į Lietuvą. Nuleista vėliava, giedant "Lietuva, 
brangi".

ffff
— . LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
694% už 90 dienų, term. ind. 
696% už 6 mėn. term, indei.
7 % už 1 m. term indei.
794% už 2 m. term indėlius 
794% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. gar. inv. pa£ 
895% GIC 2 m. gar. inv. vai. 
Vfflo už pensijų, plan į (v.r.)
8 % už 1 m. term pensijų planų 
794% už pensijų, fondą RRIF (v.r.) 
694% už specialiųtaup. s—tų 
6 % už taupymo s—tas 
594% — 694% kasd. pal. s-tų 
596% už čekių, s—tų (dep.)

IMA:
s už asmenines
s paskolas nuo ......... 1094%
s už nekilnojamo turto
E paskolas (mortgages):
= su nekeičiamu nuošimčiu
E 1 metų ..................... 9%%
= 2 metų .....................  1054%
= 3 metų ..................... 10%%
E (fixed rate)

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

AKTYVAI VIRŠ 61 MILIJONO DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75%jkai- 
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santautpų dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas čekių, ir sąskaitų patarnavimas.tiaunama pini
ginės perlaidos, kelionės Čekiai (American Express^. Kitos pasko
los: (Line of credit) ir antrieji mortgiČiai.

~ m...*.*. .-.III • ■ i • ■
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai, ryto Iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

TELEFONAS: 5 3 2- 1 1 4 9
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

PARAMATORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6111A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 63A%

180-364 d. term, ind..........  63/«%
1 metų term. Indėlius......  7 %
2 metų term. Indėlius...... 774%
3 metų term, indėlius......  772%
1 metų GlC-met. palūk...... 8 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 772%
2 metų GlC-met. palūk...... 872%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 772% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8 % 
Specialią taup. s-tą.......... 674%
Taupomąją sąskaitą ........6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 674% 
Kasd. pal.čekių sąsk. Iki.. 53A%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo........................  1072%
Sutarties paskolas

nuo........................  1072%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 972%
2 metų................... 10 %
3 metų................... 1072%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų.......... 9'A %

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskol as iki $15.000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas serų, če
kių i r taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRS 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Minėjimas baigtas visiems sustojus ratu ir susikibus 
rankomis, giedant "Kaip grįžtančius namo paukščius, 
parveski, Viešpatie, ir mus..."

KELIONĖ į LIETUVOS KRIKŠTO JUBIELIEJŲ ROMOJE
Iš Vokietijos į Romą važiavo 4 autobusai: 1 iš Mūn- 

cheno-Memingeno ir 3 iš Vasario 16-tos Gimnazijos. Jais 
keliavo apie 200 asmenų. Dar keliolika tautiečių skrido 
lėktuvais ar Važiavo privačiais automobiliais.

Trys autobusai iš Romuvos išvyko birželio 25-tą d. 19 
vai. Dviem autobusais keliavo Vasario 16 Gimnazijos 
tautinių šokių grupė bei orkestras su savo vadovais ir 
kitais mokiniais bei mokytojais ir dar keliolika iš artimų 
apylinių tautiečių. Trečiuoju autobusu važiavo kun. K. 
Senkaus vdovaujami stuttgartiškiai ir tieji, kuri nebetilpo 
į du pirmuosius. _ >

į Romą be jokių nuotykių autobusai atvyko birželio 
26 d. priešpiet. Pirmųjų dviejų autobusų keleiviai buvo 
apgyvendinti viename viešbutyje ir po Romą visą laiką 
važinėjo kartu, o trečiojo autobuso - kitame.

Popiet Šv. Kazimiero Kolegijoje vyko priėmimas. Kolegi
jos rūmų kieme ir Villa Lituania viešbuty knibždėte 
knibždėjo šimtai tautiečių iš visų pasaulio kraštų, vaišin
damiesi įvairiais užkandėliais, vėsindamiesi šaltais gėrimė
liais ir šnekučiuodamiesi. Daugiausia apspiesti buvo iš 
Lietuvos atvykę dvasiškiai, vadovaujami Telšių vyskupo 
Antano Vaičiaus.

19:30 vai. (buvo skelbiama 18:30 vai., Romoje visur 
buvo vėluojama) prie pat Vatikano esančiame Columbus 
viešbutyje koncertavo Clevelando 9-nių vyrų choras UŽ
DAINUOKIM su soliste Bobelyte ir pranešėja bei kankli
ninke Mirga Bankaityte, vadovaujamas Algirdo Bielskaus. 
Darniai padainavo liet, liaudies dainas. Apie 150 klausyto
jų triukšmingai plojo, išprašydami porą dainų papildomai.

