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SĖKMINGAI PAKILO JAV 
ERDVĖLAIVIS

AmerikiečiŲ erdvėlaivis 
DISCOVERY š.m. kovo 
13 d. pakilo erdvėn iš 
Cape Canaveral baze’s. 
Astronautai paleis orbiton 
100 mil.dolerių vertės ko
munikacijos satelitų, kuris 
padės palaikyti beveik nuo
latinį ryšį su JAV ateities 
erdvėlaiviais. Be to, bus 
atlikti medicininiai tyrimai} 
kurių vienas turės ištirti, 
kaip gyja kaulai žemės 
traukos neturinčioje atmos
feroje.

Tai antrasis JAV erdvė
laivis, iššautas sėkmingai 
erdvėn po prieš kelis me
tus įvykusios JAV erdvėlai
vio avarijos, kurioje žuvo 
7 JAV astronautai, iš jų 
dvi moterys.

VATIKANAS PASKYRĖ 
LIETUVAI VYSKUPUS

AP žinių agentūra pra
neša, kad Vatikanas pasky
rė Lietuvoje tris reziduojan
čius vyskupus, pirmuosius 
po II-jo Pasaulinio karo.
Sventojo Sosto paaiškinimu^ 
tai esąs svarbus proveržis
ir pirmas žingsnis didelio 
Lietuvos Bažnytinės Bend
rijos perorganizavimo. Ma
noma, kad tam žygiui buvo 
reikalingas bent tylus Sovie
tų vyriausybės pritarimas.

AP pranešime sakoma: 
"Lietuva, prieš karą nepri
klausoma valstybė, buvo 
Sovietų Sąjungos okupuota 
1940 metais. Apie 80%
jos 3,5 milijonų gyventojų, 
sakoma, esą Romos katali
kai".

Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius paskirtas Kau
no arkivyskupu, o vysk.Ju
lijonas Steponavičius Vil
niaus arkivyskupu. Popie
žius taip pat paskyrė vysk. 
Antaną Vaičių Telšių vys
kupu. Nors praktiškai jie 
jau ėjo tas pareigas, tačiau 
Vatikano oficialus paskyri
mas šių vyskupų rezidenci
niais vyskupais rodo nor- 
malėjantį politinį klimatą 
Lietuvoje.

PROTESTO DEMONSTRA
CIJOS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

ASSOCIATED PRESS ži
nių agentūra praneša apie 
demonstracijas Maskvoje, 
Leningrade, Kuibiševe, 
o taip pat ir Latvijos sos
tinėje Rygoje. Demonstra
cijos š.m.kovo mėn. 12 
d. buvo ypatingai milžiniš
kos Rygoje, sutraukusios 
apie 200.000 žmonių minią. 
Latviai, pirmoje eilėje, 
norėjo parodyti Maskvai 
ir pasauliui, kad pritaria 
reformų ir laisvės siekian-

čiam Latvijos Liaudies 
Frontui, sąjūdžiui panašiam 
į Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdį. Rygoje 
buvo išreikštas 
mas Baltijos 
pradėtąja rusų 
imperialistų, 
grąžinti stalininę 
akcija. Tie 
komunistų 
yra Pabaltyje susitelkę 
į taip vadinamą JED1NST- 
VO ("Vienybės") organizaci
ją

Maskvoje ir Leningrade 
policija suėmė kelis šimtus 
demonstrantų. Grupe Mask- 
vos^'*”tf^on'S'trantų (apie 
1500) nešėsi trumpalaikes 
Kerenskio demokratinės 
Rusijos baltą-mėlyną-rau- 
doną vėliavą. Leningrade 
demonstrantai reiškė pasi
piktinimą naujųjų rinkimų 
sukta ir nedemokratine 
kampanija.

taip pat 
pasipiktini- 

kraštuose 
šovinistų- 
siekiančių 

priespaudą,
senojo raugo 
provokatoriai 

Pabaltyje

PARADO PIRMOJE EILEJE 
- ŽMOGŽUDYS

Kovo 12 d. Montrealyje 
įvyko du paradai: viename 
buvo apvaikščiota St.Pat
rick diena, kitoj buvo de
monstruojama už separatis
tų įstatymo Nr.101 grąži
nimą. Policijos žiniomis, 
St.Patrick paradą stebėjo 
apie 120,000, o separatistų 
eisenoje dalyvavo apie 
40.000 žmonių. Pirmojoje 
matėsi, šalia airių ir pro
vincijos vėliavų , daug Ka
nados vėliavų, antrojoje 
- nė vienos Kanados vėlia
vos, tiktai Quebec'o vėlia
vos ir pirmoje eilėje, kartu 
su PQ partijos vadu J.Pari- 
zeau žygiavo ir žmogžudys 
separatistas Paul Rose, 
nuteistas kalėjimu iki gy
vos galvos už tai, kad 
pasmaugė provincijos darbo 
ministerį Pierre Laporte 
jo paties religinio medali- 
kėlio grandinėle. Minėtas 
Paul Rose seniai paleistas 
iš kalėjimo, profesoriauja 
prancūzų CEGEP'e, vado
vauja separatistų smogi
kams ir yra tapęs heroju
mi atkutusių separatistų 
studentų bei eilinių fanati
kų tarpe.

Tuo tarpu dabartinė 
provincijos liberalų partija, 
vadovaujama minkštanuga- 
rio premjero Robert Bou
rassa, ne tiktai melavo 
grąžinsianti lygias teises 
anglų kalbai, bet priėmė 
vieną iš hipokritiškiausių 
įstatymų Kanadoje, išgu- 
jantį suktais potvarkiais 
anglų kalbą iš viešojo gyve
nimo. Chameleoniškas įsta
tymas Nr. 178 taip pat 
sapnuoja apie visų "etnikų 
suprancūzinimą ir asimilia-

1899

Tokia kortele gauta neseniai iš 
Tautos Himnas.

ciją". Sapnuoja, kaip Renė
Lėvėsque mėgo sakyti,

■ "in technicolor". Šiuo atve-
jų, tiktai mėlynomis spal
vomis.
QUEBEC KNOWS HOW1?

Šioje provincijoje, ku
rioje puikiai mokama kal
bėti ir paraduoti, darbą 
dirbti sekasi kur kas sun
kiau. Štai, išgarbintoji 
HYDRO QUEBEC, sukurta 
Rėnė Levesque ir gerbiama 
visų politikierių, niekaip 
nesugeba tiekti elektros
be nuolatinių gedimų. Kovo 
13d.;ankstų rytą ir vėl visoj 
provincijoj elektra užgeso. 
Šviesa kai kur Montrealyje 
ir apylinkėse atsirado tiktai 
po 10-15 valandų. Kaltinin
kas? Gi - saulė! Tiksliau, 
jos energijos plūstelėjimai, 
pasireiškę Aurora borealis 
(Šiaurės pašvaistės) neeili
niu sušvytuliavimu. Lietu
vis ekspertas iš Oshawos, 
dr. Viktoras Gai 
ž a u s k a s, dirbąs Kana
dos National Research 
Council žinyboje, TV prog
ramoje paaiškino, kad šiuo 
metu ir šiais metais saulės 
radioaktyvumas esąs daug 
veiklesnis, negu paprastai 
ir todėl galėjęs pa
daryti įtakos net elektros 
tinklų kompiuteriams. Ta
čiau statistika rodo, kad 
per visus praeituosius me
tus Quebec'o provincijos 
Hydro-Quebec tinkluose 
buvo mažesnių ir didesnių 
gedimų virš 2000., o tais 
pat metais Ontario provin
cijos elektros tinklai suge
do tiktai 14 kartų. Tikrai, 
skaičiai kalba aiškiau ir 
garsiau už visus kvebekie-

Lietuvos. Antroje jos puseje 

biurokratų pasipūtimus 
išsisukinėjimus.

