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NUVERSTAS PARAGVA
JAUS DIKTATORIUS

Valdęs 34 metus Parag
vajų, prezidentas Alfredo 
Stroessner buvo nuverstas 
nuo sosto generolo Andres 
Rodriguez' o. Pastarasis, 
buvęs artimas Stroessner'io 
draugas, įvykdė kruviną 
karinį perversmą ir jau 
buvo prisaikdintas nauju 
prezidentu. Sukilimo metu, 
sakoma, žuvę apie 3u0 
žmonių. Naujasai preziden
tas pažadėjo demokratiš — 
kus rinkimus š.m. gegužės 
1 d. Ar jis tą dažnai 
pietų Amwikos diktatorių 
ir diktatorėlių skelbiamą 
pažadą ištesės - daug kas 
abejoja. Dar vis sklinda 
gandai apie jo ryšius su 
narkotikų pirkliais.

Nuverstasai vokiečių 
kilmės prezidentas Stroes
sner buvo dažnai kaltina
mas priglaudęs daug hitle
rinės Vokietijos stambių 
nacių.

SOVIETŲ-KINŲ 
PASITARIMAI

Reuter' io žinių agentūra 
praneša, kad Kinijos ir So
vietų Sąjungos vadų pasi
tarimai numatomi š.m. 
gegužės 15 d. Tą žinią 
patvirtino ir Sovietų žinių 
agentūra TASS. Tai bus 
pirmas taikingas žingsnis 
Komunistinės Kinijos san
tykiuose su Sovietų Sąjun
ga nuo Kruččiov' o laikų. 
Gorbaeiov'as lankysis Kini
joje gegužės 15-18 dieno
mis ir tarsis su Deng Xiao
ping' u. Komunikatai buvo 
paskelbti po Sovietų už
sienių reikalų ministerio 
Ševardnadze's vizito Ki
nijoje.
DEMJANJUK'O TEISMAS 
IR VĖL ATIDĖTAS

Izraelio Aukščiausias 
Teismas įtariamojo nacių 
karo nusikaltimais ukrainie
čio John Demjanjuk' o 
apeliacinę bylą ir vėl 
atidėjo ik š.m. lapkričio 1 
dienos. Tokie ilgalaikiai 
atidėliojimai leidžia spėti, 
kad valstybės prokurorai 
dar vis ieško naujų įrody
mų, nes ne visi turimieji 
buvo patikimi, o gal ir 
laukia natūralios nega
luojančiojo kaltinamojo 
mirties. Tada bylos tęsti 
nebereikėtų.

PALESTINOJE ŽUDYNĖS 
NESIBAIGIA

Pastarąsias kelias savai
tes Izraelio okupuotose Pa
lestinos srityse kasdien 
žūva po kelis palestinie
čius ir šimtai paguldomi į 
ligonines. Š. m. vasario 5 d. 

Izraelio kareiviai nušovė 
vieną arabų jaunuolį ir 
vieną dviejų metų vaiką, 
o sužeidė 21 arabą.

Ministeris pirm. Sha
mir' as, atrodo, supratęs, 
kad sukilimo nenumalšins 
jėga, pasiūlė palestinie
čiams rinkimus dėl ribotos 
autonomijos kai kuriose 
Palestinos vietovėse. Jau 
ir Izraelio kariuomenėje ky
la vis daugiau protesto 
balsų prieš tokį brutalų 
beginklių civilių žudymą. 
Tačiau palestiniečiai ribo
tos autonomijos pasiūlymą 

-atmoM>,< reikalaudami visiš
kos nepriklausomybės ara
bų Palestinai.

KONSERVATORIUS GRAVEL 
KALĖJIME

Michel Gravel, 49 metų, 
buvęs Progresyviųjų Kon
servatorių Partijos parla
mento atstovas Quebec'o 
provincijoje, teismo nubaus
tas vieniems metams kalė
jimo ir 50,u(J0 dolerių pi
nigine bauda už protekcijų 
pardavinėjimą ir kyšių 
ėmimą. Parlamentan jis 
buvo išrinktas 1984 metais. 
Visa šio konservatoriaus 
sukčiavimo veikla bei 
apimtis, turbūt, niekad ne
paaiškės, nes prisipažinda
mas kaltu, Gravel sąmonin
gai nutraukė tolimesnį jo 
nusikaltimų tyrinėjimą, į 
kurį buvo įvelti du buvę 
PC ministerial (p. Lasalle ir 
ponia Grenier) ir dar visa 
eilė partijos ir valdžios 
šulų.

KANADIETIS DIDMEISTERIS 
PRALAIMĖJO

Montrealietis šachmatų 
didmeisteris Kevin Sprag- 
gett, po ilgo ir atkaklaus 
turnyro, pralaimėjo sovietų 
šachmatų didmeisteriui 
Artur Jusupov' ui. Kanados 
didmeisteris yra pasaulyje 
skaitomas 35-tuoju, bet, 
anot Jusupov' o, jis esąs 
tarpe dešimties geriausiųjų. 
Nustatytąsias turnyro žai
dynes baigę lygiomis, did- 
meisteriai žaidė žaibo (sud- 
den-death) turnyro papildo
mąją partiją, kurią 50- 
tame ėjime Spraggett 
pralaimėjo dėl laiko stokos. 
Rungtynių nugalėtojas žais 
pusiaufinalines rungtynes 
dėl šachmatų pasaulio 
meisterio vardo.

GRĄŽINTI RŪMAI 
ARKIVYSKUPIJAI

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio susirinkime, sausio 
mėn. 26 d. Vilniuje pirma
sis LPS sekretorius Algir
das Brazauskas pranešė, 
kad Vilniaus arkivyskupijai

VIENAS MILIĮ ON AS 
PARAŠŲ
Šiose storose kny - 
gose surinkta 1 mil. 
Amerikos piliečių 
parašų, kuriuos su
rinko Amerikos lie
tuviai, prieš 67 m., 
prašydami JAV vy
riausybę pripažinti 
LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĘ de 
jure.
Kairėje - Lietuvos 
diplomatas dr. Jo
nas Bielskis, deši
nėje - Lietuvos 
atstovybes sekreto
rius dr. Matas J. 
Vinikas.
Kiek surinktume 
parašų dabar, pri - 
menant JAV ir Ka
nados vyriausybei, 
kad laikas panai - 
kinti Stalino-Riben- 
Mc^osEmrartis ir 
jų konsekvencijas 
Pabaltijui ?

grąžinami arkivyskupijos 
rūmai. Apie tai pranešta 
telegrama kardinolui Vin
centui Sladkevičiui.
VĖL ATNAŠAUTOS ŠV. 
MIŠIOS VILNIAUS 
KATEDROJE - PRANEŠA 
REUTER' IS

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad š.m. vasario 
mėn. 5 dieną Vilniaus 
katedroje buvo ir vėl atna 
šautos Šv. Mišios. Apie 
tai rašo GLOBE AND 
MAIL (Toronte spausdina
mas) dienraštis š.m. vasa
rio 6 dienos numeryje. 
Spausdindami šio straipsnio 
vertimą, nurodysime ir 
kelias klaidas. Tokių ne
tikslumų, deja, netrūksta 
svetimtautiškoje spaudoje. 
Mūsų šnekūs politiniai 
veiksniai galėtų į jas at
kreipti dėmesį ir nusiųsti 
atitaisymus, pasinaudodami 
ta proga plačiau paminėti 
ir Lietuvos įvykių tikrąją 
priežastį ir raidą.

Straipsnis pavadintas: 
VILNIUS CATHEDRAL 
SITE OF LITHUANIAN 
MASS. Seka tekstas: "Ro
mos katalikų mišių gies
mės vakar pirmą kartą 
aidėjo Vilniaus katedroje 
nuo to laiko, kai Lietuvos 
sovietinė komunistų val
džia šventovę prieš 40 
metų uždarė ir pavertė 
sandėliu.

17-tojo šimtmečio 
katedra buvo sausakimša, 
vyskupui Julijonui Stepona
vičiui atsigulus kryžiumi 
prieš kolonom papuoštą 
(didįjį) altorių per naujo 
pašventinimo apeigas. 
Lauke keliolika tūkstančių 
žmonių klausėsi mišių per 
garsiakalbius, kai kurie 
mojuodami prieškarinės 
nepriklausomos Lietuvos

PRANEŠA PASAULIO LIETUVIU, BENDRUOMENĖ 
PASKIRTAS ATSTOVAS ŽENEVOJE

Narcizas Prielaida yra paskirtas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos atstovu Žmogaus Teisių Komite
tui prie Jungtinių Tautų, Ženevoje, Šveicarijoje.

vėl leistas geltona-žalia- 
raudona (tekste parašyta: 
raudonas, geltonas, žalias! 
h.n.) vėliavas.

Vyskupas Steponavičius 
kalbėjo maldininkams: ,5Tai 
buvo baisus momentas 
visai tautai, kai prieš 40 
metų katedrą uždarė. Tada 
tarytumei juodas debesis 
uždengė visą Lietuvą. 
Sunku apsakyti žalą, kuri 
buvo padaryta Lietuvos 
religinei bendruomenei per 
tuos 40 metų, laukiant 
katedros sugrąžinimo. 
Mūsų visa tauta, ne tiktai 
Bažnyčia, kentėjo. Tačiau 
dabar mes esame liudinin
kai tautos atgimimo'.

Katedra buvo atimta 
1949 metais, kaip dalis 
valdžios žygio prieš orga
nizuotą religiją trijose 
Baltijos respublikose - Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijo
je, kurios buvo jėga įjung
tos Sovietų Sąjungon prieš 
devynerius metus.

Katedra, metus išlikusi 
tuščia, buvo pirma pavers
ta sandėliu ir vėliau, 1956 
metais, meno galerija. 
Katedros dekanas buvo su
imtas ir kalinamas kalėji
me į rytus nuo Maskvos, 
kur jis ir mirė.

Respublikos šventovės 
tapo valstybės nuosavybe 
ir daugelis jų buvo užda
rytos. Kunigai buvo suimti.

Valdžia spalio mėnesį 
(1988, h.n.) sutiko katedrą 
grąžinti. Vyskupui Stepona
vičiui, kuris buvo 1961 me
tais suimtas ir pasiųstas į 
vidaus egzilį Lietuvos 
kaiman (Žagarės miestan! 
h.n.), buvo pranešta gruo
džio mėnesį (1988 m. 
h.n.), kad jis gali grįžti 
katedron".

PLB SVEIKINIMAS VASARIO 16 ŠVENTĖS PROGA :

Tegul atgimimo pavasaris, taip ryškiai prasiskleidęs 
pereitais metais Lietuvoje, paskatina kiekvieną lietuvį, 
kur jis bebūtų, atbusti, siekti asmeninio tautinio atgimi
mo ir jungtis į bendrą lietuvišką darbą tautos išsilaiky
mui išeivijoje ir Lietuvoje.

Šiais metais, 71-mąją Lietuvos Nepriklausomybės Pa
skelbimo šventę pagerbiame mes išeivijoje ir džiaugiamės 
kad ji iškilmingai prisimenama ir tėvynėje. Bet šis mūsų 
džiaugsmas neturi leisti užmiršti, kad Lietuva, nors ir 
švęsdama savo Nepriklausomybės šventę, nepriklausomy
bes dar neturi. Lietuva tebėra okupuota. To neturime 
užmiršti. Mes visi, visos ir visur turime atnaujinti savo 
pasiryžimus, skirtus Lietuvos laisvinimui.

Minėkime šią Vasario 16-tą su džiaugsmu, viltimi ir 
su giliu susirūpinimu. Švęskime ir minėkime Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę kaip pridera: iškilmingai ir gar
bingai. Jos proga pasižadėkime vienytis, išmokti kalbėti 
viena kalba ir atiduoti savo darbą ir jėgas Lietuvos 
laisvinimui.

Šiais VARPO metais dar tvirčiau įspauskime į savo 
širdis ir protus Lietuvos Laisvės Varpo įrašo žodžius:

"Ir skambink per amžius vaikams Lietuvos, 
Kad nevertas laisvės, kas negina jos!"

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba.

SVEIKINIMAI NAUJAM JAV PREZIDENTUI GEORGE BUSH
* Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba ir Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis išsiuntė sveikinimą naujajam JAV 
prezidentui George Bush. Sveikinimą lietuvių Lietuvoje 
vardu pasirašė Vytautas Landsbergis (Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio Tarybos pirmininkas), lietuvių išeivijoje 
vardu - Vytautas Bieliauskas (Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas).
* Lietuvos Laisvės Lyga naujajam JAV prezidentui nu
siuntė telegramą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS:
* Sausio 10 d. Lietuvos Laisvės Lyga ir naujai įsistei
gusi Lietuvos Demokratų partija suruošė demonstraciją 
Kalnų Parke, Vilniuje. Kalnų Parkas randasi mažiau negu 
mylia atstumo nuo Vilniaus Katedros aikštės, kurioje tuo 
metu vyko kitas renginys. Demonstracijos tikslas: pami
nėti 1941 m. vykusias Vokiečių ir Sovietų Sąjungos slaptas 
derybas dėl Suvalkų žemių. Tai paskutinės derybos, vyk
dant Ribbentropo-Molotovo sutartį. Demonstracijai buvo 
gautas valdžios leidimas ir joje dalyvavo virš 50,000 as
menų.
* Sausio 15-16 d.d. Vilniuje įvyko Baltarusijos Liaudies 
Fronto seimas. Frontas šiuo metu priskaito maždaug 
30,000 narių. Bandyta ruošti seimą Minske, bet vyriausy
bė tam darė dideles kliūtis: draudė naudoti tautinę vėlia
vą (raudona, balta, raudona) norėjo reguliuoti asmenų 
dalyvavimą, uždėjo aukštas kainas patalpų nuomai ir 1.1. 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis sudarė sąlygas nemoka
mai sušaukti seimą Vilniuje, Aerropomo Kultūros Namuose
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U1 Lietuvon iilaievinimaj Ui Utihimybį Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd aa Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PRANEŠA KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGAI
S.m. VASARIO MEN. 25 d.„ LIETUVIŲ NAMUOSE, 

Toronte įvyks Kanados Liętuvią Jaunimo Sąjungos suvažia
vimas. Jame dalyvaus Pasaulio Liętuvią Jaunimo Sąjungos 
pirm.Alvydas Saplys, Pasaulio Liętuvią Bendruomenės 
nariai: Gabija Petrauskienė, Algis Juzukonis, Antanas 
Šileika,žurnalistas, ir painformuos jaunimą apie pasiruoši
mą kelionei į Lietuvą: ko^tikėtis? Ką vežti?, ir 1.1.

Registracijos kaina |$10,- /Kanados valiuta/. Dėl 
platesnią informaciją prašoma skambinti Loretai Stanuly- 
tei tel: 231-4937.

* Pasaulio Liętuvią Jaunimo Sąjungos valdyba šiuo 
metu randasi Toronte, Kanadoje.

Australijoje vykusiame Jaunimo Kongrese atstovai 
iš 13-kos kraštą išrinko! Arvydą Saplį- pirmininku, Mirgą 
Šaltmiraitę - vicepirmininke, Dainą Kalendraitę, Marytę 
Balaišytę, p.Padebindską (iždininku).