Tuo laiku turėjo įvykti jaunimo organizuotos eitynės 
per Romą. Negavus leidimo, pasitenkinta Kryžiaus keliais 
Šv. Petro bazilikos aikštėje. Apie 600 tautiečių su deg
lais ėjo ratu giedodami ir melsdamiesi. Priešaky buvo ne
šami mediniai kryžiai.

Tą dieną ir popiet Lietuvos Pasiuntinybės prie Vatika
no būstinėje vyko Pasaulio LB valdybos atstovų susitiki
mas su į Romą suvažiavusiais kraštų LB valdybų pirminin
kais bei nariais. Vokietijos LB valdybos vicepirmininkas 
dr. T. Remeikis birželio 30 d. sukvietė papildomą pasita
rimą, kuriame dalyvavo JAV-ių kultūros tarybos pirminin
kė ingr. Bublienė, iš Australijos LB - Baltutienė, Kana
dos LB atstovavo p. Bireta ir J.V. Danys, Prancūzijos - 
-Ričardas Bačkis, Šveicarijos - N. Prielaida ir Vokietijos- 
J.Sabas. Daugiausia buvo kalbama politiniais klausimais. 
Išdalintas susirašinėjimas tarp PLB valdybos ir VLIKO 
dėl bendradarbiavimo. PLB ir PLJS valdybos š.m. spalio 
23-25 d.d. šaukia politinę konferenciją, į kurią prašomos 
atsiųsti savo atstovus ir visų kraštų LB.

Birželio 27 d. priešpietė buvo skirta susitikimui su 
Popiežium Jonu Paulium II. į Šv. Petro bazilikos aikštę 
minios lietuvių pradėjo rinktis dar prieš 10 valandą. 
Karštoje saulėje per dvi valandas teko laukti įleidimo į 
audiencijų salę. Apie 2500 viso pasaulio lietuvių užpildė 
jos tik trečdalį. Priešakinę salės sieną puošė milžiniškas 
bareljefas, vaizduojąs Kristaus prisikėlimą. Scenoje sėdėjo 
Vasario 16 Gimnazijos tautinių šokių grupė ir orkestras. 
Salėje prieš sceną stovėjo gausus Čikagos lietuvių Operos 
choras, nuolat giedojęs lietuviškas giesmes. Priešakinėse 
eilėse sėdėjo Bažnyčios dignitoriai ir kunigai, tarp jų ir 
Telšių vyskupo A. Vaičiaus vadovaujama Lietuvos dvasiš
kių delegacija.

12:30 vai., visiems triukšmingai plojant, per šonines 
duris į sceną įžengė pop. Jonas Paulius II. Jis buvo pa
sveikintas lietuvių kalba. įteikta dovana iš Lietuvos 
- didelė lėkštė su Lietuvos krikščionybės 600 metų jubilie
jaus ženklu iš gintaro.

Popiežius kalbėjo itališkai, lietuviškai ir angliškai apie 
Dievo tarną arkiv. Jurgį Matulaitį. Prašė perduoti sveiki
nimus savo brangiesiems ir pasakyti, kad Popiežius visus 
laimina...

Popiežiaus kviečiami, visi sugiedojo "Tėve mūsų" 
lotyniškai. Suteikęs apaštališką palaiminimą, atėjo atsi
sveikinti su Vasario 16 Gimnazijos tautinių šokių 
grupe ir orkestru. Po to nulipo į publiką ir ėjo per eiles 
sveikindamasis ir laimindamas. Giedojo choras, kanklės 
skambino "Lietuva, brangi". Gimnazijos mokiniai, palydi
mi orkestro, sušoko "Malūną" ir "Rugučius", visiems la 
bai plojant. Ir orkestro sugrotas "Lakštingalų valsas" 
susilaukė triukšmingų plojimų. Sugrįžęs į sceną, Šv. 
Tėvas vėl atėjo prie Vasario 16 Gimnazijos šokėjų bei 
muzikantų ir su jais nusifotografavo.

Popiet išvyka į miestą, lankyti gražiųjų Romos bažny
čių ir senovės paminklų. Angelo pilies sode iki nakties 
repetavo Vasario 16 Gimnazijos ir Rochesterio tautinių 
šokių grupės.