čių 
ir :

KITI APIE MUS

NAUJAS CH. YOUNG 
REPORTAŽAS

SOUTHAM NEWS žinių 
agentūros reporteris Chris
topher YOUNG ir vėl rašo 
THE GAZETTE š.m.kovo 
1 1 d. numeryje apie Balti
jos valstybes. Sį kartą 
jo straipsnis plačiau apta-
ria Latvijos įvykius. Jis 
rašo reportažą iš Rygos, 
pradžioje paminėdamas 
Latvijos Liaudies Fronto 
varganą būstinę sename 
remontuojamame pastate, 
tačiau ant sienos kabąs 
didžiulis plakatas su užra
šu: NEPRIKLAUSOMYBĖS 
UOLA. Jis mini atvyksian
tį Maskvos rusų žurnalo 
OGON1OK redaktorių Vita- 
lij Korotič'ių, drąsų demok
ratinių reformų šalininką. 
Taip pat plakatą, raginantį 
įsirašyti į Latvijos skautų 
eiles ir, neįvardinant vardu, 
nestoti Komjauiuman, šiais 
žodžiais: "NESUSIDĖK1T
SU JAIS, GERIAU ATEIKI
TE PAS SKAUTUS".

Toliau Ch. Young rašo: 
"Latvijoje, Lietuvoje ir 
Estijoje šiomis dienomis 
visa politinė veikla kyla 
iš pačių žmonių ("grass
roots"). Ne taip, kaip Vaka
ruose, kur tiktai rinkimų 
metu dauguma žmonių,
paskaitę apie tai retkar
čiais ir pasižiūrėję į tele
vizijos santraukėles, ima
veikti. Ir ne taip, kaip
daugelyje Sovietų Sąjungos

PRANEŠA KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE:
* Š.m. kovo 5 d. Toronto Lietuvių Namuose pranešimus 
apie kelionę į Lietuvą Vasario 16-tosios proga davė KLB 
Krašto Valdybos pirm. Vytautas Bireta, vicepirm. Algis 
Pacevičius ir PLB bei PLJS atstovės. Taip pat buvo 
rodoma vaizdajuostė iš Vasario 16-tosios iškilmių Kaune 
bei Vilniuje ir Sąjūdžio Seimo sesijos Kaune.

Žiūrovų atvyko arti 400. Ta proga buvo suaukota 
$ 921.00. Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

* Š.m. kovo 5 d. KLB Krašto Valdybos nariai turėjo 
progos susitikti su Toronte pose'džiaujančios Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes Valdybos nariais. Buvo pasitarta 
dėl bendradarbiavimo ir koordinavimo visuomeninės veik
los srityje, ypač kas liečia artėjančios Molotovo-Riben
tropo sutarties 50 metų sukakties paminėjijną ir ryšius 
su kraštu.

Šie ir kiti bendri rūpesčiai bus toliau diskutuoja
mi per balandžio mėn. pramatytą bendrą PLB, JAV LB 
ir KLB valdybų pasitarimą.

* Š.m. kovo 6 d. įvykusiame KLB Krašto Valdybos 
posėdyje buvo nutarta paskelbti KLB Krašto Tarybos 
rinkimus spalio 1 d.

Netrukus bus sudaryta Vyriausia Rinkimų komisija 
ir paskelbtos smulkesnės informacijos dėl rinkimų eigos. 
Sekantis Krašto Tarybos suvažiavimas, per kurį naujai 
išrinkta Taryba bei Valdyba perims pareigas, yrą prama
tytas spalio mėn. gale.. '' '

Švietimo Komisijos pirm. Alg. Vaičiūnas pasidalino 
įspūdžiais iš jo kelionės į Vakarų Kanadą Vasario 16- 
tosios proga. Kartu su dainų vienetu "SUTARTINĖ" daly- 
vavo Vancouver'io ir Calgary apylinkių Vasario 16-tosios 
minėjimuose, kurių metu Alg. Vaičiūnas skaitė paskaitą, 
o "Sutartinė" atliko meninę programą. Ta proga Alg.Vai
čiūnas taip pat aplankė tų apylinkių lituanistinės mokyk
las bei pasitarė su mokytojais. Kadangi palaikymas ryšių 
su tolimesnėmis mažesnėmis apylinkėmis yra labai pagei
daujamas, šią kelionę į Vakarų Kanadą dalinai finansavo 
KLB.

Pranešimus valdybai taip pat davė KLB iždininkas 
Juozas Krištolaitis, Kultūros Komisijos pirm. Rasa Ku- 
rienė , KLJS pirm. Loreta Stanulytė ir reikalų vedėja 
Darija Deksnytė.

vietovių, kur revoliuc'a 
vadovų pradedama iš vir
šaus, desperatiškai bandant 
žmones ištraukti ir iš su- 
stabarėjusios ekonomijos, 
ir iš nuobodaus, visiems 
įkyrėjusio politinio gyveni
mo.

Čia (t.y.Pabaltyje/ poli
tinė veikla verda visur 
aplink tave: gatvėse, skur
džiose įstaigose, puošniuose 
teatruose ir paprastuose 
gyvenamų butų kambariuo
se.

Politiniai debatai lauke, 
dažnai aštrūs ir sarkastiški, 
jei latviai susikerta su 
rusais, vyksta karštai ir 
be sustojimo nuo ankstyvo 
ryto iki vėlaus vakaro. 
Pagrindinis jų forumas 
yra pakopa paminklo su 
užrašu: TĖVYNĖ IR LAIS
VĖ.

Ant paminklo viršūnės 
stovi lieknos moters stovy- 
la virš galvos iškėlusi /tri
jų/ auksinių žvaigždžių 
diademą. Kai ėjau pro 
ją vieną vakarą, jaunų 
mergaičių būrys, raudonai 
baltomis uniformomis, jos 
papėdėje uždegė žvakes.

Ji buvo pastatyta 1930 
metais ir yra galingas sim
bolis tų dviejų dešimtmečių 
tarp abiejų pasaulinių karų, 
kai Baltijos tautos buvo 
atgavusios savo ilgai pra
rastąją nepriklausomybę, 
kuri buvo iš jų ir vėl a- 
timta".

Jis aprašo epizodą su 
kambario tvarkytoja vieš
butyje, kuri į jo rusų kal
ba pasakytą padėką atsakė: 
"Aš rusiškai nekalbu. Aš 
esu latvė."