PLJS valdyba organizuoja visą kraštą Jaunimo Są
jungos konferenciją VASARIO 16 GIMNAZIJOS patalpose, 
Vakarą Vokietijoje. Konferencija vyks LIEPOS 7 - 10 
d.d. Konferencijos tikslas:’ reaguoti į dabartinę Lietuvos 
padėtį ir galimybę išvystyti ryšius su Lietuvos jaunimu. 
Konferencijos reikalais rūpinasi Mirga Šaltmiraitė. Būsti
nės tel: (416) -588-8141.

MIZAROS IR BIMBININKAI
Šviesios atminties šio savaitraščio veteranas 

redaktorius Jonas Kardeli s-tiktai kelis 
kartus yra atsakęs senojo raugo komunistę pataikūnams 
į ją nuolatinį musę išeivijos spaudos ir šio savaitraščio 
niekinimą, šmeižimą ir užgauliojimus. Vėliau - numojo 
ranka, sakydamas: teloja. Tokia prigimtis - toks ir bal
sas. Nereagavo ir vėlesnieji redaktoriai dėl to paties.

LAISVES, VILNIES ir kitokiais kilniais vardais pava
dintąją laikraščią puslapiuose mes buvome vadinami sme- 
tonininką bernais, banditais, fašistais, atrūgom, nuolau
žom, atmatom, buržuaziniais nacionalistais, "vaduotojais" 
liaudies išdavikais ir 1.1. Lygiai buvo dergiama ir visą 

* 1990 metą vasara planuojamas pabaltiečią jaunimo
"ROKO FESTIVALIS", kurtam kviečiami registruotis iš 
visą kraštą jaunimo vienetai - orkestrėliai. Festivalis 
planuojamas arba Detroito,'arba Toronto rajonuose, liepos 
mėnesį.

Festivalio reikalais rūpinasi Daina Kalendraitė, 
Pasaulio Liętuvią Jaunimo Sąjungos valdybos narė. Jai 
skambinti PLJS Būstinės tel: (416)- 588-8141.

liętuvią tėvynė - nepriklausomoji 
Lietuva, visas jos 1918-1940 metą laikotarpis, 
visi anos Lietuvos laimėjimai, atsiekimai, darbai. Der-
giamas buvo Lietuvos neišdavusią visuomenininką, kultū
rininką, paprastą padorią piliečią atminimas, vardas, 
darbas, kūryba. Net žodžio "tauta" ir "tautinis" nebevar- 

LIETUVA, TIKROJI LIETUVA KALBA ir ŠAUKIA 
-LAISVĖS! ŠAUKIA -TIESOS? JAUNOJI 
LIETUVA ŠAUKIA. Bet bimbininkai negirdi. Kaip tie 
gulagą engėjai, kaip tie atbukę kagėbistai, kaip tie pasi
gailėjimo verti raudonąją carą baudžiauninkai - jie tebe- 
silanksto vergijai, tebetarnauja raudoniesiems buržujams, 
praradę gėdos jausmą ir jau seniai pardavę savo gimtą
ją žemę. Ber artėja diena, kai pati Lietuva ir vėl jais
visais atsikratys. I 
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Seime dalyvavo virš 3UU Laisvų Baltarusų bendrijų atsto
vų, Baltarusijos Liaudies Fronto svečiai, Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio atstovai ir spaudos atstovai. Priimtos
rezoliueijos del baltarusių kalbos atgavimo, suverenumo 
ir ekologijos klausimais. Taip pat priimta rezoliucija, 
liečianti gerus santykius su Lietuva ir dėl lietuvių pa-

toio, lyg jie būtą nuodingi. Vieton to - paklusniai karto- minklų išsaugojimo Baltarusijoje.

bim- 
kartu' su mizarinihkai's 

ir pažūsiai, ir kazakevi-

tarybiniai načalnikai

darni rusišką variantą "nacija", "nacionalinis". Visa tai, 
žinoma, nesugalvojo nei Mizara, nei Bimba, bet pasisko
lino iš sovietinamos Lietuvos komunistinio žargono.

Netruko, žinoma, ir gyvą pavyzdžią: pasaulinės 
parodos metu 1967 m. ėmė rodytis Kanadoje svečiai. 
Labai ir labai laukti, ir visiškai nelaukti. Pirmieji kalbė
jo tyliai ir atsargiai. Antrieji kalbėjo garsiai ir laikyda
miesi partijos propagandinės linijos. I- rašė apie mus, 
atskilėlius ir tenait tarybinėje ir šiame kontinente- 
bineje spaudoje. Šmeižė mus, 
ir bimbininkais, ir laurinčiukai, 
čiai ir neaiškūs solistai ir dar neaiškesni diktoriai genri- 
kai paulausKai. Skleidė melą ir 
šepečiai, kuzminskai ir netgi tokie literatūriniai prisiplakė
liai, kaip Churginai, reimeriai...

Nepriklausomybės laikotarpis buvo juodinamas 
iki neatpažinimo, o iki padangią keliami tariamieji tary
biniai laimėjimai. Nieko apie sibirus, nieko apie šimtus 
tūkstančią nukankintąją amžinojo ledyno speigratyje, 
nieko apie partijos ir saugumo sadizmą ir išsigimimą. 
Miško brolius vadino banditais, o "stribus" liaudies gynė- ’ 
jais-herojais. Ir taip lankstėsi prieš kiekvieną muravjovą 
ir kruglodūrovą, kad buvo bjauru skaityti. Dar 1985 m., 
jau Gorbačiov'o gadynės pradžioje^,VILNIS rašo kaip "Lie- i; 
tuvos darbo liaudis minėjo Tarybą valdžios atkūrimo 
/.’/ Lietuvoje 45-tąsias metines" Vilniaus Vingio parke. L 
Anot VILNIES, miestas skambąs dainomis bei šokiais, 
o Lietuvos Komunistą CK pirmasis sekretorius Petras I 
Griškevičius pasako, kodėl taip linksma: "Prieš 45 metus 
respublikos darbo žmonės, Komunistą partijos vadovauja
mi, nuvertė nekenčiamą fašistinį režimą, atkūrė Tarybą 
valdžią...ir savanoriškai įsijungė į brolišką tautą šeimą". 
Be to, tas pats P.G. teigė, kad "per palyginti trumpą iš
laiką Tarybą Lietuva...tapo galingos industrijos, išvystyto | 
žemės ūkio, klestinčios kultūros kraštu". Taigi: melas j 
ant melo, o ant to melo - melas ir maži meleliai...Nė | 
žodžio apie nualintą , nemokšiškais nurodymais tvarkomą, 9 
žemės ūkį, nė žodžio apie užterštas upes, ežerus ir I 
nuodingas trąšas. Nieko apie po KGB batu nutildytą I 
lietuvį, nė žodžio apie azijatinio stiliaus diktatūrą...

Ir štai, 1988 metą VILNIS jau rašo apie tame j 
pačiame Vingio parke vykstančius "mitingus" ir įsidėjo I 
atvaizdą net ir Vilniaus katedros, ir minias jos aikštėje..-I 
Vienoje nuotraukoje net matosi dvi "buržuazinės" Lietu-1 
vos vėliavos. Bet "liaudies" laikraščio partiečiai atsargūs!, 
atspausdino vaizdą, kuriame matomas transparentas su j 
šūkiu "Nacionalizmui - ne, suverenitetui - taip!" įdomul 
apie kokį suverenitetą galvoja VILNIS? O kalėdinio-g 
žiemos švenčių- numerio pirmame puslapyje /XII.22 d./g 
atspausdintas toks straipsnis: "Persitvarkymo Sąjūdis! 
Lietuvoje Nuėjo Per Toli". Ir jame vargšai bimbininkai m 
vėl gieda savo seną giesmelę, girdi:"Mums žinoma, kadj 
Respublikos geros valios žmonės remia Lietuvos KPI 
CK, Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ir vyriausybę". I 
Kažin?

Sunku bimbininkams, įpratus meluoti, pasakytij 
teisybę. VILNIS, kaip tas Pavlovo eksperimentą šuo,! 
moka šokti tiktai pagal Kremliaus muzikėlę. Prisimena! 
1939-tieji metai, kai draugai bimbininkai ir kiti raudo-! 
nieji turėjo staiga, per naktį, pradėti Hitlerį! 
vadinti draugu ir nacią Vokietiją - Sovietą Sąjungos! 
bičiule. Ir vadino... Nes Stalinas, padavęs ranką Hitle-| 
riui, liepė. Gi dabar dar bando aiškinti, kad Sąjūdis,! 
girdi, atsipalaiduos nuo tokią, kurie "nori atsiskirti nuo| 
Tarybą Sąjungos ir atkurti Lietuvoje buržuazinę santvar
ką". Ir nė žodžio apie sąžinės kalinius, KGB persekioji
mus, apie Lietuvos nedovanotiną rusinimą, apie dvasinį 
skurdą, koloniaiinę priespaudą ir išnaudojimą. Bimbinin
kai nenori girdėti ir matyti tiesos. Jie ir dabar, Krem
liaus atvirybės laikais, tebeklaidžioja melą migloje. Ko
kia tai mizerija, koks bimbinimas.-.
2 p si.

♦ Lietuvoje, Vasario 16 diena bus laikoma šventadieniu.

* Vasario 16-tos proga Lietuvoje planuojamos didelės 
iškilmės Kaune ir Vilniuje. Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dis vasario 15 d. šaukia savo antrąjį, seimą Kaune. Seimo 
terna: "Lietuvos ateities klapsimas".

Vasario 15-tos dienos flytą prie Čiulionio muziejaus 
sodelyje Kaune, bus atstatyfc Laisvės paminklo atidengi - 
rno"'tšk,i'lmės. ~ 1 •' ' lA-r 1'.........   "r " ‘f -vv-

Vasario 16 dieną po pjėtiĮ^i-iškilmėš persikelia V Vilnių, 
Naručio viešbutyje, kur buvo pasirašytas Lietuvos Nepri
klausomybės Aktas Vasario 16 d.į 1918 m., planuojama 
iškilmingai atidengti memorialinę lentą. Po to, Vilniuje, 
Sporto Halėje vyksta koncertai, planuojamos Mišios Vil
niaus Katedroje ir ruošiamas mitingas (demonstracija), 
kurio tema mums dar nežinoma.

* Šiuo metu nuolatiniai, pilnu laiku, Sąjūdžio Būstinėje 
dirba: Medelinskas, Juozaitis, Čepaitis ir Laurinkus.

ŽVELGIANT IS GEDIMINO PILIES BOKŠTO .
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KANADOS LIETUVIŲ DIENOS
1989 m. GEGUŽĖS mėn. 20-21 d.d. Londone, Ont.

Šeštadienis, 
gegužės 
20 d.

gegužės 
21 d.

Dalyvauja

Toronto:iš

iš

Iš

Iš

• GOLFO TURNYRAS
• KREPŠINIO RUNGTYNĖS
• KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ 

BANKETAS ir ŠOKIAI , grojant 
"Les and the Music Masters" 
iš Toronto.

Sekmadienis, • KATALIKŲ ir EVANGELIKŲ 
PAMALDOS

• Kanados LIETUVIŲ DIENŲ 
KONCERTAS - 
KRISTIJONO DONELAIČIO "METAI”

LIETUVOS KANKINIŲ Parapijos choras, 
MAIRONIO Mokyklos Mokinių Choras, 
PRISIKĖLIMO Parapijos Choras, 
"VOLUNGĖS" Choras, 
Jaunimo Ansamblis,,ATŽALYNAS“

Montrealio: - „AUŠROS Vartų“ Parapijos Choras, 
Jaunimo Ansamblis "GINTARAS", 
Mergaičių Choras "PAVASARIS";

Hamiltono;- "AUŠROS Vartų"Parapijos Choras, 
"GYVATARAS" ir Vysk. VALANČIAUS 
Mokyklos mokinių Choras;

Londono:- Choras "PAŠVAISTĖ1

JAUNIMO ŠOKIAI
PABAIGTUVĖS programos vadovams ir dalyviams.

KLD Rengimo Komitetas

PRANEŠA ELTA / anglą kalba /

NEW DRAFT OF CONSTITUTION SUBMITTED FOR 
REVIEW

Members of the Lithuanian Academy of Sciences 
have completed a new draft of the LSSR Constitution, 
which was published in 3l),uu0 copies by Sąjūdis (The 
Lithuanian Movement for Restructuring). The introduc
tion is an attempt to reconcile Lithuanian patriotism 
with the obligatory obeissance to the official terminolo
gy, as in this paragraph:

Having created its state in the early 13-th century, 
having for centuries resolutely defended its freedoms 
and independence, having preserved its language, writing 
and culture, having restored its statehood in 1918, now 
creating a socialist state based on law at a new stage 
of historic development, as part of the USSR, fortifying
the ideals of humanism and social justice, seeking to 

AMAMU

73-rd and 76-th articles. The 76-th 
"a union republic is a SOVEREIGN 

Soviet Socialist Republic". Is is not 
subdivision or unit, but a state. And 
article, we go on reading: "the union

secure the statehood, historic survival and proper con
ditions for the fostering of national creative work for 
the Lithuanian nation in the land of its fathers and 
forefathers, the Lithuanian nation adopts and makes 
public this Constitution.

This new draft of the Constitution was submitted to 
Lithuanian Supreme Soviet, which then formed a 

special commission of 58 deputies to review it. The 
commission is headed by the first secretary of the Lithu
anian CP, Algirdas Brazauskas. All the members of the 
commission belong to the Communist Party.
"SĄJŪDIS" REPRESENTATIVE DENOUNCES MOSCOW’S 
"CONSTITUTIONAL MANIPULATIONS"
"The Most Brutal Deceit of the Citizens"

...We keep waiting for the word "permitted" because 
we have no autonomy. What law could we use to defend 
our nation? Les us take a look at the present USSR 
Constitution, its

Si article says that 
p (emphasis -K.M.) 
i some autonomous 
i .then, in the same 
[8 republic wields state power in its own territory autono- 
Ff mously, exept for what is indicated in the 73-rd article 

of the USSR Constitution".
Let us look at the meaning of that word "ex- 

i ept". It embraces twelve points of the 73-rd article, 
B which totaly deny the autonomy of the republics... And 

" now a look at the proposed amendments and the propo- 
f f sals for the future (USSR) Constitution... The sixth, 

seventh and twentieth points of the 113-th article list 
’ all the limitations and restrictions, transferred straight 
’ from the 73-rd article ( of the old Constitution)... We 

cannot defend the constitutional rights of our citizens, 
E to regulate their obligations and liberties, without Mos- 

B cow's knowledge. If that were not enough, the 20-th 
I article asserts that the USSR Supreme Soviet has the 
I right to annul the resolutions and decrees of the Minis- 
Iter's Councils of the union republics. This means, that
■ whatever our Minsters' Council may adopt (a Constitution 
I or laws) can be immediately annulled by Moscow. And 
| by virtue of the 21-st article (Moscow) guarantees for 
a itself an unlimited right to decide "all the other ques-

B tions".
Such manipulations of the Constitutional amendments 

m and supplements is the brutal deceit of the citizens. By 
I the way, N. Seyunkov (Soviet Politburo member who 

■ visited Lithuania in November, 1988. Ed.) tried to sooth 
‘ us: you shouldn't get all exited, he said, you' 11 keep 
whatever sovereignty you've had. Yet he and all of us 

Kg know perfectly well that untill now we have not had 
I any sovereignty.