Birželio 28 d. - didžioji šventės diena. 8 vai. abu 
autobusai pajudėjo Vatikano linkui. Kol suleido į Šv. 
Petro baziliką ir nurodė vietas, užtruko visa valanda, 
iškilmingos Šv. Tėvo mišios su lietuviais vyskupais ir 
kitais dvasiškiais prasidėjo punktualiai 9:30 vai. Dalyvavo 
visi Romoje esą kardinolai, Europos kraštų vyskupų konfe
rencijų pirmininkai arba jų atstovai, valstybių atstovai

prie Vatikano, tarp jų ir Lietuvos atstovas - Stasys Lo
zoraitis, Italijos vyriausybės kai kurie nariai, lietuvių 
veikėjai, per 2.500 mūsų tautiečių ir pilnutėlė šventovė 
kitų maldininkų, tarp jų nemaža ir lenkų. Giedojo Lietu 
vių Operos choras lietuviškai ir Bazilikos choras itališkai 
bei lotyniškai.

Koncelebruojančių dvasiškių būrio lydimas, prie alto
riaus Šv. Tėvas atvyko Operos chorui giedant "Pulkim 
ant kelių". Lietuviškai perskaityta arkiv. Jurgio Matu
laičio biografija, suminint jo dorybes. Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius paprašė Šv. Tėvą Dievo tarną arkiv. 
Matulaitį įtraukti į palaimintųjų sąrašą. Tada Jonas- 
Paulius II Apaštalų Sosto vardu paskelbė arkiv. Jurgį 
Matulaitį arba Matulewicz - palaimintuoju. Visa šventovė 
smarkiai plojo. Dešiniajame altoriuje iškabintas didelis 
spalvotas arkiv. Matulaičio paveikslas Vilniaus katedros, 
Aušros Vartų Marijos, Nukryžiuotojo ir lietuviškos sody
bos fone.

Skaitinų iš pranašo Ezechielio knygos lietuviškai per
skaitė Jubiliejinių iškilmių komiteto pirmininkas, buv. 
Vasario 16 Gimnazijos direktorius Jonas Kavaliūnas.

Pamokslą Šv. Tėvas skaitė itališkai, bet po keletą 
sakinių tarė ir lietuviškai, angliškai, lenkiškai bei prancū
ziškai. Tikinčiųjų maldavimai buvo skaitomi lenkiškai, 
prancūziškai (skaitė Bačkis, jaun.) lietuviškai' skaitė Živi
lė Bačkienė), gudiškai, ukrainietiškai (suminėjo ir lietu
vius), ispaniškai (skaitė Albertas Kaluzevičius, suminėda
mas ir palaimintąjį arkiv. Jurgį) ir vokiškai (skaitė Gabi
ja Diavaraitė).

Priartėjus aukojimui, aukas atnešė įvairios lietuvių 
organizacijos ir institucijos. Vasario 16 Gimnazijos auką 
atnešė Rimas Čuplinskas, lietuvių skautų - stud. Paulius 
Mickus su JAV-ių lietuvaite. Su pastaraisiais Šv. Tėvas 
ilgiau pasikalbėjo ir palaimino.

Šioms mišioms Vatikanas išleido puošnią per 100 pusla
pių maldaknygę su visa liturgija italų ir lietuvių kalbo
mis. Jos viršeliuose išspausdintas 1628 m. raižinys apie 
lietuvių krikštą iš buv. paveikslo Vavelio katedroje ir 
jubieliejinis ženklas. Viduje- Vilniaus herbas, minėtas pal. 
arikv. J. Matulaičio paveikslas, Vilniaus katedra, Šv. 
Mikalojaus bažnyčia iš lauko ir vidaus, Šv. Onos ir Ber
nardinų bažnyčios, stebuklingas Šv. Mergelės Marijos pa
veikslas Trakuose, abi pusės jubiliejinio medalio. Visi pa
veikslai ryškių spalvų. Per mišias sugiedotos lietuviškos 
giesmės su gaidomis.

12 vai. Šv. Tėvas pasirodė savo darbo kambario lange 
Kalbėjo apie Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų bei pal. 
arkiv. Matulaitį ir laimino Šv. Petro aikštėje susirinku
sią minią. Vasario 16 Gimnazijos ir Rochesterio lietuvių 
tautinių šokių grupės, Gimnazijos orkestro palydimos, 
sušoko "Kubilą" ir "Suktinį". Šokius stebinčiam vysk. 
Antanui Vaičiui ir jo palydovams sugiedojo "Ilgiausių 
Metų", "Lietuva, brangi" ir "Kaip grįžtančius namo paukš
čius".

18 vai. - akademija Pauliaus VI-jo Vatikano audiencijų 
salėje. Šv. Kazimiero liet, kolegijos rektorius prel. Bart
kus, Jubiliejinių iškilmių Vyriausiojo bei Romos komitetų 
vardu ir Stasys Lozoraitis Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vardu, itališkai, angliškai ir lietuviškai dėkojo Šv. Tėvui 
už palankumą Lietuvos Bažnyčiai ir lietuvių tautai. Sugie
dotas Lietuvos himnas.