Jis mini reportaže apie 
žmones, stovinčius prie 
vyriausybės rūmų su plaka
tais ir transparentais, ku
riuose įrašytas reikalavi
mas, kad Raudonoji Armija 
pasitrauktų iš Latvijos. 
Visose trijose respublikose 
skundžiamasi sovietinių 
dalinių gausybe. Tai įrodo 
jų tvirtinimą, kad jos yra 
okupuotos šalys, o ne sa
vanoriškos Sovietų Sąjungos 
narės, kaip sovietinės pro
pagandos leidiniai tvirtina.

Tasai grėsmės šešėlis 
priminė man Lietuvą, kur 
visai neseniai pravedžiau 
pasikalbėjimą su 59 m. 
amžiaus Viktoru Petkumi 
kirkščionių disidentu ir 
veikėju , praleidusiu 24 me
tus kalėjimuose ir koncent
racijos stovyklose už taria
mą 'antisovietinę veiklą1 
ir laikymą 'antisovietinės 
literatūros'.

Jo paskutinis kalėjimas 
Sibire prasidėjo 1976 m. 
lapkričio mėnesį, kai jis 
suklydo, priėmęs už gryną 
pinigą sovietų parašą po 
Helsinkio Žmogaus Teisių 
dokumentu. Jis sugrįžo 
po 12 metų, tiktai prieš 
4 mėnesius.

/nukelta į 2 psl................... /
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MINTYS VASARIO 16 PROGA
/ Iš prof. Romo VAŠTOKO kalbos 
Montrealyje Vasario 16-tosios 
VASARIO MĖN. 19 DlEN/\. / 
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Naudinga pastebėti, kad panašios 
ir viešoje Kanados spaudoje. "GLOBE & 

mintys randamos 
MAIL" korespon

dentas Jeff S a 1 1 o t, rašydamas iš Rygos š.m. sausio 
men.30 d., irgi mini, kad yra: "nuomonių skirtingumas
kaip kadaise Latvija tapo Sovietų Sųjungos dalimi. Nacio 
nalistai sako, kad Raudonoji Armija užpuolė jų kraštų 
1940 metais, o oficialioji istorija teigia, kad latviai 
patys norėjo tapti Sovietų Sųjungos dalimi, gindamiesi 
prieš Hitlerio armijas".

Jeff Sallot užbaigia ilgų straipsnį, cituodamas 
Latvijos Tarptautinio Fronto lyderį Anatolį Aleksejevų, 
kuris sako: " Aš žinau, kad istorikai ginčijasi - bet aš 
atsimenu, kad žmonės ėjo į gatves sutikti Raudonosios 
Armijos su gėlėmis...".

Visas straipsnis yra apie latvių nacionalistinę ban
gų, kuri neva tai jaudina ir baugina rusų ir kitų kalbų 
mažumas. Tos mažumos ir įsteigė Tarptautinį Frontų, 
atsverti ir apsiginti nuo Latvijos Liaudies Fronto.

Ir Lietuvoje - 1988 m. lapkričio mėn. 4 d. - įsis
teigė panašus vienetas, pasivadinęs "Jedinstvo" - "Vieny
bė". Prisistačiusi kaipo atsvara Persitvarkymo Sųjūdžiui, 
ši organizacija reiškiasi, pagal jos šūkį "Prieš žmonių 
diskriminavimų pagal nacionalinį požymį".

Įdomu tai, kad "Vienybė" taip pat pasisakė*, jog 
kol kas nėra reikalo spręsti Lietuvos valstybinės kalbos 
ir pilietybės statuso klausimo - reikia ginti socialistinę 
tėvynę ir pripažinti komunistų partijos vadovaujantį vaid
menį".

Panašus "internacionalistų" vienetas jau anksčiau 
buvo įsteigtas ir Estijoje.

Visuose trijuose kraštuose tie vienetai puola de
mokratinius sąjūdžius;, vadindami juos "nacionalistiškais" 
ir kelia jų pavojų kitoms tautinėms mažumoms.

Pavyzdys: Sovietų laikraštis "Raudonoji Žvaigždė" 
1988 m. gruodžio mėn. 3 d. atspausdino įdomų straipsnį - 
apie "nacionalistus" lietuvius daktarus. Jie, esu atsisakę 
įsileisti sergančių lenkę moterį į ligoninę, kadangi jinai - 
nekalbėjusi lietuviškai. "Raudonoji Žvaigždė" net citavo - 
"Vienybės" aktyvistų, kuris pasakojo apie "didėjančių 
lietuvių neapykantų kitataučiams".

Lietuvos "Tiesa", radusi straipsnyje neaiškumų • 
ir nesklandumų, visų tų įvykį ištyrė ir atrado, kad jokio 
pagrindo "Raudonosios Žvaigždės" teigimams nebuvo 
- visa ta istorija išlaužta iš piršto.

Todėl "Tiesos" žurnalistas ir klausia: ” Koks gali 
būti tikslas šitokio provokacinio pobūdžio pranešimo?

KITI APIE MUS

/........... atkelta iš 1 psl./
Šalia jo televizijos 

aparato buvo padėti du 
apdulkėję lagaminai: vienas 
raudonas, kitas mėlynas. 
"Taip",- jis atsakė, kai 
spėliodamas paklausiau,- 
"tai tie patys, kuriuos 
parsinešiau iš Sibiro ir 
juose tebėra rūbai, mėgsta
miausios knygos ir dar 
keli reikmenys. Aš jų nie
kad neišsiėmiau. Dėl visa 
ko. Šiandien gal ir gali 
kalbėti, ką nori, bet rytoj 
- kas gali pasakyti."

Taip baigia savo objek
tyvų ir nuoširdų reportažų 
Christopher Young.

LENKAI MUS MOKO 
TOLERANCIJOS

THE GAZETTE kovo 
9 d. skaitytojų laiškų sky
riuje (B-2 psl.) kažkokia 
M.Brzeski (kaip sužinojome, 
buvusi Vilniaus lenkė) nu
rodo, kad Lietuvoje esą 
buvusi 10% lenkų mažuma. 
Tai atsitikę, anot jos, po

to, kai Lietuva įsigijusi 
Wilno (Vilnių/ ir pusę mili
jono lenkų, kuriuos Lietuva 
bandžiusi "sulietuvinti". 
Ji apkaltina Lietuvą 'tauti
niu šovinizmu' ir nurodo 
jį esantį bjauriu ir atstu
miančiu.

Kas jau kas, bet, kad 
lenkai__moko kitus toleran
cijos, yra tikra komedija.
Toji ponia patogiai pamiršo, 
kad Lenkija buvo Europoje 
vienintėlė valstybė, kurios 
trečdalį sudarė ne lenkai. 
Ir tie ukrainiečiai, čekai, 
vokiečiai, lietuviai, gudai 
ir 1.1, buvo engiami ir 
persekiojami didybės mani
ja sergančios atsikūrusios 
Lenkijos. Juk ir ši pokarinė 
Lenkija yra užgrobusi gau
sios jai nepriklausančių 
vokiečių žemės. Lenkija 
ne tiktai nualino ir palai
dojo Lietuvos didžiųjų kuni
gaikštystę po Liublino Uni
jos, bet ir šiandien dar 
priskiria sau D.L.K.Gedimi
no senovėje pastatytų Lie
tuvos sostinę Vilnių.