... A successful restructuring in our republic will not 
I be possible until we do full justice to the events of 
B 1939-194U and until the events and the phenomenon of 
I that period are called by their right names. There is 

B fear that our republic might secede from the USSR, but 
B in order to secede from someting, one must first join 
B it...Armies entered (Lithuania), a large protion of the 
B inteligetsia was arrested, an open terror was launched, 
3 and then a spectacle of the so-called voluntary joining 
B was staged. And the next step was destruction of the 
m (Lithuanian) state. This destruction continues to this day 
I in various forms. The unwillingness to grant the repub

lic a possibility to run its affairs autonomously idicates, 
that stalinist bureaucrats are still strong and are still

■ trying to run things in the old way...
H Kazimieras Motieka, lawyer, member of the Sąjūdis 

■■Council, Literatūra ir Menas, Vilnius, November 26,1988)
NEPRIKLAUSOMA LIETUX \



Lietuvos krepšinio veteranas K. SAVICKAS, neseniai atšventęs savo 
80 m. amžiaus sukaktį. Jis gyvena Čikagoje. Nuotr. E. SulaiČio,

MINĖS KAUNO SPORTO 
RŪMŲ SUKAKTI

Šį pavasarį sueina 50 
metų, kai buvo pastatyti 
Kauno Sporto Rūmai, ku
riuose netrukus po to Lie

ATGARSIAI iš "RAUDONŲ UOGIENOJŲ” PRAVIENIŠKĖSE

tuva antrą kartą iš eilės 
laimėjo Europos krepšinio 
čempionų vardą.

Ta proga šių metų gegu
žės mėnesio antroje pusėje 
kauniečiai rengiasi šią 

sukaktį gražiai paminėti. 
Pirmiausia norima suruošti 
didžiulį krepšinio turnyrą 
(jis bus pavadintas "Žalgi
rio" taurės turnyru) ir į jį 
pakviesti kai kurias pajė
gias Vakarų Europos ko
mandas, o jeigu pavyks 
susitarti, ir užjūrio krep
šininkus.

Šalia krepšinio varžybų 
bus ir kiti renginiai, jų 
tarpe akademija, į kurią 
numatoma kviesti visus tų 
metų Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėjus - Euro
pos čempionus, Lietuvos 
krepšinio veteranus,^ įžy
mius vietinius ir užsienio 
krepšininkus. Ta proga bus 
pagaminta atminimo meda
lių, gairelių, suvenyrų. 
Algimantas Bertašius, 
Dana Makauskienė ir Vidas 
Mačiulis rengia sukaktuvi
nį leidinį.

Tokias informacijas 
pateikia "Kauno Tiesa" 
gruodžio 10 dienos numery
je "Ar atvyks Pranas Lu
binas?" Šiame rašinyje jo 
autorius Algirdas Talačka 
išskaičiuoja daug Lubino 
nuopelnų Lietuvos krepši
niui ir net pamini, jog 
1988 m. jį aplankė dabarti
nis lietuvių krepšinio žy
mūnas Arvydas Sabonis iš 
Kauno.

Beje, Amerikoje dar 
tebegyvena ir daugiau Lie
tuvos krepšiniui daug nusi
pelniusių krepšininkų ir

VASARIO 16 PROGA
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

PRAŠO AUKU VISUOMENINEI-TAUTINEI VEIKLAI PAREMTI

KLB KRAŠTO VALDYBA

Kanados Lietuvių Bendruomenė, vienintelė Kanadoje, nuolatos rūpi
nasi Lietuvos ir jos suverenumo reikalais, palaiko nuolatinius rysius su 
Kanados vyriausybių institucijomis ir kitų pavergtų tautų organizaci
jomis, informuoja Kanados valdžią bei spaudą, tuo iškeliant Lietuvos 
vardą plačiajai Kanados visuomenei.

Per Kultūros ir Švietimo komisijas, ji dirba lietuvybės ir jos verty
bių išlaikymui ir puoselėjimui čia Kanadoje bei jos perdavimu jaunajai
kartai. “

Uz metų bėgyje suaukotą $20 ar daugiau sumą, išduodami pakvita
vimai nuo pajamų mokesčio.

Prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus apylinkių valdybose.
Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siųsti:

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 1011 College St., Toronto 
Ont. M6H 1A8

trenerių, nors gal ir ma
žesnių ūgiu, negu Lubinas, 
bet savo nuopelnais jam 
prilygstančiais.

Tokių tarpe turime čika- 
gietį Konstantą Savicką, 
ne taip seniai atšventusį 
savo 80 metų amžiaus 
sukaktį. Su juo teko šiuo 
klausimu kalbėti ir jis 
principiniai sutiko į tokią 
pasaulinio garso lietuvių 

krepšinio šventę vykti. Ir 
jeigu tik sveikata nepa
blogės, jis leisis į Kauną, 
kur Nepriklausomybės 
metais nemaža laiko pra
leido, betreniruodamas bū
simus Europos čempionus. 
Čikagoje gyvena ir Myko
las Ruzgys, nors spėjama, 
kad jis negaluoja. Prie pat 
Čikagos - Beverly Shores 
- neseniai įsikūrė Lietuvos

rinktinės buvęs žaidėjas 
Zenonas Puzinauskas, o 
Kiek toliau - Viskonsino 
valstijoje - Sturgeon Bay 
mieste - Walter Budren- 
Budriūnas. Kituose Ameri
kos miestuose dar tebėra 
gyvi vienas kitas Nepriklau
somos Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėjas, kurių 
laukia Kaunas ir visa Lie
tuva. Ed. Šulaitis

"išspausdinus "Tiesoje" pasakojimą "Raudoni uogienojai 
Pravieniškėse", Alytaus miesto gyventojas J. Gardžiulis 
man pranešė, kad Seirijuose (Lazdijų rajonas) gyvena 
Vladas Jančiukas, likęs gyvas aprašytų įvykių liudininkas, 
buvęs Pravieniškių kalinys. Nuvažiavau į Seirijus. Štai ką 
papasakojo Vladas Jančiukas.

- 1941 metų gegužės mėnesį, miestelyje išgėręs, gie
dojau Lietuvos himną. Už tai milicininkai mane suėmė. 
Teismas priteisė trejus metus kalėjimo. Per Alytaus ir 
Kauno kalėjimus pakliuvau į Pravieniškes. Vienu metu 
ten nuvežė 51) žmonių. Tarp jų buvo valstybinių prie
volių nevykdę valstiečiai ir kitokį nepaklusnumą parodę 
žmonės. Ten kasėme durpes.

Maždaug po mėnesio, prasidėjo karas. Rusų tautybės 
stovyklos viršininkas su šeima susikrovė mantą į vežimą 
ir išvažiavo. Liko jo pavaduotojas, lietuvis, bet ir tas 
greitai dingo. Stovyklą saugojo sargybiniai lietuviai. Jų 
prašėme, kad mus paleistų ir patys bėgtų, bet jie taip 
nepadarė.

Greitai Tatrodo, birželio 26 dieną) į stovyklą atvažia
vo raudonarmiečiai. Jie sušaudė stovyklos sargybinius, jų 
šeimų narius, septynis išleistus, bet nespėjusius iš stovyk
los išvažiuoti kalinius. Po to nudaužė barakų spynas, 
liepė kaliniams išeiti į kiemą. Ten stovėjo tanketė. Kaž
koks aukštesnio laipsnio karininkas paliepė mus sušaudyti. 
Kadangi buvome apsupti, į mus pradėjo iš visų pusių 
šaudyti. Kas bandė bėgti, tuos pasivijo kulkos.

AŠ stovėjau būrio užnugary, todėl man pasisekė. Nu
griuvau kartu su nušautaisiais, mane užgulė krauju paplū
dę žmonės. Ilgai gulėjau ir nejudėjau. Bet buvo sunku 
kvėpuoti, pasukau galvą, kad įkvėpčiau gryno oro. Sargy
binis pastebėjo, kad aš gyvas, iššovė. Kulka išdraskė 
dešinį šoną, kliudė plaučius. Sargybiniai ir toliau vaikščio
jo aplink, durtuvais badė ar šaudė pastebėtus gyvuosius...

Tik vakare mums keliems pavyko pabėgti į mišką. 
Ten slapsčiausi, buvau netekęs sąmonės. Paskui nepažįs
tamas žmogus atvedė mane į stovyklą. Buvęs stovyklos 
kalinys kaunietis mokytojas, mus aštuonis likusius gyvus 
kalinius su atomobiliu nuvežė į Kauną. Ten gavau doku
mentą ir parkeliavau į Seirijus.

... įdomi Vlado Jančiuko biografija. Gimė 1912 metais 
Amerikoje. Sugrįžęs su motina į Lietuvą, iš angliškai 
rašytų dokumentų buvo padarytas Jančiukynu. Dirbo skar
dininku. Po Pravieniškių įvykių sekė kiti netikėtumai. 
1944 m. buvo prievarta paimtas į vokiečių kariuomenę 
dirbti įvairius kariško ūkio darbus. 1945 m. Kurše pateko 
į nelaisvę. Teko trejus metus dirbti karo belaisvių sto
vykloje Pamaskvyje, iš kur grįžo į Dzūkiją. Visą gyveni
mą dirbo skardininku, išaugino sūnų ir dukrą, kurie, baigę 
mokslus, dirba Vilniuje ir Kaune.

- Esu tikintis žmogus. į praeities dienas žiūriu su 
skausmu; kiek daug būta netiesos, smurto, neapykantos... 
Tačiau po daugelio metų nėra širyje troškimo kerštauti, 
atsigauti kitų skausmu, - po ilgo prisiminimų vakaro tarė 
Vladas Jančiukas."

Petras Naraškevičius, "Tiesos" koresp., Seirijai.

’’Pasakojant apie tragediją priverčiamųjų darbų stovyk
loje, mano- nuomone, klaidingai nurodyta įvykių data. 
Minima 1941 m. birželio 29 diena. Tai tikriausiai klaida, 
nes tą dieną didžioji dalis Lietuvos jau buvo vokiečių 
okupuota.

Pravieniškių priverčiamųjų darbų stovykloje žudynės 
galėjo vykti 1941 m. birželio 23 ar 24 dieną. Tomis 
dienomis pro Kauną, Vilnių bei Jonavos ir Ukmergės link 
masiškai traukėsi raudonarmiečiai, kurie savo kelyje ir 
pridarė baisybių. O birželio 29-ąją aukas laidojo.

1941 m. birželio 24 d. besitraukiantieji raudonarmie
čiai be jokio pagrindo žvėriškai nukankino "Raudonojo 
kryžiaus" sanatorijos darbininkus ir Zuikinės gyvenvietės 
gyventoją Alfonsą Skerstoną, kuris buvo atvažiavęs pas 
savo giminaičius atostogų. Trijų žuvusių šios sanatorijos 
darbuotojų pavardes pamenu: tai Balčiūnas, du broliai 
Dobrovolskiai. Likusių dviejų pavardžių neprisimenu.

Nemažai Kauno kalėjimo kalinių buvo išžudyta dabar
tinėse Kauno kapinėse Petrašiūnuose. 1940-1941 metais 
minimos kapinės dar neveikė, jų plotas buvo aptvertas 
aukšta aklina lentų tvora, aptempta spygliuota viela. Čia 
vykusiose kalinių žudynėse aktyviai dalyvavo 1940-1941 
metais valstybės saugumo organuose dirbęs Alfonsas 
Vilimas, kurį 1941 metais vokiečiai pakorė?'

Justinas Vilčinskas, Kaunas.
1989.II. 9
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III-ioji dalis.

KARAS BAIGĖSI, BET KAS TOLIAU?
/ tęsinys /

4- Kiekvienas pradėjo išsipasakoti savuosius pergyveni
mus. Vienas vyry - Griška - visą laiką tylėjęs, kažkodėl 
pradėjo garsiai ašaroti. Laima niūniavo kažinkokią daine
lę. Visiems kitiems gėrimėliai nustūmė visus negerumus 
į šalį ir kėlė sielą iki pačių voratinkliais aplipusią lubų. 
"Kad taip visą laiką būtą",- galvojo Laima. Deja, vidu
riuose pradėjo šokti suktinį pinčiukas. Gerklę keistai er
zino. Gerai, kad spėjo prisišąukti Valeriją, kuri, pamačiu
si jos išbalusį veidelį, skubiai išvedė Laimą į prieškamba
rį, kur dalis tos žaliosios pasipylė ant grindą... Vosylius 
laikėsi tvirčiausiai. Valerija dalį gėrimo vis praleisdavo 
arba netikėtai išliedavo. Laima pradėjo aimanuoti, kad 
kambarys pradėjo suktis ir grindys linkti. Valerija ją nuve
dė į šešėliuose paskendusį kambario kampą. Pametusi 
ant grindą skarą, paguldė ramindama, kad greitai siūbavi
mai sustos ir ji galės pailsėti. Laima, kiek paaimanavusi, 
kietai užmigo.

Kiek čia vasarą tos nakties. Likusi ketveriukė taip 
pat dingo šešėliuose ir kažkas užgesino paskutinę, dulkė
mis apsinešusią lemputę. Ramiai košėsi pro mišką tamsa 
ir žvaigždelės klausėsi miško ošimo.

Per kepyklos stoge esantį langą pirmoji rytmečio 
šviesa pilkšvai nuskaidrino didelį kambarį, kuriame gulėjo 
Laima. Netoli jos, į puslankį susirangęs ir galvą švarku 
užsidengęs, miegojo Mykolas. Prie jo koją, lyg medžio 
stuobrys, ilsėjosi Mišką - abu Vosyliaus nelaimės draugai. 
Įkyrus troškulys ir skausmas galvoje prižadino Laimą. 
Atmerkusi akis, staigiai atsirėmė rankomis ir bailiai apsi
dairė.

- Dievulėli, kur aš dabar esu? - sušnabždėjo. Stai
giai numetusi apklotą, atsistojo. Apsižvalgiusi, prisiminė 
esanti kepyklos sandėlyje. Kiek paėjus, užkliuvo už Myko
lo ir vos neparkrito. Atsisuko ir, pamačiusi gulinčius rus- 
kelius, aiktelėjo. Tvėrėsi apžiūrėti savo rūbus. Atsiduso 
ir murmtelėjo: "Tikriausiai nieko neatsitiko."

Tuo tarpu kairėje pusėje atsivėrė žemos durelės 
ir jose pasirodė Valerija. Laima puolė prie jos ir apsika
bino:

- Kas su manim pasidarė? Tai... Tai aš su jais 
viena gulėjau,- parodė ranka į miegančius.

- Taip. Matai, čia gi yra ją buveinė. Manau, kad 
nieko blogo tau neatsitiko. Jie abu guli, kaip negyvi...

- Bet...Visai neprisimenu, kaip su jais čia atsiradau.
- Tai aš tave čia kampe paguldžiau, nes gal keli 

gurkšneliai buvo tau perdaug ir tau pasidarė negera. Vė
liau mes su Vosylium palaukėme ir dar jiems supylėme 
kelis stiklus, kad ir jie, kaip tu, užmigtum. Matai, su 
įkaušusiais vyrukais tokiais atvejais garantijos nėra. Nors 
jie padorus, bet visko gali būti.

Duryse pasirodė Vosyliaus galva:
- Būkit ramios. Jei jie ir visą naktį būtų nemiego

ję, nebūtų jos lietę. Kaip ten bebūtų, jie nėra gyvuliai...
- Dievulėliau, kaip čia man vakar taip pasitaikė? 

Taip negražu, kad nėra kur akių dėti...
- Didelio čia daikto. Manai, kad tie, kur guli, buvo 

geresniam stovy? Mudu tik su Vosylium laikėmės. Prie 
stikliuko šeimininkai privalo būti blaivūs,- pridėjo Valerija.