Apaštališkojo Grigaliaus universiteto istorijos fakulte
to dekanas prof, dr. P, Rabikauskas kalbėjo itališkai, 
supažindindamas apie pustrečio tūkstančio klausytojų su 
Lietuvos krikštu ir pal. arkiv. Jurgio Matulaičio gyveni
mu bei darbais.

Prof, dr. Vyt. Vardys paskaitą apie Lietuvos krikšto 
poveikį mūsų tautai skaitė anglų kalba. Pradėjo Mindaugo 
krikštu ir baigė tikinčiųjų persekiojimu dabartinėje Lietu
voje.

Gražiai dainavo sol. Lilija Šukytė-Vasyliūnienė, pia
ninu palydima prof, dr. Lampsatytės-Kollars, atlikdama 
porą giesmių itališkai ir per 10 dainų lietuviškai. Klausy
tojai pasigedo geresnės pranešėjos.

Sugiedoję "Marija, Marija", dauguma pėsčiomis iš Va
tikano patraukė į netoli esančią Angelo pilį, kurios soduo
se vyko dainų bei šokių koncertas ir pokylis. Pilis ir 
sodai buvo šventiškai iliuminuoti.

Po pasveikinimo sugiedotas Lietuvos Himnas, šoko 
Vasario 16 Gimanzijos ir Rochesterio lietuvių tautinių 
šokių grupės kartu ir atskirai. Dainavo Clevelando vyrų 
choras UŽDAINUOKIM su soliste p. Bobelyte. Didžiausio 
publikos pritarimo susilaukė Gimnazijos šokėjai ir muzi
kantai. ( bus daugiau )

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS R 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ J

ATEIJf l LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous)

I
 GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ Q

PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. ®
(Skersa^ gatves nuo pensininku rūmų, 1610 B 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v,

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

6 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

a+a
ROMANUI VABOLIUI 

mirus,

jo žmona, GABY ir artimuosius broliškai 
užjaučiame —

A. J. RUBINAI, 
Quebec.

MOKAME UZ:
indėlius (P.C.A.) .................. 3%
santaupas....................... 4.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.................. 4.25%
term, indėlius 1 m.......... 8.25%
term, indėlius 3 m...........8.75%
reg. pensijų fondo............... 6%
90 dienų indėlius...........7. %
(minimum $5.000) 
Reg. pensijų 1 m............  8 %

DARBO V AL/lNDOSi pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio įnėn. šeštadieniais uždaryta.

ARTĖJA NAUJIEJI MOKSLO METAI

Ruošiantis naujam, artė
jančiam mokslo metų sezo
nui, pravartu prisiminti ir 
musų lietuviškųjų Šeštadie
ninę Mokyklų. Mokslo Mė
ty Atidarymas vyks rugsėjo 
mėn. 13 d., po 11 vai. mi
šių AV Parapijos salėje. 
Bus paruošti skanūs pietūs, 
įdomi programa, atliekama 
jauny vyry iš Toronto- Trio

Montrealio Šeštadieninės Mokyklos mokiniai , dalyvavę 
Vasario 16-tos dienos minėjime.

Norintieji įsigyti Kantatos KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖ
LIŲ LIETUVA premjeros leidinį, gali kreiptis į Montrea
lio Parapijų kioskus, Prisikėlimo Parapijos kioskų Toron
te, į J.Vaznelio parduotuvę 2501 W-71sth str.Chicago, 
IL,60629, Putnamo Seseliy Vienuolynų. Galima užsisakyti 
ir pas M.N.P.Seseles Montrealyje 1450 rue de Seve,Mtl., 
H4E 2A7.

SPECULFBĖS:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMA5
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-90® AVENUE, LaSalle 
365-11 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1987. VIII. 20

IMAME UZ; 
ne kiln, turto pask. 9.75% 
asmenines paskolas 11.25 % 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $25.000

SERENADA. Prie progra
mos prisidės ir Mokyklos 
mokiniai.

Visi tėvai nedvejodami 
turi apsispręsti leisti savo 
vaikus į šių mūšy Mokyklų, 
kuri paliks gražiausius atsi
minimus jauniesiems, nes 
mokytojai dirba su meile 
ir vaikams, ir lietuviškajai 
kultūrai.

Jaunavedžiai Livija ir Algirdas Bobeliai

LIVIJOS STANKEVIČIŪTĖS IR ALGIRDO BOBELIO 
VESTUVĖS

Montrealio Aušros Vartų, 
šventovėje liepos 31 d. kun. 
dr. J. Kubilius, SJ, sutuokė 
Livijų Stankevičiūtę ir Al
girdų Bobelį.