Ponia M.Brzeski verta 
griežto atsakymo ir tokio 
ji, tikėkimės, susilauks, h. n. kitame

2 psl.

u

Šią knygų 
privalome ne tik 
įsigyti, bet svar
biausiai - paskleis 
ti angliškai kal
bančiųjų tarpe, 
padovanoti žur
nalistams,bib
liotekoms.

JUO

FOITUVOS'^

* ę

Motieka, Sųjū-

Lithuanian Partisans 
Versus the U.S.S.R

Ar kad sukeltų Lietuvoje neapykantų vienos tautybės VELYKŲ SVENTEMS ARTĖJANT 
kitai?"

Pabandykime dabar visus šiuos pasisakymus ir 
įvykius suvesti į vienų taškų.

Visų pirma, yra aišku, kad Maskva yra labai nepa
tenkinta visu tuo, kas vyksta Pabaltijo kraštuose. Mask
vos spaudoje pasirodė puolimai prieš Persitvarkymo Są
jūdį vos tik Sųjūdžiui pradėjus kritikuoti Lietuvos komu
nistų partijų, kada ši nusprendė neparemti Estijos ir 
nereikalauti suverenumo.
....... Kas liečia konstitucijų, Kazimieras
džio Tarybos narysz paraše’ straipsnį apie Sovietų konstitu
cinę klastų, kuris buvo atspausdintas 
Mene". Jis įtikinančiai -argumentuoja, 
naujoje Sovietų konstitucijoje ne tik palieka senus res
publikų suvaržymus ir apribojimus, bet dar daugiau 
centralizuoja konstitucines galias į Maskvos rankas.

Taigi, bent Maskvos manymu, teritorijų

"Literatūroje ir 
kad pakeitimai

planai apie suverenumų, tai tik nacionalistų sapnas ir 
svajonė.

Antra, - kad nepažeidus pasitikėjimo Persitvarky
mo galimumais Vakaruose, sutramdyti tautinį atgimimų 
Pabaltyje bent kokia represijos loma, butų pavojinga 
ir net tragiška. Maskva žino, kad Vakarai iš "Perestroi- 
kos" daug ko tikisi. Todėl daug kas leidžiama Pabaltyje 
viešai kalbėti, planuoti, mąstyti, net paskelbti moralinę 
nepriklausomybę, kaip pav., Sųjūdis padarė 1988 m. lap
kričio mėn. 20 dienų.

Visa tai stebina Vakarų žurnalistus, nors tų laisvų 
kalbų rezultatai maži. Esminių pasikeitimų, kurie Mask
vos ekonominius, socialinius bei politinius varžtus bent 
kiek atleistų, dar nematyti.

Trečia - ir čia labai svarbi linkmė - vis daugiau 
girdime apie Pabaltijo tautas, kaipo provincijas, kaip 
teritorijas, Sovietų Sųjungos daleles, kurios ne tik savo 
valia yra prisijungusios, bet kurių autonomiškas gyveni
mas šių dienų pasaulyje yra neįmanomas - be pramonės, 
be žaliavų ir Sovietų Sąjungos pagalbos. Dideles tautos 
atsakomybė esanti apginti mažumas, joms padėti klestė
si. Tik nacionalistai - kurie gal ir palikūbniSi iš 
fašistinių-buržuazinių laikų- esu kelia nerealistiškas su
verenumo ide’jas ir net baugina kitas mažumas savo 
respublikų ribose.

Toks Pabaltijo tautinių siekimų pristatymas 
Vakarams primena kitas, gerai visiems pažįstamas nacio
nalistines problemas. Jos randasi Šiaurės Airijoje, Ispani
joje, Škotijoje, Belgijoje, Jugoslavijoje, Izraelyje ir žino
ma, Kanadoje (Quebec'o provincijoje/. Visose minimose 
vietovėse nacionalizmo apraiškos yra susijusios su kraštu- 
tinybėmis, su terorizmu, su nenusistovejusiomis politinė
mis pažiūromis, su tarpusavio neapykanta. Į tokį nacio
nalizmų viešoji Vakarų pasaulio opinija neturi geros pa- 

; žiūros.
Jeigu Sovietams pavyks Vakarų galvosenoje sutapa

tinti ir suderinti Pabaltijo demokratiškus siekimus su 
Europos nacionalistinėmis problemomis, tai tuomet butų 
jiems daug lengviau užgniaužti bent kokias nepriklauso
mybes idėjas ( ir kartu; išlaikyti "Perestroikos" gerų 
vardų).

Ar čia nebus ta formulė, kuri priimtina ir Vaka
rams ir Sovietų Sąjungai?, Vakarams, kurių sųžinė būtų 
lengvesnė tokiu būdu atsikračius Pabaltijo problemos, 
o Sovietų Sąjungai kartu ir "Perestorikos" , ir imperijos 
išsaugojimas.

Šios trumpos pastabos pažvelgia tik į vieną labai 
komplikuotos problemos kryptį. Kas bus ateityje priklau
sys nuo įvykių, į kuriuos mes tiesioginiai paveikti nepa
jėgsime.

Svarbu tačiau . bandyti atspėti problemos raidą 
ne tik tam, kad galėtumėm geriau prisidėti prie tautos 
troškimų bei siekimų, bet kad ir galėtumėm . tiksliau 
atremti klastojamos istorijos teigimus ir laisve’s idėjos 
iškraipymų bei išnaudojimų^
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Vysk. PAULIUS BALTAKIS, o.f.m.:

Praėjo gavėnia. Prasidėjo pava- 
Pavasaris ir Velykos skelbia 

yvenimui. Pava- 
mums padeda

MIELI BROLIAI, SESĖS,-
Pasibaigė žiema, 

saris. Švenčiame Velykas, 
tų pačių paslaptį - prisikėlimų naujam 
saris su pojūčiams apčiuopiama realybe 
geriau suprasti tikėjimo skelbiamų tiesų - kaip prisikėlė 
Kristus, taip prisikelsime ir mes.

Kristaus prisikėlimu yra pagrįsta 
ir visas mūsų tikėjimas. Šv. Paulius Apaštalas abejojan
tiems mirusiųjų prisikėlimu atsako: - jei nėra mirusiųjų 
prisikėlimo, tai ir Kristus neprisikėlė. O jei Kristus ne
prisikėlė, tai tuščias yra musų tikejimas/1 Kor. 15:12-19/. į 

krikščionybė

Jei Kristus nebūtų prisikė-
lęs, krikščionybe būtų užbaigus savo dienas dar prieš 
pirmąsias Velykas. Tik Kristaus istorinio prisikėlimo 
dėka krikščionybė išsiplėtė visame pasaulyje, nežiūrint 
pastangų ją sunaikinti. Tobulai išsipildė Rašto aiškintojo 
rabino Gameliel'io pranašiški žodžiai, pasakyti aukščiau
sios žydų tarybos nariams, susirinkusiems svarstyti kaip 
sustabdyti krikščionybės plėtimąsi: "Jei šis mokslas paei
na iŠ žmonių, jis pats savaime išnyks, bet jei jis yra 
iš Dievo, jūs negalėsite jo sustabdyti". /Apt.Darb.5:38- 
39/.