Viskas tvarkoj,-užbaigė Vosylius. Palikit tuos 
vyrukus ramybėj, o tu, Valerija, gaivink Laimą. Matau 
ir neklausius, kad jai akys iš kaktos lenda...

- Taip beprotiškai troškina,- išsitarė Laima, kad 
nors gerą puodą vandens gaučiau.

- Sėskis,- švelniai kalbėjo Valerija, vesdama Laima 
prie suolo. Tuojau ne tik vandens, bet ir ko geresnio 
galvai išvalyti atnešiu. Vosylius išsinėrė iš žemų durelių:

- Moteriški vaistai vyriškos ligos nepagydys. Van
duo - kitas reikalas, bet reikia ir tikrų vaistų. Tuoj grį
šiu.

Netrukus pasirodė, nešinas plonu kaklu buteliu.
- Tik jau ne to. - užprotestavo Laima. Pasirodė 

Valerija ir padavė Laimai vandens puodelį. Laima užsiver
tė jį ir bematant ištuštino.

- Tai bent gėrimėlis, visą šulinį išgerčiau.
- Ir tai skausmo iš galvelės neišvarytum. Čia jau 

tikra taisyklė, mūsą senelią išdirbta: nuo ko susirgai, 
tuo tik ir pasigydysi,- tvirtino Vosylius.

- Tikrai, Laimute,- pridėjo Valerija. - Vienas stik
liukas labai padeda. Tą ir aš esu patyrusi.

- Negaliu ir pažiūrėt į tą gėrimą. Iš tolo purtol- 
gynėsi Laima.

- O kam tau žiūrėti? Užimk nosį,- parodė Vosylius 
- ir žakt iki dugno. Po to tik pamatysi, kad sakau teisy
bę.

Galą gale, padedant Valerijai, Laima, atmetusi 
galvą,išgėrė tą stiklą.

- Dabar užpilk vandens, kad nusiplautą, ir gydymas 
baigtas.

Laima nebesipriešino.
- Padariau, kaip tikra girtuoklė. Gal galvą ir pagy

dys, bet gėdos tai nenuplaus. Vakar prikalbėjau visokią 
nesąmonią, ir tik mažą dalį prisimenu. Viena tikrai žinau, 
šiandieną turime mudu su Vosylium važiuoti į pabėgėlių 
stovyklą. Teturime vieną dviratį. Ką tada darysime?

- Ir aš to vakar nepagalvojau,- pasakė Vosylius. 
Palaukime, kol tau galva susitvarkys, ir matysim, ką 
reikia daryti. Pasitarti laiko turim, nes dar labai anksti. 
Eisiu į kamarėlę nusiskusti ir apsivalyti, o jūs, merginos, 
pailsėjusios bandykit ligonius prikelti ir paruošti ką nors 
užkąsti. Tik žiūrėkit, kad jie patys nebandytų sveikatos 
taisyti'. Šventė tik vieną kartą savaitėje.

Tai pasakęs, Vosylius pradingo žemose duryse. Ku
rį laiką buvo visiška tyla, tik medžio šaka lėtai lingavo, 
lengvai paliesdama apvalų langą stoge. Laima pakedeno 
garbanas, šyptelėjo ir tyliai pasakė Valerijai:

- Netikėjau, bet dabar matau, kad nuo tų aštrių 
lašelių tikrai savijauta pasitaisė. Jaučiuosi, kaip atgimusi. 
Reiškia, ir tokioje bedoje esant, galima rasti pagalbą...

- Taigi, stikliukas labai daug padeda, bet tik dau
giau nereikia jo naudoti. Gerai būtų dar kokią valandą

•numigti. Po to tai ir pagiros ir noras gerti dažniausiai 
dingsta. Manau, kad laikas vyrukus pabudinti ir į lauką 
išginti. Bandysime prie pusrytėlių ruoštis.

Ir Valerija, nieko nelaukdama, garsiai kalbėdama 
pakratė vieną, paskui kitą miegalį. Šie, pasikrapštę akis, 

šoko kaip vandeniu užpilti. Va.urija jiems ramiai ir šaltai 
pranešė:

- Jei galvose kipšiukai šoka pritūptinį, tai Vosylius 
prašė pas jį užeiti sveikatos pataisyti, tik patiems taisyti 
uždraudė. Sakėsi, turįs svarbiais reikalais su jumis pasitar
ti. Drožkite prie kanalo apsiprausti ir leiskit mums apsi
tvarkyti.

Kartoti nereikėjo, ir jie skubiai dingo šoninėse 
duryse. Laima ir Valerija neskubėdamos aptvarkė ir jau 
buvo begalvojančios pradėti pusryčius, kai prie jų prisijun
gė Vosylius. Priartėjęs prie Laimos,paklausė:

- Gal ką gero bus mūsų Laimutė sugalvojus?
- Šiokį tokį planelį paruošiau, kurį galėsim trise 

aptarti, bet pirmiau noriu padėkoti už taip gerus vaistus, 
nes visi negerumai kaip rytmečio rasa išgaravo ir jaučiuo
si neblogiau, kaip vakar vakare] Taigi, stovyklos su vienu 
dviračiu nepasieksime, nebent gautumėte pas ką nors 
pasiskolinti?

- Kur aš galiu gauti sėdėdamas, kaip pelė po šluota. 
Antra, mūsų smarkūs vyrukai visus iš apylinkės nepaslėp
tus dviračius išrankiojo. Nereikėtų ir man čia miške 
slapstytis, jei jie tų bjaurių šposų nebūtų iškrėtę. Šeimi
ninkas, pas kurį dirbau, galima sakyti buvo labai padorus 
žmogus. Kad spaudė prie darbo - negali skųstis, nes ir 
jo šeimyna nemažiau dirbo.

- Turiu gerą dviratį. Galiu labai smulkiai kelio
planą į stovyklą nubraižyti. Labai lengvai surasi naujai 
susikūrusią pabėgėlių stovyklą, nes ji buvusiose vokiečių 
kareivinėse įrengta. / bus daugiau /
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BŪKIME SAVO TAUTOS KNYGNEŠIAIS!

Prisidėkime prie savo Tautos atgimimo 
ir valstybės atgavimo.

PAAUKOKIME LIETUVAI KNYGĄ.!

Ateidami j Nepriklausomybės Šventės minėjimą, 
atsineškime po knygą.

Visos suaukotos knygos bus pasiųstos į Lietuvą.

K.L.B. Krašto Valdyba

I darbą broliai, vyrs i vyrą, 
Šarvuoti mokslu įstabiu, 
P aimsme arklą, knygą, lyrą 
Ir eisme Lietuvos keliu.

Vincas Kudirka

tu judesiu suglostydamas plaukus.
- Skambino dirigentas Kalinauskas, klausė, kaip jau

tiesi prieš spektaklį...Skambino studentai, klausė, kada 
ateiti į pamokas. Be to, teiravosi žurnalistas, kuris apie 
tave rašo. Nori daugiau sužinoti apie pirmąją "Traviatą".

- Gali ir pati papasakoti. Juk puikiai viską žinai. 
Geriau nei aš prisimeni, - meta per petį Kipras, dingda
mas savo kambaryje.

- Puikiai prisimenu, kaip neprisiminsi, - linguoja 
galvą viena likusi Petrauskienė..,

Eina prie sekcijos. Atidaro vieną jos skyrių ir išima 
senovišką, sagtimi užsegamą dienoraštį. Sklaido. Atverčia 
puslapį, kuriame guli suslėgtas gėlės žiedas. Skaito:

Buvę nepriklausomos Lietuvos prezidentai: viršuje: Antanas Smetona, 
kairėje: Dr. Kazys Grinius, dešinėje: Aleksandras Stulginskis.

Atsiųsta paminėti:
NAUJOJI VILTIS. Lietuvių politinis ir kultūrinis žurna
las. Leidžia Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacija 
"Neo-Lithuania" ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. 
Nr.21.1988, Chicago, 1L..USA. 216 psl. Šio numerio kai
na $5. Viršelis-dail. Julius Špakevičius. Viršelio preziden
tų! Antano Smetonos, dr.Kazio Griniaus ir Aleksandro

Irena MIKŠYTĖ

MAESTRO
/ Šių kino apibraižę, skirtų Kipro Petrausko 100-osioms 
gimimo mėtinėms, autore paraše Lietuvos Televizijos 
užsakymu, tačiau filmą liko nesūsukta/

/ tęsinys /

4. Nespėja nuryti po keletą kąsnių, kai į duris pasibel
džia.

- įeikit, prašom. Visi namie, - pakviečia motina, 
įžengia miestiškai apsirengęs vyriškis. Mikas net ran

komis suploja:
- Tai bent stebuklai. Vilką mini - vilkas čia! Susipa

žink, Kiprai: Aleksandras Kačanauskas. Dainininkas, diri
gentas, kompozitorius...

- Taigi, mes pažįstami dar iš Peterburgo. Lietuviškuo
se vakaruose kartu dalyvaudavom.

Motina atneša lėkštę, peilį, šakutę.
- Išalkot kelionėj, užkąskit, nepasididžiuokit.
- Kas atnešė į mūsų kraštus? - klausia Kipras.

- Kai tik paėjo gandas, kad jūs grįžtat į tėviškę, 
mane tuoj pat ir atsiuntė .

- Kas atsiuntė? - nesupranta Kipras.
- Lietuvių meno kūrėjų draugijos Muzikos sekcijos 

Operos taryba, - iškilmingai iškloja Kačanauskas. - Tallat 
-Kelpša, Štarka, Šimkus, Žilevičius... Sumanėm Kaune 
statyti operą.

- Utopija! Fantazija! - nutraukia Kačanauską Mikas. - 
Andai aš Šiauliuose norėjau pastatyti savo "Birutę" ir kas 
išėjo? Visi užsiėmę namų reikalais, vaikais, karjera... 
Išblėso tautiškas pakilimas.

- Mes sumanėm tikrą operos teatrą kurti, ne kokį 
mėgėjų spektaklį pastatyti... Tik tenoro reikėjo. Dabar jį 
turėsim!

- Bet aš žadu grįžti į Petrapilį...
- Ten išsivers ir be jūsų...
Pastebėjęs, kad Kipras užsigavo, bando taisyti padėtį:

- Aš norėjau pasakyti, kad jie ten turi Sobinovą, 
Jeršovą, Alčevskį, o mes neturim nė vieno...

Bet mes ir operos teatro neturim, - atkerta Mikas. - 
Pirma reikia sutverti savas kompozicijas, savą repertuarą, 
išsimokinti savus kompozitorius - tada apie teatrą galvoti

- Pirma reikia turėti teatrą, - užginčija Kačanauskas. 
-Štai jūs parašėt "Birutę", o pats sakot, kad reikia kas
kart per galvą verstis, norint ją pastatyti. Turbūt dar 
vieną operą rašyti ir rankos nekyla.

- Neatspėjot. "Birutė" - dar ne "opera grand", aš 
kuriu fantastišką grand operą pagal "Eglę žalčių karalienę'.

- Štai ir puiku. Ir savą repertuarą turėsim. Bereikia 
teatro. Tai kaip, ponas Kiprai, pasiliksit? Mes ir numerį 
Kauno viešbutyje jums užsakėm. Viešbutis "Birutė"...

Kaunas, "Birutės" viešbutis. Privažiuoja vežikas. Laga
minėliu nešinas išlipa Kipras. Vestibiulyje jį pasitinka 
portjė:

- Laba diena. Ar ponui kambarys užsakytas?
- Buvo žadėta. Aš - Kipras Petrauskas.
O! Prašom! Jūsų laukia 15 kambaryje.

Lydimas patarnautojo, Kipras užlipa į antrąjį aukštą. 
Fortepijono garsai ir balsų šurmulys parodo kelią į 15 
kambarį. Mandagaus beldimo niekas neišgirsta, ir Kipras 
nekviestas įžengia į vidų. Prirūkytame kambaryje karštai 
ginčijasi keturi vienmarškiniai vyrai. Tai kompozitorius 
Aleksandras Kačanauskas, "kelių amatų meistras", muzi
kas Juozas Žilevičius, choro dirigentas Julius Štarka ir 
dainininkas Antanas Sodeika. Stalas nukrautas natomis, 
alaus bokalais. Prie pianino Kačanauskas ir Žilevičius 
keturiomis rankomis skambina ištraukas iš "Fausto".

Kiprui įėjus, muzika nutyla. Pašokęs nuo pianino, prie 
jo pribėga Kačanauskas. Apkabinęs bučiuoja.
4 psl.

Stulginskio) portretai - detalės iš dail.Adomo Varno 1922 
m.sukurtų pašto ženklų, skirtų Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimui de jure.

Šis žurnalo numeris ypatingai įdomus, artėjant 
Vasario 16-tajai, nes jame ypatingų vietų užima savo 
dokumentine ir informacine medžiaga apie Vasario 16- 
tųjų Vinco Trumpos, Stasio Lozoraičio,Jr., dr.A.J.Greimo 
J.B.Laučkos, M.Mackevičiaus straipsniai. Taip pat savo 
aktualumu ir gyvu atpasakojimu patraukia dėmesį dr.Al
girdo Statkevičiaus straipsnis "Genocidines deportacijas 
į Sibiru prisiminti", ir kt. Žurnalą paįvairina rašyto
jo Kazimiero Barėno dvi romano ištraukos, poetės Eglės 
Juodvalkės eilėraščiai bei kitos aktualijos. b.

TURINYJE: Redakcijos žodis; Vincas Trumpa - "Vasario 
16-toji. Keletas klausimų ir atsakymų"; Stasys Lozoraitis 
Jr. - "Diplomatijos reikšmė kovoje už nepriklausomą 
Lietuvą"; Dr. Algirdas J. Greimas - "Antanas Smetona ir 
kas toliau"; Juozas B. Laučka - "Aleksandrui Stulginskiui 
prisminti"; Mečys Mackevičius - "Dr. Kazys Grinius"; Dr. 
Algirdas Statkevičius - "Genocidines deportacijas į Sibirą 
prisiminti"; A.J. Kardinolas Sladkevičius; Balys Auginąs - 
Eilėraščiai; Kazimieras Barėnas - "Ignaco išbarstomi 
metai"; dr. Jurgis Gimbutas - "Kaip sukurtas lietuvių 
enciklopedijos papildymų tomas? St. Santvaro pokalbis su 
redaktoriumi"; dr. Aleksandras Štromas - "Pabaltijo vals
tybių. nepriklausomybės atstatymo galimybės"; dr. Bronius 
Nemickas - "Antano Valiukėno pranešimai iš vokiečių pa
vergtos Lietuvos"; dr. Algirdas Budreckis - "Neolituanas 
Vytautas Vileišis";

Jaunimas rašo: Eglė Juodvalkė - Eilėraščiai; Daiva 
Čekanauskaitė - "Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas 
Australijoje";

Spaudoje ir gyvenime: Mečys Valiukėnas - "Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos sukaktuvinis seimas*’; Antanas 
Juodvalkis - "Lituanistinis švietimas"; Vilius Bražėnas - 

"Pradėkime spaudimą iš apačios"; A.M.B. - "Bostono 
lietuvių, tautinių šokių sambūris; 50 metų.

Lietuviškoji veikla: Antanas Juodvalkis ir Stasys Sant
varas - "Kultūrinių ir visuomeninių įvykių kronika";

Pagarba įnirusiems: | prof. Jurgis Baltrušaitis; Ign. 
Andrašiūnas- "agr. Alpas Gilvydis"; Ign. Andrašiūnas - 

"Agr, Antanas Musteikis; AMB - "Inž. Vytautas Izbic- 
kas".