Tėvas Kubilius, SJ yra 
ilgametis Stankevičių šei
mos bičiulis. Pažintis pra
sidėjo daugiau kaip prieš 
40 mėty Paryžiuje, Prancū
zijoje, kai ten karo įvykiai 
atbloškė Aleksandrų Stanke- 
vičiy, buvusį Kauno radijo 
stoties viršininkų su šeima.

Visų keliai vėliau vedė 
į Montrealį, kur Tėvas Ku
bilius,SJ įkūrė Montrealio 
Aušros Vartų parapijų ir 
pastatė šventovę. Tėvui 
Kubiliui,SJ teko palydėti 
anksti mirusį Aleksandrų 
Stankevičiy į amžinų atilsį, . 
o vėliau sujungti vedybi
niam gyvenimui jo sūnų 
Liudų; krikštyti Velionio 
7 vaikaičius ir palaiminti 
penkių ty vaikaičių*, sutuok- i. 
tuves. ' ;

Šių jungtuvių metu, ša
lia tradicinių Šv.Rašto žo
džių apie vedybinio ryšio 
svarbumų ir pripažinimų, 
kad šis ryšys pirmauja da
linai ir prieš kitus įsiparei- 
gojimus-pasižadėjimus net 
savo artimiesiems, Tėvas 
Kubilius, SJ pasakė iš šir
dies daug apmųstyty min
čių apie vedybų prasmę.

Jis pabrėžė, kad lai
mingas dviejų asmenų gy
venimas remiasi nuolatiniu 
abipusiniu savo meilės dali
nimus!. Bet reikia meile 
dalintis ir su asmenimis, 
esantiems aplink mus; pir
miausia su tėvais, toliau 
giminėmis, draugais ir su 
tais, kuriems yra reikalinga 
pagalba. Toks meilės tinklo 
išplėtimas stiprins ir tarpu
savio laimę.

Gyvenime reikia turėti 
tikslus-idealus- dvasinius, 
tautinius ar ir kitus, tada 
gyvenimas įgyja daug di
desnę prasmę. Be idealų 
gyvenimas yra blankus ir 
gali tapti nuobodus.

Dabar jaunimas auga 
bent dviejų kultūrų įtakoje, 
o šie jaunieji augo bene 
keturių kultūrų įtakoje: lie
tuviškos, amerikietiškos, 
Kanados angliškosios ir 
prancūziškosios. Bet lietu
viška kultūra visada galima 
pasididžiuoti.

Sutuoktuvės šventovėje

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS?

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * 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 

ir vėliau pokylis vyko šei
mų ir artimųjų aplinkoje, 
ko abu jaunieji norėjo. 
Šventovėje apeigas vargo
nais palydėjo jaunosios dė
dė Aleksandras Stankevi
čius, jaunas muzikas ir 
kompozitorius, kurio kanta
ta (tekstas parašytas poeto 
Henriko Nagio) neseniai 
buvo labai sėkmingai atlik
ta, minint 600 m.krikščio
nybės jubiliejų Montrealyje.

Jaukus priėmimas ir 
pobūvis vyko "Le Shangrila’ 
viešbučio Grand salone, 
dalyvaujant virš ši'mto gi
minių ir šeimų artimųjų, 
kurie atvyko iš daugelio 
Š.Amerikos kontinento vie
tovių tarp Kalifornijos ir 
Floridos ir net Europos.

Jaunieji buvo sutikti 
pagal lietuviškų tradicijų 
su duona (iš Lietuvos!) ir 
druska. Taip pat vaišių 
stalų puošė ir raguolis, at
siųstas giminių iš Lietuvos.

Pobūvį pravedė Livijos 
dėdė Alys Stankevičius, 
Quebec'o provincijoje pla
čiai ir seniai žinomas savų, 
prancūzų TV ir radijo prog
ramų vedėjas,- dažnai įterp
damas lengvo jumoro; taip 
pat sumaniai antrino jau
nojo brolis Jurgis Bobelis 
susidariusiai jaukiai nuotai
kai.

Jaunojo tėvas dr. Kazys 
Bobelis, plačiai žinomas 
lietuvių veikėjas, ilgametis 
VLIK'o pirmininkas, pa
kviestas tarti žodį dar 
daugiau pabrėžė šias su
tuoktuves kaip šeimų šven
tę, pasakydamas, kad jis 
kalba dažnai ir daugelyje 
vietų (iš tikrųjų, daugelyje 
pasaulio vietų), bet šeimos 
kalbėtojas yra jo žmona 
Dalia.