Velykos yra mums krikščionims pati reikšmingiau
sia ir džiaugsmingiausia šventė. Velykose mes minime 
mūsų atpirkimo paslaptį ir viltingai švenčiame savo gyve
nimo įprasminimą ir busimąjį prisikėlimą bei išaukštini
mą. "Mes tikime ir todėl skelbiame, kad tasai, kuris 
prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat prikels ir mus su Jėzumi'' 
/ 2 Kor. 2:4/.

Pavasario žiedai įrodo, kad į negyvą žemę įbertas 
grūdas nežūva, o perėjęs puvimo procesą ir pakėlęs žie
mos šalčius, iškylS*TTauja gaivalinga jėga. .in.i

Lygiai kaip tariamai tragiškas Kristaus misijinio 
gyvenimo galas Didįjį Penktadienį ar kaip į žemę įber
tas grūdas rudenį, taip ir mūsų tariami gyvenimo nepasi
sekimai, kančios ir mirtis tėra tik skaudus, bet būtinas 
persikeitimo procesas naujam garbingam ir amžinam 
gyvenimui. "Mes nenuleidžiame rankų. Priešingai, jei 
mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš 
dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis vargas ruošia 
mums neapsakomų ,visą pranokstančią, garbę" /2 Kor.4:4, 
16/.
Šįmet, švęsdami Velykas, mes aziaugiameš ne vien 

istoriniu Kristaus ir busimuoju mūsų prisikėlimu, bet 
ir viltingais tautos atbudimo ženklais. Dar tik prieš 
metus, per praėjusias Velykas, mūsų viltys dėl tautos 
prisikėlimo buvo paremtos vien tikėjimu ir gamtos dės
niais, liudijančiais, kad tikinti tauta yra nenugalima, 
kad po kiekvienos žiemos, nesvarbu kaip giliai yra įšalus 
žemė, visuomet ateina pavasaris. Šiandieną gi mes ne 
tik tikime, bet ir savo akimis matome, kaip iš po oku
pacines žiemos šalčių sukaustytos tautos, padvelkus ato- 
lydžio vėjui, su pavasarišku gyvastį: gurnu veržiasi į pa
viršių prisikėlimą skelbią daigai. Dar nėra pilnas tautinis 
pavasaris, o tik atolydis, ir šie jauni daigai yra reikalin
gi ypatingos Dievo malonės ir mūsų visų rūpestingos 
globos. Todėl prie džiugaus ALELIUJA turime jungti
ir nuoširdžių maldų, kad tie trapūs daigai nebūtų naujų 
šiaurės vėjų pakąsti, o galėtų giliai suleisti šaknis, pil
nai išsiskleisti gyvu tikėjimu, krikščioniška dora, tautiniu
sąmoningumu. Prašykime taip pat, kad šį religinį, dori
nį ir tautinį atgimimų, kuris su tokia gaivalinga jėga 
reiškiasi tėvynėje, išgyventume ir mes, čia išeivijoje.

Džiugių ir viltingų Šv. Velykų 1’

Paveikslai (iš Ed.

Šulaičio kolekcijos), 
o taip pat ir lietuvių 
tautodailės išdirbiniai 
buvo eksponuojami iki 
vasario mėnesio 
pabaigos.

Nuotr. Ed. Šulaičio.

Vilniaus miesto ir apylinkių spalvotos nuotraukos buvo išstatytos Standart F 
bendrovės įstaigoje Chicagos Brighton Parko apylinkėje sąryšyje su Lietuvos N

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MAŽIEJI MOKOSI LIETUVIŠKAI

Jei vaiko kalbos pasisavinimo procesas vyksta normalia tvarka, tai 3 metų 
vaikas gali kalbėti taisyklinga lietuvių kalba ir pradeda domėtis atskirais 
žodžių garsais, su kuriais galima vaik^ supažindinti konkrečia forma — 
kilnojama abėcėle. Nuotraukoje matome vaikus, lankiusius Montessori 

Vaikų Namelius kelerius metus, bandančius sudaryti sakinį ,,mergaitė 
pagavo žuvį" iš pasirinkto paveikslo.

IŠMESTINUKAS 
A P Y S A K 

III-ioji dalis.

Dobilas

KARAS BAIGĖSI, BET KAS TOLIAU? 
g / tęsinys /

Viena iš mergaičių sušuko:
- Blogai, Algirdas dar ko gero išprotės... - Laima 

apsimetė negirdėjusi ir nukreipė kalbų kita linkme.

Rytmetyje stovykla buvo pavirtusi j skruzdėlynų. 
Vieni triukšmingai vyniojosi savo daiktelius, kiti iš vaka
ro tų darbų atlikę, skubiai juos tempė į nurodytų vietų. 
Ten nekantraudami eilutėje laukė atvažiuojančių sunkve
žimių. Diena buvo graži ir saulėta. Sunkvežimiai pasiro
dė anksčiau, negu buvo žadėję.

Tvarkingai ir be ginčų ar triukšmo, kaip silkutes 
į statinę, susikimšo j sunkvežimius. Kai kurie laikė ryšu
liukus prisispaudę prie savęs, kiti pasitikėdami, atidavė 
į bagažinę. Beregint liko tiktai tuščias kareivinių kiemas 
ir sunkvežimiai išslinko per vartus.

Tie trisdešimt kilometrų pralėkė, nespėjus ir įspū
džiais pasidalinti. Naujoje stovykloje, apaugusioje me
džiais, atvažiavusius pasitiko išrinktas, tautybėmis pasi
skirstęs komitetas. Apart jų, prisirinko žmonių, nes kiek
vienas ieškojo pažįstamų ar artimųjų. Sekdami vadovus, 
visi nuskubėjo į jiems skirtus namus. Ilgiausiai užtruko 
ligi pasidalino gyvenamomis patalpomis. Laimai pasisekė 
gauti atskirų kambarėlį, įruoštą palėpėje. Mergaitės 
daugumoje prisijungė prie šeimų ar svetimųjų. Buvo ir 
visai svetimų žmonių, kurie noriai įjungė jas į savas 
šeimas. Šioje stovykloje lietuvių buvo jau ne dešimtimis, 
bet šimtais, ir dar vis plaukė ' žmonės pavieniai iš Visų 
kraštų. Apsitvarkius su patalpomis, buvo išrinktas komi
tetas iš keletos narių. Po to buvo suformuota lyg ir 
policija bendrai tvarkai stovykloje palaikyti. Dar palau
kus, susirado ir dvasiškiai, ir greitai po to kultūros ir 
pasirodymo reikalams dainų, šokių ansambliai su vaidy
bos būreliais. Viskas vyko, galima sakyti tvarkingai ir 
sėkmingai. Vėliau tik tuos kultūros barus varyti susidarė 
ir nenumatytų kliūčių. Chorui ir šokių ansambliams va
dovauti atsirado du buvę anksčiau vargonininkai ar mu
zikos žinovai ir štai, iš jų nė vienas kitam nenusileido. 
Ir vienas, ir kitas norėjo būti nepriklausomu vadovu. 
Vyko smarki agitacija, ir visuomenė susiskirstė į du 
būrius. Vieni pasivadino muziko pavardės pirmųja raide 
ir save vadino "M".. , o kiti "N". Buvo prieita netik iki 
" gražių" pasižodžiavimų, bet ir prie apsikumščiavimo. 
Galų gale kažkaip susitaikė, lyg ir suderino veikimų, 
bet. vistik kreivomis vienas į kitų žiūrėjo.