Naujos knygos: Algirdas Budreckis - "Dr. B. Povilaičio 
Lietuvos žemės ūkis"; V.A. "Lietuviai Tautininkai - komu
nistų kankiniai"; ABM - "Lietuvos karinės istorijos raštų 
14-tas tomas. "Naujosios Vilties žurnalui aukojo.

- Šaunuolis, kad atvažiavai! O mes čia nesutariam, 
kokią operą statyti! Dabar tavo žodis - kaip pasakysi, 
taip ir bus. Vyrai, čia Kipras Petrauskas. II grande teno
re! Būkit pažįstami.

Kipras su visais sveikinasi.
- Su ponu Sodeika mes pažįstami: "Miko Petrausko 

Bostono konservatorijos diplomantas Nr. 27..."
Visi juokiasi.
- O kur pats Mikas? - klausiamai žiūri į Kiprą Kača-

nauskas.
- Mano širdis jaučia - užsigavo, kad nepasiūlėme sta

tyti jo "Birutės"...- linguoja galvą Sodeika.
- Bet, Antanai, pats juk žinai, kad tai mėgėjiška 

muzika, o mes norime sukurti profesionalų teatrą,- 
aiškina Žilevičius.

- Štai aš ir siūlau statyti Ponkielio "Lietuvius". Žinai 
kaip publika veršis - italų kompozitoriaus opera lietuvis 
ka tema! Sensacija!- karštai siūlo Kačanauskas. - Ir kla- 
vyrą nupirkau, ir tekstą versti pradėjau...

- Ir vėl tu su tais "Lietuviais"! Kliedi jau bene ketvir
ti metai, dar nuo Petrapilio laikų. O aš sakau, kad neį
veiksim chorų, - prieštarauja Štarka. - Jei daryti - tai 
daryti gerai. Bandykim "Faustą".

- Tik ką kalbėjom, kad neturim baleto, o "Valpurgijų 
naktį" kupiuruoti gaila. Be to, kas dainuos Mefistą?

- AŠ juk bosas... - nedrąsiai įsiterpia Sodeika.
- Bosas, bosas. Atsirado, matai, Šaliapinas. Mesk iš 

galvos - esi baritonas kaip ir aš, - nutraukia Sodeiką Ka 
canauskas. - O gal statom "Demoną"?

- Kiprai, ko tu tyli?
- "Demone" man nėra kas veikti. Anokia čia partija 

- Sinodalas. Aš manyčiau, kad pradžiai reikėtų imtis 
paties operiškiausio kompozitoriaus -Verdžio, - prabyla 
Kipras.

- "Otelą"! Tik "Otelą"! - šūkteli rankomis suplodamas 
Žilevičius. - Kokia muzika!

- Taip jau ir "Otelą"... Man atrodo, kad pradžiai ge
riausiai būtų "Traviata" - nedaug veikėjų, kukliai - choro 
ir šokių. Orkestras nedidelis. Pats tas, - ramiai dėsto 
Kipras.

- E... niekai. Ašaringa kurtizanės istorija, - numoja 
ranka Sodeika.

- Ir dekoracijų beveik nereikia - nei jūros, nei Kauka
zo kalnų, nei pragaro vartų- viskas kambariuose, beveik 
su įprastiniais rūbais, - dėsto ir kitus "Traviatos" prana

šumus Kipras.
- O kas Violeta? Kur surasime koloratūrą?
- įdomu, ką pasakytų Juozas...
- Tikrai, kur Tallat Kelpša? - pasigenda jo ir Kača

nauskas.
Visi patraukia į priešingą koridoriaus galą, kur įsikū

ręs Tallat-Kelpša. Atidarę duris, sustingsta ant slenksčio: 
Tallat-Kelpša, pasidėjęs ant kėdės partitūrą, diriguoja 
lovai, spintai, etažerei, stalui. Rodydamas jiems "įstoji
mus", pats falcetu dainuoja Violetos partiją:

Jūs nežinot, aš ligonė, , f - , 
Man gyventi - tik svajo-o-nė...

Visi prapliumpa juoku. Sodeika griebia glėbin Tallat- 
Kelpšą, suka jį po kambarį, griūva ant lovos.

- Tai šelmis! Mes dar svarstom, o jis jau repetuoja!
- Taigi - "Traviata"!
- "Traviata"!
- Aukštai mes pakelkime taurę linksmybės" - užtrau

kia visi choru.
* * *

Petrauskienė neramiai dairosi pro langus - ilgai užsitę
sė vyro promenada. Bet štai Breta jau linksmai skuodžia 
namų link. Trakšteli užraktas, ir prieškamabarin įžengia 
Maestro. Žmona ima iš jo skrybėlę. Breta išalkusi puola 
virtuvėn prie savo dubenėlio. Kipras pavydžiai žvilgteli 
jos pusėn: jam iki spektaklio - dieta.

- Ar niekas manęs nesiteiravo?- klausia Kipras, įpras-

...1920 metų lapkričio 3 dieną mes, kelios dramos 
studijos studijokės, įsmukome į teatro salę, kai ten vyko 
"Traviatos" repeticija. Labai man rūpėjo vėl pamatyti 
Petrauską, kurį prisiminiau dar iš Petrapilio...

Skurdokai apstatytoje scenoje repetuojama "Traviata". 
Pirmasis veiksmas. Galaunienė "galynėjasi" su sunkiąja 
Violetos arija: "Būti lasvai, nesuvaržytai.." į salę tyliai 
įsliūkina kelios jaunos merginos ir sutupia į kėdes.

Tallat-Kelpša beldžia lazdele į pultą- stabdo orkestrą,
- Ponia Galauniene, juk jūs baigėte Maskvos filharmo

nijos muzikos mokyklą. Nesikuklinkit. Drąsiau. Ir nedai- 
nuokit a-a, a-a. Koloratūra bus lengvesnė, jei dainuostite 
aha, aha... Einame toliau. Alfredas! Dėmesio!

Skamba Alfredo tema, pagal partitūrą dainuojama už 
scenos. Ją puikiai atlieka Kipras Petrauskas. Tallat-Kelp
ša laimingas šypsosi, net užsimerkęs gėrisi, tačiau dar 
po keleto taktų meta lazdelę:

- Ne, čia ne darbas! Argi čia orkestras? Penki smui
kai ir violončelė. Šešiolika choristų! Bet kuriame bažny
čios chore daugiau. Kiprai!- šaukja.

iš už kulisų Alfredo fraku išeina Kipras. Pasitempęs, 
gražus. Eidamas nusirišinėja^ kaklasaitę. Ir jis nusivylęs, 
linkęs atsisakyti šitų beviltiškų pastangų.

- Meskim šitą monkės biznį, kaip pasakytų Mikas. Nie
kam čia mūsų operos nereikia... numoja ranka Kipras, lip
damas nuo scenos. Jam, Imperatoriškojo Marijos teatro 
solistui, tai, kas čia vyksta, atrodo tikra saviveikla.

Bet štai, Kipro žvilgsnis užkliūva už salėje sėdinčių 
merginų. Jų akys kupinos susižavėjimo, laukimo. Kipras
stabteli. O gal vis dėlto?.. Gal yra prasmė?

Apsigalvojęs grįžta prie Tallat-Kelpšos. . i «
- Pats neišmanau, Juozai, ką daryti, - sako. - Jeigu 

visi orkestrantai susirinktų, būtų bent aštuoniolika. Gal 
pagąsdinti, kad su policija atvešim?

- Daryk, ką nori, bet kad orkestras būtų. Lovai ir 
stalui aš jau viešbutyje prisidirigavau...

Salėje prunkšteli merginos, atkreipdamos Kipro dėmesį.
- Ei, jūs ten, šarkos, iš kur būsit? - klausia.
- Mes iš Sutkaus dramos studijos, - atsako šios vienu 

balsu.
- Jeigu domitės opera, tai padėkit. Štai aš tuoj para

šysiu raštelius, o jūs pabėgėsit iki "Metropolio", iki kino 
"Kapitol", surasit ten muzikantus.

Išsiima vizitines korteles ir rašo. Parašęs dalina mer
ginoms.

- Štai šitą į restoraną, šitą - į kinematografiją, o 
šitą...

Kipras pastebi Alę.
- Panelė man lyg kažkur matyta?
— Vargu, ar prisimenat. Prašiau prieš keletą metų 

autografo. Dar Petrapily... prie Marijos teatro.
- Petrapilis... Marijos teatras...- atsidūsta Kipras. - 

Atrodo, tai buvo taip seniai, praėjusiame amžiuj...
Trečiąją kortelę, kurią laikė rankoj, Kipras ryžtingai 

įsikiša į kišenę:
- Na, šitos kol kas niekam perduoti nereikia. Jeigu 

jūs, panele...- Kipras klausiamai nutyla.
- Ponia... ponia Alė... - pataiso jaunoji moteris.
- Ponia? - tarsi netikėdamas kraipo galvą Kipras, nu

žvelgdamas smulkią Alės figūrėlę. - Kiek gi jums metų, 
mieloji ponia, jei ne paslaptis?

- Prieš mėnesį sukako dvidešimt...
- Na, ką gi. Gal vyras nesupyks, jei pašoksite pirmojo 

veiksmo baliuje?

Žiemos vakaras. Pro apšarmojusių medžių šakas jau
kiai šviečia Kauno teatro fasadas. Abipus durų stendai, 
ant kurių afišos, skelbiančios pirmąjį profesionalios lietu
viškos operos spektaklį:

Operos ir dramos vaidykla
1920 m. gruodžio 31-ji
Miesto teatre opera "Traviata" Muzika Dž. Verdžio.
Fausto Kiršos ir Balio Sruogos vertimas.

Nors iki spektaklio pradžios gana daug laiko, publika 
jau renkasi. Kas pėsčias, o kas važiuotas.

Prie įėjimo būriuojasi nemaža jaunimo. Tarp jų ir 
Alė. Ji vis žvalgosi į tarnybinį įėjimą, tikėdamasi pama
tyti Kiprą, bet šis jau seniai teatre. Besidairydama Alė 
pastebi moterį, sodo takučiu velkančią sunkų ryšulį. Nu
stebusi ji atpažįsta Galaunienę.

- Ponia Galauniene! Ką gi jūs čia darote?
- Viešpatie! Negavau vežiko, - Galaunienė bejėgiškai 

susmunka ant ryšulio ir kone su ašaromis aiškina: - Čia 
mano patalas. Na, trečiam veiksmui. Violetos mirties 
scenai. Dar gerai, kad sukneles susiprotėjau vakar atsinešt.

- Nusiraminkite. Duokit ryšulį, aš nunešiu...
Alė paima patalus ir lydi dainininkę į grimo kamba

rius. Bėgioja susijaudinę spektaklio dalyviai, sklinda derina 
mų instrumentų garsai. Flora - Vera Podėnaitė stveria į 
glėbį Galaunienę. Visi jau buvo pradėję nerimauti - kur 
dingo Violeta? (Bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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• VILNIUJE, Valstybiniame 
Akademiniame 
Teatre sausio 
buvo iškilmingai paminėtas 
pasaulietinės lietuviy lite
ratūros pradininko Kristijo
no Donelaičio gimimo 275 
mėty jubiliejus.

Dramos 
mėn. 2 d.

Koncertinę dalį ;
Lietuvos menininkai 
minėjimas buvo 
Vinco Kudirkos 
Himnu.

baigtas 
Tautos

Iškilmėse dalyvavo val
džios ir visuomenės atsto
vai bei svečiai iš užsienio.

Po kalbą , Lietuvos me- 
ninikai atliko jubiliejinę 
programą. Buvo sudainuo
tos lietuviy liaudies dainos 
ir Donelaičio laiką muzika. 
Dramos kolektyvas pastatė 
etiudą "Jau saulelė vėl..."

Koncertinę dalį baigė 
J.Zauerveino Mažosios Lie
tuvos himnu "Lietuviais 
esame mes gimę".

• Sovietą Rašytoją Sąjunga- 
buvo suorganizavusi K.Do- 
nelaičio jubiliejy Maskvoje 
sausio mėn. 17 d. Ypatin
gai gerą kalbą pasakė poe
tas Andriej Voznesenski. 
Dalyvavo LKP vadas Algir
das Brazauskas, min. pirmi
ninko pavaduotojas P.lgno- 
tas, LC Komiteto sekr.L.Še
petys. Buvo ir Raisa Gor
bačiovą, kuri sakoma labai 
domisi įvairią tauty kultūra.

• Armėnijoje įvykus gam
tos nelaimei, iš Lietuvos 
buvo išvykę gelbėjimo bū
riai. Spitako mieste, valant 
griuvėsius, lūžo pakelta 
betono plokštė ir mirtinai 
sužeidė Gediminą Janušaus
ką, o elektros aukštos įtam 
pos laidai nutrenkė iš Igną • 
linos atvykusį dailydę Leo
nidą Anikiną.

Į Vilnią ir Kauną atvy
kusias nukentėjusias armė
ną šeimas globoja profesi
nės sąjungos. Į šiuos mies
tus atvyko arti 800 armėnų- 
du trečdaliai jy- vaikai.
• VILNIAUS UNIVERSTTE-- 
TO kvietimu, ten lankėsi 
Šveicarijos Genevos/Žene- 
vos/ banko direktorius E. 
Konten'as, kuris supažindi
no Lietuvos bankininkus 
su šveicarą banką sistema, 
ryšiais su 
kino visas 
jas.

Rublių
jos turi būti gerokai komp
likuotos...

užsieniu ir paaiš- 
bankines funkci-

bankinės funkci-

* * *
Vienu žymiausiųjų XII a. lietuvių poetų buvo Motiejus 

Kazimieras Sarbievijus. Rašė lotyniškai, bet yra nuomo
nių, jog jis rašęs ir lietuviškai (tai tvirtina D. Poška).

Pirmasis rinkinys "Lyrikos knygos" (Lyricorum librit- 
res) buvo išleistas 1625 m. Kelne ir 1628 m. papildytas 
Vilniuje. M.K. Sarbievijus išgarsėjo visoje Europoje, kur 
jo kūryba buvo leista Kelias dešimtis kartų ir versta į 
daugelį kalbų. Flamandų dailininkas Pieter Pawel Rubens 
yra sukūręs poeto knygai antraštinį puslapį (1632 m.)

"Šiaurės Horacijus" savo kūryboje daug dėmesio skyrė 
Lietuvai, ypač "ODĖ VILNIUI" yra labai gražus eilėraštis, 
kur M.K. Sarbievijus nupiešė žavų Vilniaus peizažą.

Pats žymiausias jo kūrinys yra "Miškų žaidimai" ("Sil- 
viludia"), kurį poetas parašė, sekdamas italų poetu M. 
Bettini.

M.K. Sarbievijus yra popiežiaus Urbono VIII premijos 
laureatas.

KALSĖK/ME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

graziausiu, ir seniausią J^ALB^- LIETUVIŠKAIJ __

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

London: 438-1122 
Windsor: 252-3842 
Calgary: 287-2712 
Winnipeg: 233-3501 
Sudbury: 674-6217

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS. 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

Ateik i lietuvių A.A.(Alcoholic Anonymous) 
grupės susirinkimų. Susirenkame kiekvienų 
trečiadienį, 7722 George St. La Salle, Que.