Dalios Bobelienės žodis 
buvo motiniškai nuoširdus, 
todėl ir neilgas, linkintis 
jauniesiems laimingo gyve
nimo.

Panašiai trumpai kalbė
jo ir jaunosios tėvas Liu
das Stankevičius, kuris, sek
damas savo tėvo pėdomis, 
jau daug metų veda savo 
lietuviškų radijo pusvalandį 
Montrealyje.

Sutuoktuvėse susitiko 
trys jaunųjų giminių ge
neracijos: abiejų jaunųjų 
močiutės, tėvai, penki bro
liai bei seserys; žinoma, 

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

Tel. 533-3531
7 psl.

ir dėdės, tetos, pusbroliai 
ir pusseserės. Livijos mo
čiutė Viktorija Stankvičienė 
gyvena Montrealyje, o Al
girdo močiutė Alena Deve- 
nienė - Grigaitienė Los 
Angeles. Pastaroji jau 40 
metų yra žinoma aktyvi 
ir labai energinga lietuviš
kų reikalų gynėja ir puose
lėtoja Amerikoje. Savo ne
ilgoje, turiningoje kalboje, 
lyg ir papildydama Tėvo 
Kubiliaus, SJ šventovėje 
pasakytas mintis,- išsakė 
bene svarbiausia , kų jautė 
ir linkėjo jauniesiems suva
žiavę iš arti ir iš toli gi
minės ir bičiuliai.

Ji nurodė didelę svarbą 
išlaikyti lietuviškų kalbų, 
tautinę dvasių, tradicijas, 
puoselėjant lietuviškų kul
tūrų, ir linkėjo jauniesiems 
tai įgyvendinti jų laimin
game, darniame šeimos gy
venime.

Kiti susirinkusieji jau 
pasitenkino tik asmeniškais, 
tiesioginiais linkėjimais 
jauniesiems, nors dalyvau
jančių tarpe . buvo nemaža 
žinomų veikėjų, taigi, ir 
kalbėtojų.

Dr. Kazio ir Dalios Bo
belių giminystė plati ir be
veik keturiasdešimt iš jų 
atvyko iš tolimų vietų. Iš 
Los Angeles A.pevenienė- 
Grigaitienė ir K.Grigaitis, 
vienas iš Akademinio Skau
tų Sųjūdžio iniciatorių (1924 
m.), pirmiausia po karo 
imigravęs į Kanadų, kur 
savo laiku buvo aktyvus 
K LB veikėjas; iš New York 
k'o dėde Jurgis Bobelis su 
šeima, iš Chicagos inž. E. 
Bartkus, dr. Vienužis su 
žmona, iš Cleveland'o dr. 
D.Degesys su žmona; inž.K. 
Devenis iš Bostono, iš To
ronto inž. H.ir G.Lapai, ir 
kiti.

Jaunosios giminės ir 
draugai kol kas koncentruo
jasi Montrealyje, bet jų 
yra nemažas skaičius, nes 
vien pusseserių ir pusbrolių 
yra septynetas. Kitų gimi
nių būrelį, išsibarsčiusį ki

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
L Gudas, A.Bušma, A.Rakauskas.

J.Zabieliauskas. St.Gedgaudas, /
RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ: P.Kerevičius. 

-$ 30.
PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
po $10.- A.Valienė, M.Gudienė, A.Žiūkas, Pr.Jankauskas.
AUKOS: Po $20,- P.Girdžius, X.Y., A.Kazlauskas.

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ! "NL"

GUY ®
IR I H 
ROOFER----- COU VREUR

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

tur, daugiausiai Amerikoje, 
atstovavo jaunosios dėdė 
J.V.D a n y s su žmona 
iš Ottawos. Šalia Montrea
lyje gyvenančių giminių 
dar buvo ir montreališkiai 
Bernotai, Norkeliūnai, J. 
ir J.Adomoniai, dr.V.Pavi- 
lanis su žmona, kurių ve
dybų mišiose Paryžiuje, 
Prancūzijoje (atnašautų Tė
vo Kubiliaus,SJ) patarnavo 
jaunosios dėdė Alys Stan
kevičius; žinoma, tada jis 
buvo apie 40-čia metų jau
nesnis (I).

Iš Floridos buvo atvy
kę K.Brazauskas su žmona. 
Jis irgi Paryžiaus tremties 
šeimos draugas, kuris Lie
tuvoje buvo futbolo žvaigž
de. Tolimiausias svečias 
buvo ponia Dolores Mat
thews iš Monaco. Jos. mo
tina taip pat dirbo Kauno 
radijo stotyje; emigraciniai 
keliai vedė į Brazilijų, O- 
landijų, vėl į Lietuvę, 
Angliju. "Dole" ir Liudas 
(jaunosios tėvelis) augo kai- 
minystėje dar būdami 
"vaikiukais", bet korespon- 
dencinis ryšys buvo palai
komas.