Laima su kitais prekybininkais pradėjo aptarnauti 
rinkų. Ji buvo pasirinkusi smulkias prekes, prie kurių 
priklausė ir tabako išdirbiniai, o tiems rinka buvo garan
tuota. Užsiėmimas prekyba reikalavo laiko ir pasiryžimo. 
Naujoje stovykloje praslinko visas pusmetis, tačiau ji 
dar savųjų, nė sūnaus, nebuvo susiradusi. Prekyba sekėsi 
puikiausiai, tik kartu su ja gausėjo ir stipresniosios stik
liukai, kartais visai jų į "užsimušimų" nuvesdami. Po 
truputį ji įsigijo plačioje vietos visuomenėje "išgerian
čios mergos" pravardę. Ypatingai jos neapkentė kai ku
rios moterys, su kurių vyrais dažnai ji įsijungdavo j 
sveikatos "pataisymo" vieteles. Gera degtinėlė pasidarė 
rinkoje retas svečias ir jos kaina lyginosi prie rūkalų 
kainų, buvo gana aukšta. Už tai keliose vietose, garažuo
se ar sandėliukuose įsitaisė naminės bravorėliai, kurie 
padarydavo jų ant piršto degančių ir žymiai pigiau už 
jų imdavo. Geriausia buvo, kad nepritrūkdavo saviems 
klijentams. Vyriausioji stovyklos valdžia - Unros direkto
rius tik pro pirštus težiūrėjo į tų naujų pramonę. Jis 
neva yra išsitaręs tautybių vadovams, kad jei gerų ir 
švarų gėralų gamins, pagrįstų ir rimtų skundų nebus, 
tai jis visai nematys, kaip jis atsiranda. Sklido gandai, 
kad ir. jis pats du kartu tos naminės neatsisakęs.

Kiek kartų Laima, ypač rytojaus dienų po gero 
išgėrimo, pasižadėdavo susitvarkyti ir daugiau nė vieno 
stiklelio į burnų neimti. Tie pažadai, betgi, buvo nustu
miami į šalį, pasiteisinant vienatve, savųjų nesuradimu 
ir nuolatiniu raginimu draugų prie stiklelio.

Nereikia galvoti, Kad Laima buvo nuolaidi vyriš
kiams mėilės reikaluose. Ne. Tvirtai ne. Ji palaikė ry
šius su mainų sistemoje esančiais tarpininkais ir tuo 
būdu, reikalui esant, visko galėjo gauti. Vyreliai, kurių 
žmonos dažnai per naktis nemiegodamos laukė pargrįž
tančių ir dažnai sulaukdavo vos paeinančius, taip buvo 
nusivylusios gyvenimu, kad kaltindavo visus, kas tik su 
jais buvo susitikę. Laima skolinti gėralų labai nemėgo, 
nes aiškiai žinojo, kad iš žąsies grūdo neatgausi, bet 
pasigailėdavo, kai išbalę, drebančiomis rankomis jos mal
daudavo. Pasibardama pildavo tų "sveikatos atitaisymo" 
stikliukų, nes užjautė, pati jau klimpdama į tų labai 
sunkiai išbrendamų balų.

Slinko dienos, ir štai vienų lengvos Žiemos debesi-

1989,111.16.

mis apsinešusių dienų, kažkas garsiai pašaukė jų vardu 
ir tvėrė į glėbį: J

- Radau, radau! Galą gale radau tave, brangioji.’
Prie savo veido ji pamate Petro Šermukšnio trium

fuojantį veidų. Kažkas jos burnoje užsikirto ir ji tik 
kartojo vienų, keistai trūkčiojantį žodelį:

- Ne...ne...ne. - Jų lupos susijungė čia pat, vidu
ryje gatvės, prie pat komiteto langų. Tai buvo džiaugs
mo ir ilgesio užbaigimo aimana. - Tai matai, tai matai, 
ir atsiradai.’, - pasakė ji galų gale, atsitraukdama nuo 
jo. Ilgai žiurėjo vienas į kitų, daugiau nebekalbėdami. 
Tylų nutraukė Petras:

- Gal jau aš nebereikalingas, kad krataisi?
- Kų tu čia dabar! Matai, kad pastirau, lyg Šmėk

lų pamačiusi. Eikim pas mane, - skubiai susigriebė. -
Kas ten du stovi, gal tavo draugai?

- Taip,mes trys jau baigiame apkeliauti pasaulį 
tavęs beieškodami. Eikit čia, vyrukai,- pakvietė jis ran
kos mostu toliau stovinčius savo draugus. - Tai čia, 
ta mano gražuolėlė!

Vaikinai priėjo prie Laimos, padavė rankas, pasi
sakydami pavardes, bet ji nieko negirdėjo. Viskas aplink 
jų sukosi, lyg karuselėje.

- Malonu visus matyti,- neįprastai tyliai pasakė 
Laima. - Ar turite kur apsistoti, ar norite čia, šioje 
stovykloje pasilikti?

- Kol kas visi esame tik po sava kepure, - pasa
kė Petras. Labai būtų miela, kad galėtume galų gale 
baigti amžino žydo gyvenimų.

- Manau, kaip nors pasitalpinsime. Jei dar nebu
vot komitete, tai gal tuojau ten ir žygiuojam. Kai kų 
turiu ten pažįstamų . Priėjus komitetų, palaukit truputį 
už durų, aš pirma pakalbėsiu su sekretorium. Manau, 
kad patalpų yra, bet galit gauti atsakymų, kad rezer
vuotos, tai geriau aš pirma pakalbėsiu.

- Kur ,čia nesuprasi. Matai, vos tik pasirodę, 
jau užsikorėme tau, Laimute, ant galvos. Dar kelis šim
telius markių turime per visus tris, bet žinai,- markės 
nebe pinigas...

- Per anksti pradedate rūpintis apie turtus! Štai 
jau ir komitetas. Palaukite prieangyje. Tikiu, kad viskas 
gerai praeis,- ir Laima nuskubėjo į didelę, pailgų salę. 
Greitai pasikalbėjusi su sekretoriumi, pašaukė laukian
čiuosius į vidų:

- Užeikite, sekretorius privalo jus užregistruoti, 
o aš tuo tarpu turiu keletu reikaliukų atlikti. Komitetas 
paskirs žmogų, kuris parodys jums skirtas patalpas. Kai 
apsitvarkysite, prašau visus pas mane vakarienei, manau, 
kad maistu apsirūpinti tikrai nesuspėsite. Gyvenu name, 
pavadintame "Rokiškis", antrame aukšte, palėpėje, deši
nėje. Mane daug kas pažįsta, rasite, o jeigu pasiklysite, 
pasiklauskite!, - pamojusi ranka, nuskubėjo.