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juciui S.: 631-6834 (namu); Henrikui N.: 366-7770 
Dainiui L. *. 768-9606; Janui R.: 337-8637

1989. II. 9

- ne- 
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geriau 
reikia

ir Visuomeniniy
Akademiją prie
Komiteto. Moka 
kalbą. Kiek jis 

apie kokios pramo

teritorijoje
Gal su 

mokėjimu 
ko tikrai
ir Lietuvos pra-
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Spektakliui pasibaigus, keli statistai kalbėjosi užkuli
syje:

KReK/|
• "Žmonės klausia Viešpaties, kodėl Jis nieko nedaro,kad ” 1
pasaulyje nebūty tiek badaujančių ir be pastogės žmoniy, 1 /L. Į Į il f
Tačiau, ar jie nesumeta, kad Viešpats klausia jy to pa- w Ji 1 \ f Ck f
ties klausimo?" Jr- Robert Ross ėC* F

e MARIJAMPOLĖJE /pava
dintoje Kapsuku/ veterina
rijos gydytojo Romo Stony- 
no žmona Violeta pagimdė 
trynukus. Sūnūs pavadinti 
Vytauto, Gedimino ir Kęs
tučio vardais.
• Pramonės ministru paskir
tas rusas Igoris Izvekov'as. 
jis yra baigęs Maskvos 
Lenino Ordino Energetikos 
Institutą 
Mokslų 
Centro 
lietuvių 
išmano 
nes naudingumą ir reikšmę 
Lietuvos 
rašoma, 
kalbos 
supras, 
Lietuvai 
monei.
e Sovietą Sąjungos Minis- 
teriy Taryba galy gale 
pritarė lietuvių duotiems 
pasiūlymams pakviesti Tarp
tautinę ekspertą komisiją 
įvertinti Ignalinos atomines 
elektrinės būklei.

- Kas atsitiko su mūšy primadona? Ji atrodo la- 
įniršusi? - klausia vienas .

- O, ji labai nepatenkinta, kad į sceną įnešė tik- 
devynias puokštes gėlių,- atsakė kitas.

- Devynias. - sušuko trečias. - Taigi labai daug, 
ne?

- Taip,- atsakė pirmasis,- bet ji užsimokėjo už
dešimtį.

Tinka naudoti kalakutienos 
liekanas.
2 puodeliai į kubelius su
kapotos kalakutienos arba 
į svaro plonai suraikytos 
kalakutienos
2/10 unc./ dėžutės sušaldy- 
ty špinaty, atlydyty ir 
nusausintą
2 svogūną laiškai, smulkiai 
supjaustyti 
1 1_____
kondensuotos
2 šaukštai 
/margarino

VIŠTIENA IR BROKOLIAI 
/Paruošimas- 5 min., Suti
nimas - 15 min., 4 porci
jos/.
1 /10 unc./dėžutė šaldytą, 
supjaustytų brokolių 
2/8 unc./ viščiuko krūtines 
nulupta oda, išimtu 
ir supjaustytos į 
pločio lazdeles 
druskos ir pipirą 
skonį 
a puodelio sukapotą

2‘ošaukšteliai dietinio mar-iu^į. puodelio grietinėlės 
garino

1 šaukštelis citrinos sunkos 
į " džiovintą čiobrelių 
/"thyme"/ 
3/4 šaukštelio druskos 
1/8 " pipirą
3 vidut.dydžio suraikyti
pomidorai

1
kaulu 

cm.

pagal

svogu-

10ir3/4 unc./ skardinėle 
grybą sriubos 
sviesto arba

pieno
i plaktas kiaušinis
1/8 šaukštelio druskos
1/8
1/8 u

pipirą 
taragono

ar

• Aukšto ūgio blondinė paklausė batą pardavėjo pata
rimo, renkantis batus žemais kulnimis.

- Su
pardavėjas.

- Su
blondinė.

kuo jūs norite priderinti batus? - paklausė

žemo ūgio, bet labai turtingu vyru,- atsakė

Atlydyti brokolius. Api
barstyti vištieną pagal 
skonį druska ir pipirais. 
Karštame margarine pavi
rinti viščiuką ant stiprios 
ugnies, įmaišyti brokolius, 
citrinos sunką,čiobrelius,3/4 
šaukštelio druskos ir 
šaukštelio 
uždengus 
Pridėti 
uždengus 
tęs.

druskos ir 1/8 
pipirą. Virti, 

indą , 6 minutes.
pomidorus,virti 

dar 3 ar 4 minu-

KALAKUTIENOS APKEPAS 
/ Paruošimas- 30 min. 
kepimas- 30 min. 6 porci
jos./.

Sudėti
tą kepimo indą /1Ą kvortos 
talpos/ pusę kalakutienos 
ir špinatą, pabarstyti su 
kapotais svogūnais. Sumai
šyti sriubą, sviestą, grieti
nėlę, kiaušinį, druską, pipi
rus ir taragoną į vidutinio 
dydžio indą ir pakaitinti 
5 minutes. Pusę to mišinio 
užpilti ant sudėtos į indą 
kalakutieną su špinatais, 
ir uždėti likusį mišinį ir 
vėl užpilti pakaitinta sriu
ba su priedais. Galima 
užbarstyti česnaku paskanin
tos baltos duonos trupiniais. 
Kepti įkaitintoje 350°F 
krosnyje apie 25 minutes.

/ Parinko SMALIŽĖ/

į riebalais ištep-

* New York'o Medicinos Kolegijos gydytojas dr.Albert 
Lowenfels paskelbė straipsnį,kuriame rašo, kad daugiau
siai tulžies ir tulžies akmeny ligomis suserga Amerikos 
indėnai ir šiaurės europiečiai. Jo nuomone, šiy sričiy 
protėviai prieš tūkstančius mėty atsilaikė prieš didelius 
šalčius. Tulžies akmenys atsiranda dažniausiai dėl per 
didelio cholesterolio kiekio kraujuje ir daugiausiai ran-

1989 metų EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 
Iš Montrealio,

Nuo GEGUŽĖS 12 d. iki GEGUŽĖS 26 d. - $1999.
Nuo BIRŽELIO 30 d. iki LIEPOS 14 d. - $ 2199.

Sudarau iškvietimo dokumentus viešnagei i Kanada bei Lietuvą.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis
į: L. Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, 

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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vol. nokti..
Pregrotnos vedėjos : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. t)uvarnoy, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tol.: 669-8834

TAIP YRA
New

torius, eidamas
atrodė labai nusiminęs.

“h Nenusimink, pakelk aukščiau galvą,- užkalbino 
direktorius savo tarnautoją, norėdamas jį pralinksminti.
- Kadaise ir aš buvau tik viešbučio koridorių valytojas, 
o dabar esu vieno iš didžiausiy Amerikos viešbučiy direk
torius. Juk čia yra Amerika.
- Matote, aš pradėjau savo karjerą, kaip labai didelio 
viešbučio direktorius, o dabar valau koridorius. Taip, 
čia yra Amerika.

AMERIKOJE
York'o mieste vieno didelio viešbučio direk- 

koridoriumi, pastebėjo valytoją, kuris

dama jo žmonėse, kurią protėviai buvo gyvenę netoli 
ledyny, paskutiniame ledmetyje, pasibaigusiame maždaug 
prieš 10.000 mėty. Dr.Lowenfels spėja, kad žmonės per
gyveno šalčius, nes jy kūnai maistą 
lūs. Toks rūpestingas genusas dar 
kartos į kartą,ir tik dabar paverčia 
jas į riebalus. Šiaurės Europoje,pav., 
ga tulžies akmenimis, o Afrikos- tik 
jos - 7% motery turi tulžies akmeny.

paversdavo į rieba- 
tebeperduodamas iš 
viršnormines kalori- 
22% švedžiy suser- 
2% motery, Graiki- 

O. L A Š A S

/iuuK'V REMKIME
LIETUVOS

'persitvarkymo
SĄJŪDI

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikaisbaimės ir ne- 
pasitikėįmo tramdytos, pagaliau i {silicio kaip nesuvaldomai veržlus 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi 
srautas, pasivadinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIU. ISsaugoti ateinančioms kartoms Lietuvą, jos 
istoriją, kultūrą, kolbąbei gamtą — yra KIEKVIENO LIETUVIO 
PAREIGA!

Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuviu viltis, paremdami 
PERSITVARKYMO SĄJŪDI

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

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

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuvižkame AUDRA 
TRAVEL kelionių.biure, remsite

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŲ
Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 

FAX: (416) 763-6279
Rašykite: 2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7 
Darbo valandos: nuo pirmadienio Iki trečiadienio 9.30-19.00 
ketvirtadieni penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00-17.00 

Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475065

5 psl.



toronto
• .VASARIO 16-tosios MI
NĖJIMAS šiais metais 
bus sekmadienį, vasario 
mėn. 19 d., Toronto Uni
versiteto Convocation Hall 
patalpose. Minėjimą pla
nuoja KL Bendruomenės 
Toronto Apylinkės Valdy
bos sudarytas komitetas, 
kuriam pirmininkauja Dalia 
Viskontienė.

GERAI PAVYKĘS 
AKTUALUS SIMPOZIUMAS

LN-se vasario mėn.
5 d. įvyko simpoziumas 
tema:" Persitvarkymas 
Sovietų Sąjungoje, Lietuvo-

kusiose svarstybose. Simpo
ziumą sklandžiai pravedė 
moderatorė adv. Joana 
Kuraitė-Lasienė. Rengė 
KLB Toronto Apylinkės 
Valdyba ir Lietuvių Namų 
Kultūros Komisija.

• JAUNŲJŲ TALENTŲ 
VAKARAS vyks Anapilio 
saleje BALANDŽIO mėn.
9 d.,sekmadienį, 12:30 vai. 
p.p.(anksčiau skelbta data- 
-balandžio 16 d.-neteisinga).

Registruotis pas sol.S.
Žiemelytę tel:823-7261.

Lietuvių Namų
Žinios

išeivijoje".
dr.Sera

K airėje:
skaito tremtinių poeziją Čikagos

svečias iš Lietuvos K. Saja ir jį pristatęs 
Jaunimo Centre.

Valdas 
Ginaitė, 
ir Sąjū-

Gin-
skaitė 

buvo

• LN VYRŲ BŪRELIO 
visuotinas susirinkimas 
vyks vasario mėn. 12 d., 
sekmadienį,2:30 v.p.p.

je ir 
Samonis, 
dr.Romas Vaštokas 
džio delegatas kun. 
tautas Kabašinskas 
paskaitas, kuriose
svarstoma Lietuvos dabar
tinė politinė padėtis, gali
mos ekonominės reformos, 
religijos ir savitos kultūros 
suvaržymų dalinas panaiki
nimas. Taipgi plačiau buvo 
paliesta galima išeivijos 
įtaka į šį Lietuvoje vyks
tantį pasikeitimą.

Po paskaitų klausytojai 
simpoziumo nariams patie
kė klausimų.

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 350 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė 
asmuo iš Vilniaus, 2 
Kauno ir 1 iš Klaipėdos.

1 
iš

iš Lietuvos, 
pasižymėjęs 

pasisakymais

Apie 500 klausytojų 
pilnoje salėje aktyviai daly
vavo šiose 3 valandas tru-

• Primenama, kad bilietai 
į Užgavėnių Karnavalą 
gaunami LN sekmadienio 
popietėje. Kitomis dieno
mis juos galima rezervuoti 
tel:532-3311, kreipiantis 
į Aldoną Skilandžiūnienę 
arba Teodorą Stanulį. Už
gavėnių Karnavalo pelnas 
skiriamas dalyvaujančioms 
organizacijoms.

KAZYS SAJA ČIKAGOJE
Vienas iš žymiausiųjų 

Lietuvos dramaturgų, rašy
tojas Kazys Saja savo vieš
nagės metu JAV-ėse buvo 
sustojęs ir Čikagoje, kur 
sausio 27 dieną Jaunimo 
Centre turėjo viešą pasiro
dymą. Jis čia kartu su vie
tiniu Algirdu T. Antanaičiu 
perskaitė 
komediją "Blusų marintojai]' 
kurioje 
pačios naujausios nuotaikos

savo politinę

yra pristatomos

tėvynėje.
Svečias 

kuris yra 
savo atvirais 
mitinguose bei spaudoje, o
taip pat nemaža dirbantis 
ir Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdyje, atsakė į publikos 
klausimus, daugumoje lie
čiančius naujus vėjus tėvy
nėje. Būdamas geras ir 
įžvalgus kalbėtojas, jis 
puikiai orientavosi įvariose 
temose ir davė išsamius 
atsakymus.

Rašytoją K. Sają prista
tė ir 
daliai

klausi m ų-a tsaky m ų 
vadovavo

Mockūnas.
Liūtas 

Pasirodymą

1989 m. ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNĖS
39 -sies Š, A. Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 1989 m. gegužės 6 & 7 d.d., Toronte, Ont, 

Visuotinio ŠALFASS-gos suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS-gos Centro Valdybos pavedimu, žai
dynes vykdo Toronto lietuvių sporto klubai per specialiai sudarytų organizacinį komitetų.

Žaidynių programoje - 1989 m. Š, A. Lietuvių Krepšinio, Tinklinio, Ledo Ritulio, 
Šachmatų, Raketbolo (Racquetball),Kėgliavimo (Bowling),Stalo Teniso ir Plaukimo Pirmeny
bės. Plaukime vyks kartu ir pabaltiečių pirmenybės.

Krepšinio pirmenybės numatomos pravesti šiose klasėse; vyrų A, vyrų B, jaunių A, jau
nių B, jaunių C ir moterų.

Tinklinio pirmenybės planuojamos vykdyti - vyrų, moterų, mergaičių A ir mergaičių B 
klasėse.

KrepŠinyje ir tinklinyje - prieauglio A klasei priklauso gimę 1970 m. ir jaunesni, 
prieauglio B - gimę 1972 m. ir jaunesni, prieauglio C - gimę 1972!- m. ir jaunesni.

Vyrų A klasę krepšinyje sudaro iškilesnės komandos, atrinktos ŠALFASS-gos Krepšinio 
Komiteto. Likusios komandos žaidžia B klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A klasės koman
das turinčių klubų antrosios komandos.

Ledo ritulio pirmenybės bus vykdomos tik vyrų klasėje (amžius neribotas).
Šachmatų, Raketbolo, Kėgliavimo ir Stalo Teniso pirmenybių programos, klasifikacijos, 

etc. bus nustatyta po preliminarinės registracijos, atsižvelgiant į išreikštų susidomėji
mų bei pateiktus pageidavimus.

Plaukimo pirmenybės vyks pabaltiečių pirmenybių rėmuose. Varžybos apims visus pagrin
dinius stilius, suaugusių ir visose prieauglio klasėse. Šuolių į vandenį(diving) nebus. 
Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabaltiečių varžybų.

Preliminarinė registracija visoms sporto šakoms - iki 1989 m. kovo 15 d., šiuo adresu; 
Rimvydas Sonda, 158 Howard-Park Ave., Toronto, Ont. M6R 1V6, Canada. Tel. (416)~769~O671.

viešai suruošė "Santaros- 
Šviesos" organizacija;

Prieš šią programą, tą 
patį vakarą kitoje Jaunimo 
Centro salėje buvo sureng
ta foto paroda "Ekspedici
ja į Igarką" - kurioje užfik
suota Sibiro tremtinių 
gyvenimas šiaurėje dabar. 
Taip pat parodyta nuotrau
kų iš Lietuvos Persitvarky
mo Sąjungos renginių Lietu
voje. Atidarymo metu 
tremtinių motyvais poeziją 
skaitė Vilniaus Jaunimo 
Centro aktoriai Apolonija 
ir Petras Steponavičiai, 
dabar viešintys Čikagoje.