Livija ir Algirdas susiti
ko bene prieš penketų me
tų tautinių šokių šventėje 
Chicagoje, o dabar sutarė 
sukeisti žiedus ir pradėti 
bendrų šeimos gyvenimų. 
Pobūvio metu, po atatinka
mų linkėjimų, pasižadėjo 
užauginti naujų kartų tau
tinių šokių šokėjų.

Algirdas Bobelis, baigęs 
komercinius mokslus, dabar 
veda nuosavų biznį mote
lių srityje. Livija Stankevi
čiūtė, įsigijusi bakalaureatą 
iš modernių kalbų, kelerius 
metus dirbo "Les Editions 
Internationales Alain Stan- 
kė, Inc.", kuri neseniai iš
leido Kanados enciklopediją 
prancūzų kalba, o dabar 
ji yra pasiryžusi padėti Al
girdui ir šeimos, ir verslo 
administravime. Papildomos 
energijos pasisemti jie iš
vyko mėnesiui pasižvalgyti 
per Hawajus į Azijų. J.V.
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VABOL1S Romanas, 83 
m., mirė liepos 22 d.

Ilgę laikę buvo Montrea- 
lio skautę nuoširdus rėmė
jas, atvykdavo į "Baltiję" 
talkininkauti stovykloms.

Liko žmona Gaby.
Užuojauta artimiesiems.

v

Tautos Šventės-Rugsėįo8-tosi^T

MINĖJIMAS
įvyks 1986 m RUGSĖJO 6 d.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

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 BANK INI AT PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 21,000,000; REZERVAS virS $ 750,000.

*********************** 
DĖMES1O-
J UODO J O KASPINO DIE
NOS programa vyks RUG
PJŪČIO 23 d., 7:30 val.v. 
Šv. Juozapo Oratorijoje.
Programoje- minėjimas 
ir eisena su žvakėmis. Po 
to ekumeninės pamaldos 
ir koncertas. VISI prašomi 

skaitlingai dalyvauti, mi
nint Ribbentropo-Molotovo 
Pakto sudarymą, tarptauti
niu mastu.
****** ******************
• LUKOŠEVIČIAI, Irena 
ir Petras, po šaunią ję duk
ters Inos ir Morkaus Sun- 
gailę sutuoktuvių (aprašy
mas kitame "NL" numeryje) 
buvo išvykę atostogų į Por
to Rico.

J IEŠKO DAUGIAKALBIŲ 
TARNAUTOJŲ

Montrealio Miesto Savi
valdybė nori įsteigti Rotu
šėje skyrių su 6-iais daugia
kalbiais , tarnautojais ir 1 
reikalų tvarkytoju (mana
ger) padėti kultūrinėms 
bendruomenėms susisiekti 
su Miesto Savivaldybės į- 
vairiais skyriais ar pareigū
nais.

Anketos > norintiems to
kio darbo, yra išdalintos 
bibliotekoms ir kultūros 
namams. Jas galima gauti 
ir "Corporate Affairs De
partment" 500 Place d' 
Armes, 13th floor, Montre
al,' H2Y 2W2, tel: 872-2708.

Kandidatai pageidauja
mi universitetinio išsilavi
nimo ir turintieji praktiš
kos darbo patirties. Anke
tas reikia grąžinti iki RUG
SĖJO mėn. 4 d.

• Diakonas Paulius MALIŠ- 
KA išvyko į skautų stovyk
lą "ROMUVĄ".

• Sesele PALMIRA ir Se
selė TEREZINA išvyko re
kolekcijoms į Motiniškus 
Namus. Grįš šio mėnesio 
pabaigoje. Pavaduoja iš 
Putnamo Seselė BONIFA-

Programoje
• P a s k

M
a
e

11 vai. Iškilmingos Pamaldos
12 vai. Minėjimo Aktas

i t a: kpt. inž. Kl, ČEPUTIS 

n i n ė j e d a 1 y j e:

• Sol.
AUKA: $5.00 ORGANIZACIJOS PRAŠOMOS DALYVAUTI SU VĖLIAVOMIS

PELNAS skiriamas TAUTOS FONDUI

STRAVINSKĄITE

CERTIFIKATUS ... 8/2%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų........
180 d.~ 364 d.........
120 d. -179 d. ...
60d. - 119 d. ...,.
30 d. - 59 d..........