Diena slinko į popietę. Dažniausiai tuo laiku, 
jeigu kritulių ar didesnio šalčio nebūdavo, žmonėms įgris
davo sėdėti kambariuose ir prieblandos valandėlei išeida
vo į gatvę ir būreliais vaikščiodami, šnekučiuodavo ap
tardami einamuosius reikalus. Tada sklisdavo įvairiausi 
gandai. Daugumoje, išgirdę tuos gandus, pagal savo iš
monę arba apdailindavo, ar juos visai sušiaušdavo ir 
sekančių dienų tų žinių kartais ir jas girdėjęs, nebegalė
jai atpažinti. Laima, kaip paprastai didžiulį rankinukų 
per petį permetusi, maišydavosi būreliuose, kartu atlik
dama biznio reikalus ar gaudavo kokių patarimų. Šių, 

daug skirtingesnę nuo kitų dienų,po džiaugsmo, Laimų 
apsėdo nemalonumai. Laimė, kad tai vyko toliau nuo 
komiteto aikštelės, beveik praeinant bažnyčių, iš būrelio 
moterų išskubėjo Redviršiene ir pripuolusi prie Laimos, 
ėmė jų kolioti:

- Tu pasaulio atmata, tu atlaparūre, tu girtuoklių 
mazgote. Tau reiktų visus tuos dar žmoniškus plaukus 
nurauti. Visus nurauti'. Tu neraliuotas gyvulėli, vakar 
nuo mano vyro už puskvortę samagono pagrobei mano 
vienintelį žiedų - šliūbinį! Kaip tave, nelaimingoji, šven
ta žemelė dar nešioja!

Su Laima ėjęs būrelis pasitraukė nuošalėn, nes 
nesmagu gatvėje įsivelti į tokias situacijas. Laima žiū
rėjo kurį laikų į įpykusių moterį ir staigiai atmetusi 
švarkų, įkišo rankų į vidaus kišenę ir kažkų išėmusi, 
ramiai atsakė:

- Priimu koliojimus, nes dalinai jaučiuosi kalta, 
kad prieš piet tavęs neaplankiau, labai mažai laiko tu
rėdama. Būtume tuos žiedo reikaliukus be liudininkų 
apsvarsčiusios, bet kai jau taip negerai išėjo, tai turiu 
tikrai paskayti, kad esi visai teisi. Tavo Juozelis vakar 
vakare drebančiomis rankomis pas mane įpuolė. Atsiklau
pęs maldavo, kad jam jau širdis baigia per gerklę išlysti. 
Kad tu jam su šluotražiu visus šonus ligi kraujo išdaužei 
ir prašė, kad perleisčiau butelį naminės dėl ligos ir dėl 
nesėkmės. Gerai žinai, kad šnapsu neprekiauju ir tikrai 
nebūčiau tavo vyrelio pasigailėjusi, bet jis numetė ant 
stalo tavo žiedų ir pasakė, kad tai ne juokai. Norėjau 
ir jį, ir jo žiedų išmesti per duris, bet jau buvau prak
tiškai patyrusi, kad to tavo kaip sakai, jungtuvių žiedo, 
tikrai nebebūtum daugiau mačiusi, nes jis būtų nukelia
vęs už litrinę šamarlako ir dienos šviesa daugiau nebe
būtų jo išvydusi... |

- Matai, matai, ar nesakiau, kad tu, šliumpa, 
jį nuo jo paėmei,- artinosi šaukdama Redviršiene prie 
Laimos.

- Nereikia jokio matymo. Gerai, kad prie manęs 
priėjai. Štai, visos matote, jos žiedų jai pačiai atiduodu, 
nes pasigailiu. Kai tavo vyrui daviau degtinės, kurių 
laikiau tik sau, aiškiai žinojau, kad duodu ir dovanoju. 
Ne pirmas kartas, kaip jis pas mane su tokiais reikaliu
kais ateina . Pasakyk savo vyreliui, kad kai tavo brolis 
atvažiuos, tai daugiau nebesiuntinėk pas mane savo vyro 
pasiskolinti staigiai atvykusiems svečiams. Tikrai nebe
gausi nei tu, nei tavo vyrelis!

Staigiai priėjusi, įdėjo Redviršienei žiedų į rankų 
ir nuėjo. Kilusį triukšmų ir garsus surankiojo šventoriaus 
medžiai ir nutilo šnekos. Šviesiai pilkas rūkas pradėjo 
semti bažnytkaimį ir jame visokių tautybių ir tikėjimų 
žmones.

Laima į namus pasuko aplenkusi didelį ratų. Jos 
ir taip įdilgintus nervus ta nelemtoji moteriške tikrai 
sukratė. Per tiek laiko jai pavyko pažinti žmones, su 
kuriais turėdavo daugiau reikalų. Pažinojo ir jų viešai 
užpuolusių Redviršienę., kuri, jos nuomone labai mažai 
skyrėsi nuo savo vyrelio. Pati malėsi visur, nešiojo gan
dus ir pačios išgalvotus šmeižtus. Jai užėjus užteko 
tik nepasiūlyti stiklelio ar ko nors skanesnio, matytum, 
kokias istorijas jau sekančiame kieme pasakotų... Jei 
vyras į namus atsinešė butelį,- tai buvo vadinamas an
gelu sargu, gi jei be jos "padare pasitaisymų", tai sau
gokis: ne tik jis vargšelis būdavo aplamdytas, bet ir 
tas, kuris tų ne į namus nusineštų stiklų buvo davęs...

/ bus daugiau /
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MAESTRO
/ Šių kino apibraižę, skirtų Kipro Petrausko 100-osioms 
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Mikliai dalijamos kortos, skaičiuojami pinigai, maišo
mos kaladės- "Metropolyje" prie žaliųjų stalų azartiškai 
lošiamas pokeris. Netoliese staliukai, prie kurių geriama. 
Čia ne viena įsilinksminusi kompanija.

Salėn įeina Kipras Petrauskas, Antanas Sodeika ir 
Juozas Mažeika. Sugriuvo čia dainininkai aiškiai po spek
taklio; jų rankose gėlės, kurias atiduoda pamerkti pribė
gusiam kelneriui.

- Mūsų stalelis laukia, - trina rankas Kipras, eidamas 
prie dainininkų pamėgto staliuko salės kampe.

Dainininkai čia nesvetimi - visi su jais sveikinasi. 
Restorano orkestrėlis, kurio vadovas smuikininkas - senas 
Kipro gerbėjas ir jo pažįstamas, svečio garbei užgroja 
Hercogo dainelę "Širdys mergelių".

- Na, šiandien dorai užsidirbau savo bifšteksą ir "kle
bonišką". Berniukai, paskubėkit,-ragina Kipras padavėjus.

- Tu puikus buvai šiandien Liutauras, - ploja draugui 
per petį Sodeika.

Bet ir Karnavičius meistras! Jau antrą sezoną eina 
"Gražina", ir, matai, vis dar su pasisekimu,- priduria 
Mažeika.