Šį renginį suruošė LPS 
informacinis skyrius Čika
goje (vadovė Rita Dapku
tė), pasivadinęs "Sąjūdžio 
Info" vardu.

Šie abu renginiai buvo 
gausiai publikos lankomi ir 
sukėlė didžiulį susidomėji
mą vietos lietuvių tarpe.

E. Šulaitis

DRAMA "DAKTARAS 
GERVYDAS” ČIKAGOS 
SCENOJE

Čikagos jaunųjų teatralų 
grupė "Vaidilutė" šiuo 
metu sparčiai ruošiasi savo 
didžiausiam jėgų bandymui 
-V.Mykolaičio-Putinu, 4- rių 
veiksmų dramos "paKtaro 
cfervydo" pastatymui. Ne
žiūrint, kad ši mūsų žy
miojo rašytojo drama jau 
senokai parašyta, dar nie
kada (kiek žinoma) nėra iš
vydusi scenos šviesą, 
pats 
savo 
verta
tiečių tarpe. 
"Vaidilutės"

Pagal preliminarinės registracijos davinius bus galutiniai nuspręsta, kurios sporto 
šakos bus žaidynėse vykdomos, nustatyta jų programos ir paskelbta galutinės dalyvių re
gistracijos datos.

Dalyvavimas yra atviras visiems Š. Amerikos lietuvių sporto vienetams ir individams 
atlikusiems metinę 1989 m. ŠALFASS-gos narių registracijų. Principiniai, dalyvių skaičius 
visose sporto šakose yra neapribotas. ŠALFASS-gos CEOTRO VALDYBA

rfff . LIETUVIU KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9%% už 90 dienų term, indėl. 
9%% už 6 mėn. term, indėlius 
9h % už 1 m. term, indėlius 
9h % už 2 m. term, indėlius 
9h % už 3 m. term, indėlius 
9% % už 1 m. GIC mėn. palūkanas 

10% % už 1 m. GIC invest, pažym. 
10% % už 2 m. GIC invest, pažym. 
10%% už 3 m. GIC invest, pažym.
8% % už pensijų planą (variable rate) 

10%% už 1 m. term, pensijų planą 
10%% už 2 m. term, pensijų planą 
10%% už 3 m. term, pensijų planą
8%% už pensijų fondą - RRIF(v.r.) 

8%% už namų planą OHOSP
8 % už taupymo sąsk.
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 

6h%už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo.... 12%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .... .
2 metų .... .
3 metų ......
(fixed rate)

12%
12%
12%

•u keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų.... 11%
(variable rato)

(var. rate)

AKTYVAI VIRŠ 69 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortglčlus Iki 75% įkai
noto turto Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
315,000 Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gauname pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los (Line of Ciedit) ir antrieji mortgičlsl.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; kotvirtadien'als Ir penktadlenMs - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto Hti 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Straot West, 
Toronto. Ontario M6P1A6 Telefonas: (416) 532-1149

6 psl.

R I S I K E L I M OParapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

A/ 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.

nors 
veikalas yra stiprus 

psichologine idėja, 
dėmesio mūsų tau- 

Gal dėl to 
kolektyvas ir 

ėmėsi žygio parodyti šį 
neeilinį scenos veikalą. 
Kadangi pora rolių jaunie
siems vaidintojams yra 
tikrai sudėtingos, tai buvo 
paprašyta vyresniųjų 
Vytauto Lapėno ir 
Pankienės talkos.

Kiti vaidintojai 
moję studentai ar 
studijas baigusieji): 
na Bielskutė, Rolandas Jan 
kauskas, Gitana Braslaus- 
kaitė, Edis Šulaitis, Daiva 
Viktoraitė, Sigitas Gudas, 
Audrius Viktorą. Režisuoja 
buvusi šio teatro ir ameri
kiečių teatrų aktorė Laima 
Šulaitytė-Day, kuriai šis

Aldonos

(daugu- 
neseniai

Kristi-

MOKA UZ:
90-179 d. term, ind............ 9'/4%

180-185 d. term, ind............ 9'/«%
1 metų term, indėlius .......  9'/z%
2 metų term, indėlius .......  9'12%
3 metų term, indėlius .......  9’/2%
1 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 93/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 10 J/4% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 103/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 103/4% 
Specialią taup. s-tą ..............8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas

nuo .................... 12 %
Sutarties paskolas

nuo .................... 12 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111/2%
2 metų .................. 113/4%
3 metų .............. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 103/4%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Čikagos visuomenei - Liūtas Mockūnas. Desinejet aktorius P. Steponavičius iš Vilniaus, 
Nuotraukos E. Šulaicio.

pastatymus yra jos režisū
rinis debiutas.

Dekoracijas ruošia šioje 
srityje nemaža patyrimo 
turinti dail. Ada Sutkuvie
nė ir jos dukra dail. Rasa 
Sutkutė.

Šį nemažą kolektyvą 
subūrė ir daug visuose 
reikaluose talkina administ
ratorė Ona Šulaitienė ir 
valdybos pirmininkas dr. 
Petras Kisielius.

Repeticijos (vieną ar du 
kartus 
Jaunimo 
bus šio

savaitėje) 
Centre, 
veikalo

vyksta 
Čia ir 

premjera 
gegužės 21 d. 2 vai. p.p.

Reikia tik stebėtis šio 
kolektyvo vaidintojų pasi
šventimu ir kantrybe, auko
jant šimtus valandų bend
ram lietuviškam reikalui. 
Ypatingai žinant, kad čia 
dalyvaujantieji yra jauni 
žmonės, kuriuos į šalį trau
kia visokie malonumai. 
Smagu, jog kolektyve yra 
ir jaunuolių, kurie ne taip 
seniai atvykę iš Lietuvos į 
šį kraštą Kartu dirba su 
čia gimusiais, bet lietuviš
kai nusiteikusiais jaunais 
žmonėmis.

Tikėkimės, kad šis bend
ras darbas atneš gražius 
vaisius ir Čikagos lietuviai 
galės pamatyti šią žymaus 
autoriaus parašytą yertingą... 
dramą. O kas gi-- dabar?! 
galės sakyti, kad Čikagoje 
nėra lietuviško teatro?

E.Š.
PASKAITA IR SKAIDRĖS 
APIE VILNIAUS KATEDRĄ

Sausio mėn.20 d.,Jauni
mo Centre įdomią ir kon
densuotą paskaitą 
Bronius Kviklys 
niaus katedros, 
miesto istoriją, 
pradedant nuo 
pilies buvimu 
negu kad aiškina
sapnas. Prelegentas plačiau 
papasakojo ir apie atlieka
mus archeologinius darbus 
katedros požemiuose. Ka
tedros istoriją pavaizdavo 
arti 100 skaidrėmis. Šią 
popietę
Vidurio Vakarų Apylinkės 
valdyba, pravedė jos pirmi
ninkė Birutė Vindašienė.

Tokią paskaitą ir skaid
res būtų labai įdomu pa
matyti ir kitose kolonijose

skaitė 
apie Vil- 
kartu ir 
Pasakojo, 

Vilniaus 
anksčiau, 

Gedimino

surengė JAV LB

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO • AUTOMOBILIU • ATSAKOMYBES • 

* GYVYRĖS * KOMBRCIN* *

DR AU DA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSU!

Ateik Į LIETUVIU A.A. (Alcoholic* Anonyaoua) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai, gatvės nuo pensininkų tunų. 1610

SKAMBINKITE Tel.: 487-5581

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



tų pirmų kartų. Tuomet 
į pobūvį buvo atsilankę 
pilnutėlė salė dalyvių taip, 
kad visos kėdės ir stalai 
buvo užimti iki paskutinio. 
Dalyviai tada buvo labai 
patenkinti senjorų viešnage 
ir programa ir užklausti, 
pasakė, kad jie visada a- 
teis į senjorų Klubo rengi
nius. Nuo to laiko senjorų 
daromi renginiai visada 
turi ir malonų atsiliepimų 
apie juos, ir nemažai daly
vių salėje.

Taip ir šiais metais 
buvo pilna salė dalyvių. 
Šį kartų, kaip visada, daly
viai buvo pavaišinti karšta 
vakariene mišrios sudėties, 
su vynu ir kavute, kelių 
rūšių pyragaičiais. Ant 
stalų lėkštėse buvo padėta 
ir po kalėdinę plotkelę, 
pasidalinti maloniais linkė
jimais. Salėje dar matėsi 
Naujų Metų sutikimui pa
ruošti papuošimai, padaryti 
E. Bajoraitienės ir R.Pakal
niškienės. Viskų susumavus, 
vyravo maloni ir šventiška 
nuotaika.

Meninėje programoje 
senjorų mišrus choras, va
dovaujamas A.Matulisz, 
padainavo ketvertų gražiai 
skambančių dainų.

Vietos parapijos klebo
nas kun. J.Liauba, OFM, 
palaimino stalus ir uždegus 
žvakes, pradėjo keliauti 
karštas maistas ant stalų, 
vadovaujant A.Mažiulaitie- 
nei.

Meninėje programoje 
aktorė M.Kalvaitienė padek
lamavo eilėraštį apie Lie
tuvos partizanus, o L.Stun- 
gevičienė padeklamavo 
vienų B.Brazdžionio eilėraš
tį ir paskaitė iš Kanados 
laikraščio lietuviškų verti
mą apie tris medžius. 
Kiek vėliau choro vadovė 
A.Matulisz jumoro formoje 
nupasakojo pensininko žmo
gaus išgyvenimus. Visos
meno darbuotojos buvo

Hamilton montreal

Dr. Petras ir Irena LUKOŠEVIČIAI Hį Nuotrauka J. PiečaiČio.

PARAPIJOS BIULETENYJE
Hamiltono Vilniaus Auš

ros Vartų Parapijos š.m.sau
sio mėn. biuletenyje rašo
ma, kad:"Reikia pasidžiaug
ti Parapijos gyvastingumu- 
įvairios šventės, minėji
mai, sukaktys, parengimai, 
eglutės, Kūčios, Kalėdos, 
Nauji Metai, mokykla, orga
nizacijos, jaunimas ir seni
mas.

Kiek darbo, kiek sielos 
ir entuziazmo, nežiūrint 
amžiaus ir aplinkybiŲ, ne
paprastai gražus įnašas 
į Hamiltono lietuvių gyve
nimų".

Tai tiesa, ir malonu 
tai konstatuoti, tačiau 
greičiausiai minėtų darbų 
papročius- bent dalį- jau 
buvome čia atsivežę dar 
iš Nepriklausomos Lietuvos 
laikų, kas palengvino mums 
ir čia jais pasinaudoti. Iš 
tikrųjų, praeitais metais 
turėjome, daugiausiai įvai
rių susibūrimų, renginių 
ir minėjimų, negu anksty
vesniais metais. Žinoma, 
gyvastingumu pasižymėjo 
ne tiktai parapija, bet 
ir visa Hamiltono lietuvių 
bendruomenė. Tik gaila, 
kad tiktai maža dalis to 
gyvastingumo buvo perteik
ta plačiajai visuomenei 
per mūsų spaudos puslapius

SENJORŲ POBŪVIS
Vietos lietuvių Pensinin

kų Klubas ir šiemet buvo 
suruošęs šventinį pobūvį 
metų pradžioje. Jaunimo 
Centre salėn sausio mėn. 
5 d. apie 2 val.p.p. prisi
rinko pilna dalyvių. Dalį 
jų sudarė Klubo nariai, 
kiti- viešnios bei svečiai 
iš Hamiltono ir kitų arti
mesnių vietovių.

Panašų pobūvį pirmų 
kartų Klubas buvo suruošęs 
maždaug prieš trejetų me

GYVENIMO RATUI SUKANTIS...
Montrealio kolonijos lietuviams jau kuris laikas 

buvo aišku, kad du veiklūs mūsų bendruomenės nariai 
- Irena ir Petras Lukoševičiai anksčiau ar vėliau galuti
nai pasuks ratus į Torontu.

Taigi, sausio mėn.29 d., Aušros Vartų Parapijos 
salėje reikėjo jiems pasakyti ačiū ir sudiev, ir iki pasi
matymo, ir viso geriausio.

Atsisveikinimo pobūvį suorganizavo KLB Montrea
lio Apylinkės Valdyba. Salėn susirinko apie 150 draugų, 
pažįstamų, organizacijų atstovų. Apylinkės Valdybos p- 
kas Arūnas Staškevičius taikliu žodžiu pradėjo pobūvį, 
pakviesdamas pagrindiniu kalbėtoju Algį Kličių. Jis api
būdino išlydimuosius:

" Prieš 40 metų, iš dypukų stovyklos Vokietijoje, 
į Montrealį atvyko jaunas, gabus, pilnas energijos ir 
entuziazmo jaunuolis, vardu Petras. Tebūdamas dar Lie
tuvoje, jis jau smarkiai reiškėsi įvairiose studentų ir 
moksleivių ateitininkų organizacijų veiklose ir į Montre
alį atvyko tik kų baigęs Bonnos Universitetų ir įsigijęs 
agronomo laipsnį.

Čia Petras pradėjo dirbti ūkyje, vakarais tęsda
mas mokslus McDonald College kolegijoje.

Maždaug tuo pačiu laiku atvažiavo jauna, grakšti, 
taip pat pilna energijos ir didelių užsimojimų Irena Ke- 
mežytė. Irena Vokietijoje buvo veikli skautė ir Montrea- 
lyje įsteigė pirmąjį Siaurės Amerikoje lietuvių skaučių 

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

žiūrovų priimtos šiltais 
aplodismentais.

Baigmėje pirm. K.Mik- 
šys priminė, kad šiame 
pobūvyje" esančios ~ trys 
viešnios iš Lietuvos/pami- 
nėjo jų gyvenviečių mies
tus Lietuvoje/. Taip pat 
išvardino visas pobūvio 
virtuvės darbuotojas, pareiš
kė padėkų už tokį svarbų 
darbų pobūviui ir taip pat 
padėkojo visiems už gausų 
atsilankymų. Atėjo laikaSj 
ir eilutės rinkosi prie dra
bužinės aprangai ir kelio
nei į namus po malonaus 
pasimatymo senjorų rengi
nyje.

Ta proga dar priminti-830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.

na, kad senjorų Klubas 
praeitų metų vasarų buvo 
suorganizaveę nemažai 
išvykų į įdomesnes vieto- 

l!vėsi Manytina, kad ir Šiais 
|metais taip pat suplanuosi
me naujų kelionių.

Dar primintina, kad 
Hamiltone, Pensininkų Klu
bo pastangomis ir darbu, 
turime Lietuvių Namus 
vardu RAMBYNAS. Jie 
yra pilnai apgyvendinti 
lietuvių ir kitų tautų žmo
nėmis. Tai reiškia, kad 
lietuvių pensininkai gana 
darbštūs žmonės lietuvių 
reikaluose Hamiltone.

Jiems linkėtina sėkmės 
ir ateityje.