7%%
7'A%
6’4%
6/2%
6!4%

IMA l

NEKILN. TURTO nuo 9%%,

MOKA UZ:

TAUPYMO -special .. 5’4 %
TAUPYMO — su Gyv, dr. 5 % 
TAUPYMO- kasdieninės 4/2 % 
EINAMOS .......................
PENSIJŲ - RRSP term. 
PENSIJŲ- RRSP taup.

UŽ:
ASMENINĖS nuo 1034%

4Ų % 
8/2 % 
6 %

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

C1JA.

ATMINTINA DATA
RUGSĖJO mėn. 27 d. 

Montrealyje, AV Parapijoje 
bus Palaimintojo ark. Jur
gio Matulaičio 
pagerbimas. Atvyks Seseles 
iš Putnamo, taip pat ir 
jų kapelionas kun.Cukuras, 
kuris laikys mišias ir pasa
kys pamokslą. Iškilmingoje

Dr. Jonas MALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJ Al-CHIRURGAI 

1440 St. Catherine St. W. Suite 600. 
Montreal. P.O. H3G 1S5

Tel. Bus: 866-8235
Namy 761-4675

Sol. A. STRAVINSKAITĖ

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALES 
ATNAUJINIMO IR DARBŲ UŽBAIGIMO

PIETŪS
ruošiami

rugpjūčio 30 d., sekmadienį, po 11 vai. Mišių.
Pietų metu - • trumpa programa

• loterija,
• skaniai paruošti pietūs,
• turtingas baras.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
A.V. Parapijos Valdyba

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieniai 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.

procesijoje bus atnešta Pa
laimintojo paveikslas. Mišių 
metu giedos AV Parapijos 
Choras, dir. A. Stankevi
čius, bus atliktos ir Kanta
tos "Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva" ištraukos.

Po pamaldų - karšti 
pietūs AV Parapijos salėje 
ir atitinkama akademija.

Kviečiami dalyvauti vi
si. Smulkiau bus pranešta 
abiejose parapijose ir "NL". 
skelbimuose. ab

• Sol. A.KEBLYS grįžo po 
2-jų savaičių atostogų, ku
rių vieną praleido Pranciš
konų vasarvietėje Kenne
bunk Port . Čia turėjo pro
gos duoti dainų rečitalį. 
Akomponavo dr. Vytenis Va- 
syliūnas ir vasarotojų choro 
pasirodymo proga padaina
vo 2 duetus su viešnia iš 
Baltimorės Janina Braslaus- 
kiene.

Kitą savaitę praleido 
Cape Cod ., kur buvo glo
bojamas Bronės ir Edvardo 
Martišių.

• LITO ekskursija į SAFA
RI parką Montrealio Litua
nistinės Mokyklos moki
niams - LITO nariams nuo 
6-15 m. amžiaus bus rug
pjūčio mėn. 28 d.,penkta
dienį.

Autobusas išvažiuoja 
9 val.ryto nuo LITO įstai
gos, 1467 De Seve ir grįš 
apie 5 val.p.p. Norintieji 
dalyvauti prašomi užsire
gistruoti iki rugpjūčio 21 
d. LITE.

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR
y, . ' •••■ ' - * "

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kampas 45-th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

Dr. Caėtan B&RARD, D.M.B.

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

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

M. CUSSON' VAISTINE
7635 Central St. Ville La Sdle, P.Q H8P 1L2

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505 
s

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

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

Tel.:( 931-4024

..................——MB———■

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 2039, Sun Life Building 

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6 

Tel. (514) - 871-1430
MMnaBnmnaMgnMnMeNMHMMMiMMHHMMBBHaai
8 psi.

atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, Tel.: 733—9878 

•a-MaimsgMSMMHMHaMMnMHMUMUaagHUMMUHUi

< GAteaux • Biscuits
• Giteaux au frontage
• Pain • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINE
• [vairūs pyragaičiai
• Spurgo*
• Sauialnial
• Aguoniniai Ir kitokie 

pyragai

2524. Oatario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

“MtawUec. “Kaukte*
Kailių Siuvėjas 

767-6183 dabar pakeistas į: 288-9646

• Taisau ir remodelfuulu
• Siuva ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 288-9444

TON Y I
PHOTO!
STUDIO!

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

RESTORANAS KOSUHS
Specialybė - “BROCHETTERIE” -

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

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

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėreridrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 .............. Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T“ “
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

STANDARD PETER SODO
LIFE

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .
4999 St. Catherine St. West, Suite 450 
Westmount, H3Z 1T3 Tel.: 481- 0311.

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
, ALI ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI,

APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS : John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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