Z.Pu 1 ianauskas

MOKAME UŽ:
kasd. čekių sqsk. iki 7%
santauoas............... . ■ 7%
katd.pal.taupymo s-tą.. 6.5% 
90 dienų indėlius............ 9.5%
1 m. term. Indėlius ...... 10.75%
1 m. term. Ind.mėn.pal. 10.25% 
3 m. term. Indėlius   1 i % 
RRSP Ir RRIF (pensijos) 8.5% 
RRSP Ir RRIF1 m........ 10.75%
RRSP Ind. 3 m............... 11%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .... 14% 
neklln. turto pask. 1 m. 12.25% 
neklln. turto pask. 3 m. 13% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS SlLDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION 
LASALLE, QU Ė. H8P2C5 TEL: 366-5484

DARBO VALANDOS-'Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
a«p 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 U vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

1989. II. 9

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BACENAS, Tel.: (416J-593-0600.

iki 11 vai. r. ir po 6 val.p.p. Tel: (416J-245- 

vienetų - vyr.skaučių VAIVOS draugovę. 1949 m. baigusi 
tarnaitės sutartį, rudenį pradėjo studijuoti, gavusi stipen
dijų Universitė de Montreal, Ecole de Service Sociale. 
Ją baigus - ji pradėjo dirbti.

Tada Petras studijavo Masterio laipsniui McDonald 
College, kur gavo alaus daryklų stipendijų, kadangi jis 
atliko tyrimus apie miežių kūles. Jo PhD studijos buvo 
tęsiamos 1 semestrų lowos Universitete.

Anuo laiku, po II-jo Pasaulinio karo emigravę 
dypukai Montrealyje, kaip ir kitose kolonijose, būrėsi 
į krūvų. Jie čia kas sekmadienį susitikdavo LaSallėje, 
"Nepriklausomos Lietuvos" laikraščio gegužinėse, dalin
davosi įspūdžiais ir naujų darbų žiniomis, susipažindavo 
su naujais draugais ir draugėmis.

Irena ir Petras irgi lankydavosi gegužinėje. Čia 
ir prasidėjo Irenos ir Petro Lukoševičių šeimos užuo
mazga. Laikas bėgo; gimė Rasa, gimė ir Ina.

Kaip buvo įprasta: abu tėvai augino šeimų, abu 
tėvai ir dirbo: Irena socialinio mokslo srityje, o Petras 
Kanados valdžios tabako tyrinėjimo skyriuje. Vakarais 
jie pakaitomis tęsė mokslus: Irena įsigijo magistro laips
nį socialiniam moksle, o Petras agronomijos doktoratų.

Šalia mokslo, darbo ir šeimos, Irena ir Petras 
surasdavo laiko bendrauti su draugais, lankytis beveik 
visuose bendruomenės ir parapijos parengimuose ir akty
viai dalyvauti daugelio organizacijų veikloje ir net joms 
vadovauti.

Irena buvo veikli skautė, daugelį metų ji vadova
vo NERINGOS Skaučių Tuntui, dalyvaudavo vasaros sto
vyklose iškylose bei suvažiavimuose. Irena su abiem 
dukrom stovyklaudavo, o Petras atvažiuodavo į stovyklų 
savaitgaliais - statydavo palapines, kasdavo tualetus 
ir maišydavo prisvilusių košę. Neužmirškime, kad Petras 
buvo ne skautas, o ateitininkas. Tuo ir išryškėja, kas 
yra Lukoševičių šeimos vyriausia galva.

Bet Petras nepasitenkino palapinių statymu. Jis 
siekė aukštesnių vadovavimo postų - Petras buvo labai 
aktyvus visuomeninėje veikloje. Jis buvo Kanados Krašto 
Pirmosios Tarybos narys, buvo aktyvus Kanados Krašto 
Tarybos ir Valdybos narys ir daugelį metų priklausė 
ir vadovavo Montrealio Apylinkės Seimeliui. Jis taip 
pat buvo vienas iš steigėjų Montrealio Akademinio Sam
būrio ir Montrealio Kooperatyvo LITAS. Aišku, Aušros 
Vartų Parapija bei jos komitetas, Montrealio Lituanistinė 
Mokykla bei daugelis kitų organizacijų irgi nebuvo Petro 
apleistos. Kažin ar buvo Montrealyje VASARIO 16-tosios 
minėjimuose perskaitytos rezoliucijos, prie kurių rašymo 
neprisidėjo Petras? Kažin ar buvo Kanados Lietuvių 
Dienos, prie kurių ruošimų neprisidėjo Petras?

Irena ir Petras taip pat priklausė ir vadovavo 
Montrealio Jaunimo Ansamblio GINTARO tėvų komitetui. 
Jų dėka GINTARAS daugelį kartų pasirodė svetimtaučių 
tarpe ir aplankė daugelį lietuviškų kolonijų. (Petras juk 
priklausė pirmajai Montrealyje tautinių šokių grupei - 
tada jis dar šokdavo "Oželį" ir net per karties viršų 
- "Mikitų").

Irena buvo viena iš steigėjų lietuvių tautodailės 
audimo būrelio VAIVORYKŠTE. Lietuvos tautodailės 
pavyzdžiai yra VAIVORYKŠTĖS apvežti daugelyje kolo
nijų ir parodų, tiek Kanadoje, tiek Amerikoje.

Per daugelį metų Irena reprezentavo mūsų koloni
jų įvairiuose Quebec'© provincinės valdžios skyriuose. 
Jos nuopelnais daugelis svečių dalyvaudavo Vasario 16- 
tosios minėjimuose ir įvairiuose koncertuose. Jos nuopel
nais daugelis organizacijų ir bendruomenės projektų tapo 
įgyvendinti, gavus provincinės valdžios paramas.

Kaip minėjau, Irena ir Petras buvo ir dabar yra 
veiklūs lietuvių bendruomenės nariai; veiklūs netik 
Montrealio kolonijoje, bet ir Kanados Krašto Valdyboje 
ir jos centriniuose organuose. Daugelis mūsų taip ir 
pažįstame Irenų ir Petrų - kaip aktyvius visuomeninin
kus.

Bet Irena ir Petras taip pat yra geri pažįstami 
ir artimi draugai. Jie irgi lipdavo į Mont St.Hilaire 
kalno viršūnę klevų nucukrinimo išvykose, slidinėdavo 
Vallee Bleu kalnuose, dainuodavo ir vaidindavo skautiš
kuose laužuose ar pasirodymuose, kaišiodavo raktų sky
lutes su sumaigyta duona Naujų Metų sutikimuose, ger
davo "Dubonnet" ir "Cinzano", vežiodavosi "Gin&Tonic" 
pakeliui į Brattleboro ir "Neringos" stovyklų, rašydavo 
ir skaitydavoo Akademinio Sambūrio "Kočėlų", lankydavo 
"Alouettes" ir "Expos" rungtynes, rinkdavo loterijos lai
mikius ir platindavo bilietukus, važinėdavo su GINTARU 
po įvairias kolonijas, tampydami kankles, vaikų čemoda
nus, ruošdavo "wine and cheese" priėmimus, ir 1.1.

Taip, šalia rimtos ir subrendusios išvaizdos, Irena 
ir Petras turi ir linksmų, draugiškų jaunatviškų dvasių. 
Šalia visuomeninės ir kultūrinės veiklos, Irena ir Petras 
nevienam iš mūsų yra padėję tiek linksmuose, tiek ir 
skaudžiuose momentuose.

Keičiasi sųlygos. Po 40 metų, praleistų Montrea
lyje, Irena ir Petras vėl, kaip dypukai, keliasi į Toron
tu, pradėti kurtis naujoje gyvenimo vietoje. Mums gaila, 
kad prarandame darbščius mūsų kolonijos narius, bet 
mes liekame artimi draugai, nes kelias tarp Toronto 
ir Montrealio nėra tolimas.

Irena ir Petrai,linkime jums gražiai ir patogiai 
įsikurti, įsijungti į Toronto kolonijos gyvenimų ir likti 
aktyviais visuomenės nariais ir artimais mūsų, montrea- 

1 liečiu- draugais." / bus daugiau / 

• Montrealio Lietuvių Kre- • LIETUVOS v KARALIAUS 
dito Unija LITAS atsiuntė MINDAUGO Šaulių Kuopa 
$500,- aukų savaitračTui paaukojo $50,- "Nepriklauso- 
"Nepriklausoma Lietuva". mai Lietuvai".
Nuoširdžiai dėkojame. "NL" Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
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montreal
• A. a. Olga Pranckūnienė 
savo testamentu paliko 
"NL" $3.000,- auką.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL”

Audronė Verbylaite

CL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO
YPATINGAS MINĖJIMO SAVAITGALIS MONTREALYJE
• Simpoziumas anglų kalba: /

"DESCHENES KOMISIJOS PASEKMĖS" Hgį
įvyks 1989 m. vasario 18 d. šeštadienį, 2 vai. p.p. B

Aušros Vartų parapijos salėje.
Dalyvaus: dr. Romas VAŠTOKAS, estų, latvių ir ukrainiečių atstovai.

VASARI016 MINĖJIMAS
įvyks 1989 m. vasario 19 d. sekmadienį,
• 11 vai. r. - iškilmingos Mišios Aušros Vartų ir šv. Kazimiero šventovėse.
• 3:30 vai. p.p. AKTAS - KONCERTAS

POLY VALENTE St. HENRI AUDITORIJOJE 
4115 St, Jacques West, prie Place St. Henri Metro stoties.

PASKAITA: dr. ROMAS VAŠTOKAS
KONCERTINĖJE DALYJE: Montrealio Mergaičių Choras PAVASARIS, 

muz. Ingrid TSrk, akomp. Jeff Fisher;

nuo š.m. vasario 
d. pradėjo darbų

Union Carbide

AUDRONE VERBYLAI TE- 
BAIGĖ STUDIJAS McGILL 
UNIVERSITETE

Emilijos ir Romo Ver- 
bylų duktė Audronė Renata 
baigė chemijos inžinerijos 
mokslų Montrealio McGill 
Universitete Bachelor laips
niu ir 
mėn. 1 
Toronte 
Co.

Gyvendama Montrealyjej 
lankė Lituanistinę Mokyk
lų, buvo skautė, dalyvavo 
Jaunimo Ansamblyje "Gin
taras", dainavo Mergaičių 
Chore "Pavasaris" ir 1987- 
88 m. buvo Montrealio 
Jaunimo Sųjungos sekcijos 
valdybos narė.

Sveikiname ir kartu 
apgailestaujame, kad dar 
vienas mūsų bendruomenes 
asmuo apleidžia Montrealį. 
Tikimės, kad šio krašto 
sųlygose neišvengiami 
kėlimai neatitolins 
lietuviškosios veiklos 
lietuvių draugystės.

išsi-
nuo

e Margaritos BALTRUKO- 
NIENĖS sunki kova dėl 
gyvybės tebevyksta. St.Ma
ry's ligoninės medicininis 
personalas, vyrui prašant, 
deda visas pastangas jos 
gyvybei gelbėti. Didelė mo
ralinė parama gaunama 
iš AV Parapijos kunigų 
ir Montrealio lietuvių vi
suomenės.
e J.H. BITNĘR1AI, mirus 
a.a.Mykolui ŠULMISTRUI, 
paaukojo Jo atminimui 
$20,- "Nepriklausomai Lie
tuvai".
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

SUTIKO NAUJUOSIUS 
METUS

Nemažas būrys- apie 
70 -tautiečių susirinko 
išlydėti senuosius ir sutikti 
1989-tuosius metus L.K. 
MINDAUGO Šaulių Kuopos 
ruoštame 
Parapijos

renginyje AV 
salėje. Svečių

Dr. JONAS MA LĮSK A 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.O. H3G 1S5

M .

Montrealio jaunimo Ansamblis GINTARAS, 
vad. Remigijus Šatkauskas, Linas Staškevičius ir Silvija Staškevičienė.

Visi kviečiami dalyvauti!

8 
o

ge-

vaišių stalų, 
šaltas bufetas, 

J. R e - 
ų sustiprino 
Veikė baras

vidurnaktį visi 
salėje, susiėmę 
ėjo ratelį, gro- 

"Sudiev, 
su 

Juos
nešinas 
Metus

tarpe buvo net 7 tautie
čiai iš Lietuvos.

Pobūvis prasidėjo 
vai. vakaro. Svečius,
ypač iš Lietuvos atvykusius 
pas gimines, pasveikino 
L.K.Mindaugo Šaulių Kuo
pos p-kas Augustinas Mylė.

Grojo J. Sulmistro
rai parinkta ir graži CD 
plokštelių muzika. ( vai. 
A V kleb. Tėv. J.Aranauskas, 
SJ plaimino 
Šiltas
paruoštas S.ir 
m e i k i 
visus šokiams, 
ir loterija.

Prieš 
dalyviai 
rankomis
jant ir dainuojant 
sudiev", 
senaisiais 
vaizdavo 
lazda, 
vaizdavo mergaitė,atėjusi 
su žvakute rankose ir visus 
pasveikinusi, 
yra viešnios 
p.Kirstukienės vaikaičiai).

Po to visi pakiliai su
giedojo Lietuvos Himnų.

KLB Montrealio Apylin
kės Valdybos vardu visus 
pasveikino Juozas Šiaučiu- 
lis.

Visi 
pabendravo, 
pasibučiavo, 
viso gero 
proga. Išiskirstė 
vai.nakties su 
viltimis 1989-taisiais.

atsisveikinant 
metais.

vaikas,
Naujuosius

(Abu vaikai 
iš Toronto,

svečiai pasišoko, 
užkandžiavo, 

pasilinkėjo 
Naujųjų Metų 

apie 2 
gražiomis 

Dal.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp. 45 Av.) 

Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

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

Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. dos Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

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
■M

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

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

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

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

Montrealio lietuvių Auksinio Amžiaus Klubas 
RŪTA

šaukia metinį visuotiną narių

SUSIRINKIMĄ
1989 m. VASARIO mėn. 22 d. 1 vai. (trečiadienį) 

SESELIŲ NAMUOSE.
Visus narius kviečiame dalyvauti. Po susirinkimo 

vaišės. s "Rūtos" klubo*- valdyba.

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams 
ir kitiems susibūrimams. {VAIRŪS GĖRIMAI 
6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

35 METŲ DARBO SUKATIS
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

DĖKOJAME

DĖKOJAME

DĖKOJAME
KVIEČIAME

ATEIT I

klientams už pasitikėjimą, 
pavedant mums Jūsų apdraudas; 
už pradinį pasitikėjimą, padėjusį 
mums išeiti į darbą;
už rekomenduotus klientus.
pasinaudoti agentūros 35 metų 
darbo patirtimi. Pastovumas 
darbe, paįąrnavimas, dėmesys 
nelaimės atveju išliko kaip pagrin
diniai draudimo reikalavimai.
ES P E R S P E K T Y V O S

Agentūroje dirba: JOANA ADAMONYTE,
Apdraudos reikalai ir nelaimės,

DONNA SVRAKA
Apdraudos reikalai ir atskaitomybė-,

MARYTĖ ADAMONYTĖ
Apdraudos reikalai ir sekretorė.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY Inc. 
yra inkorporuota bendrovė.

P. ADAMONIS, Chartered Insurance Broker
Tek: 722-3545

ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salla Blvd. , LA SALLE , P.Q. 

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

TONY

Telefonai: 
844- 7307 ir 288-9646

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

Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo^Jf

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

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS 

5220 Queen Mary Rd. Suite 8 
tony Laurinaitis

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

Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapiene
366*7818 coin La VOrendrye

Member

Foto M.L.S. 
SISTEMA

D. N BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jeon Talon W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 .............. Narnai 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS 3“.
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:
♦Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, 

Tel: 481-0311
H3Z 1T3

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.; (514)767 -4690

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

JONAS &CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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