- Galvotas vyras! Ko norėti - trys diplomai: teisinin
ko, dainininko ir kompozitoriaus. Tu nepyk, Kiprai, bet 
Miko "Birutė", palyginus su "Gražina", vis dėlto skystoka 
- dėsto Sodeika.

- Brolis ir pats labiau vertina savo "Eglę žalčių kara
lienę" ir labai pyksta ant teatro, kad lig šiolei nestato.

- O ką Mikas dabar veikia?
- Galuojasi su tuo savo muzikos žodynu. įsitikinęs, kad 

mums privalu turėti savo muzikinę terminiją. Atseit, 
kodėl mėgdžioti italus? Juk vokiečiai turi savo terminus.

- Ir ką jis siūlo?
Neatsimenu visko. Na, pavyzdžiui: klavišai- pirštikai, 

pedalai - pakojos, surdina - slopintojas, gama - palaipa...
- Muzikos neberašo?
- Nebeturi sveikatos. Nesiseka jam - tai žaibas Dus- 

menyse nutrenkė, tai saulės smūgį gavo. Grįžęs iš Ameri
kos vis sirguliuoja...

- Pamenu, kiek jis operečių prirašė - ko gero, dvide
šimt, O dainų suharmonizavo - gal daugiau nei Šimkus. 
Tik jo dainas ir dainavome, - prisimena Sodeika.

- Tiesa, gi jūs - taip pat buvęs "amerikonas"...
Padavėjai serviruoja stalelį, atneša užkandį, gėrimą, 

pripildo taures.
- į. karžygio Liujtauro sveikatą!- pakelia taurę Sodeika. 
Visi trys susidaužia ir išgeria.

Tirštėja sutemos. Artėja spektaklio valanda. Kipras Pet
rauskas rengiasi į teatrą. Dėlioja reikalingą rekvizitą 
(kai ką jis visada atsineša iš namų). Maestro tylus ir 
susikaupęs. įprastu judesiu paima kadais Miko dovanotą 
laikrodį ir, palyginęs jo rodomą laiką su sieninio laikro
džio rodyklėmis, įsideda liemenės kišenaitėm

- Ar įsvaizduoji, Ale, kad man jau septyniasdešimt? 
Sep-ty-nias-de-širnt...

Žmona, kaip visada optimistė ir nemėgstanti graudin- 
tis, nukreipia kalbą:

- Tai dabar jau, sakai, galėtum dainuoti Eleazarą...
Kipras iš pradžių nesupranta žmonos užuominos, bet 

po akimirkos nusišypso, prisiminęs savo jaunystės "nuodė
mes".

Kipro Petrausko butas Kaune. 1927 metai. Triukšmin
gai trinkteli laukujės durys, net virš jų pritaisyta erelio 
iškamša kresteli sparnais. į kambarį įsiveržia Kipras.
4 psl.
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Meta skrybėlę ant stalo, prie kurio kažką rašinėdamas 
sėdi Liuką, krinta į sofą.

- Tu tik paklausyk, - šūkteli žmonai, - jie sugalvojo 
statyti "Žydę" ir siūlo man dainuoti Eleazarą. Senį. Su- 
kriošusį senį! - Pakilęs nuo j sofos, vaizduoja, koks tas se
nis persimetęs ir sukriošęs. Liuką juokiasi.

- Bet tau puikiai išeina, - juokiasi žmona.
- Nedainuosiu! Juk tarėmės statyti "Aidą" arba "Bo

hemą". Kas jiems šovė į galvą? Tegu palaukia, kol turė
siu septyniasdešimt. Tada galėsiu jiems Eleazarą ir be 
grimo padainuoti.

- Ko tu man sakai? Teatro direktoriui sakyk'.
- Ir pasakysiu! - stveria nuo stalo skrybėlę ir išdunda.
Teatro direktoriaus kabinetas. Už stalo sėdi Antanas 

Sutkus. Kipras suirzęs vaikšto po kambarį.
- Sakot, tada dainuos Kutkauskas? Tegu dainuoja, 

tegu dainuoja... Pažiūrėsim, paklausysim. O aš, jums 
leidus, važiuosiu gastrolių į Rygą. Ten aš dainuoju ką 
noriu ir kiek noriu.

- Važiuokit, dėl Dievo meilės. Aš visai nenoriu su 
jumis bartis. Tik susitarkite su dirigentu Juozu Gruodžiu. 
Jis statys "Žydę".

' - Susitarsiu. Neabejokite. Sėkmės darbe!- Kipras apsi
suka ir išeina.

Kipras Petrauskas Rygoje gan dažnas svečias. Šį kar
tą dainuoti pasirinko keturias partijas: Chosė operoje 
"Karmen", Lohengriną, Germaną "Pikų damoje" ir Kavara 
dosį "Toskoje".

... Paskutiniai grimo štrichai prieš veidrodį. Kipras 
ima nuo stalelio žėrintį šalmą, deda ant galvos, ir štai 
prieš, mus jau nebe Petraufekas, o šventojo Gralio riteris. 
Dainininko net žvilgsnis pasikeitęs, lyg regintis neaprė
piamus tolius, įžvelgiantis tai, kas paprastiems mirtingie
siems nelemta matyti.

... Niekad manęs neklausi, niekad nesiteirausi, kuriuos 
gimiau kraštuos ir kaip aš vadinuos..." - skamba garsioji 
Lohengrino tema. Kaip tyras šaltinis liejasi Kipro balsas. 
Po arijos pratrūksta plojimai. Dirigentas negali tęsti spek
taklio. Bet Kipras publikai nesilanksto. Jis vis dar Lo- 
hengrinas.

Kitą rytą po spektaklio Kipras žengia takučiu per pa
vasarėjantį Rygoje teatro sodelį. Stabteli prie laikraščių 
kiosko. Nusiperka "Jaunukas žinąs" ir "Briva žeme". įdo
mu, ką rašo apie gastroles recenzentai? Atsisėdęs parko 
kavinaitėje prie staliuko, vieną po kito išskleidžia laikraš
čius. Susidomėjęs skaito.

Prie Kipro prieina elegantiška pagyvenusi dama. Skry
bėlaitė su vualiu, pirštinaitės. Rankose puokštelė žibuok
lių.

- Ponas Petrauskai, nesutrukdysiu jūsų? - klausia lat
viškai.

- Prašom, prašom. Ludzu, - suskleidžia laikraštį susi
domėjęs Kipras.

- Vakar klausiausi jūsų Lohengrino. Leiskit išreikšti 
savo susižavėjimą. Manau, kad ir pats Vagneris, kuris 
prieš devyniasdešimt metų dirigavo mūsų teatre, būtų 
jumis laHaai patenkintas.

- Bet štai, jūsų laikraščiai rašo, kad mano Lohengri- 
nas negermaniškas. Nebeišmanau, ar tai komplimentas, 
ar priekaištas, - Kipras išskleidžia laikraštį ir skaito: 
"Kipro Petrausko Lohengrinas perdem jautrus. Jis - 
nesilaiko Vagnerio nubrėžro germaniškojo kontūro. Jei 
kas matėte šiuo metu Rygoje eksponuojamą lietuvio dai
lininko Kazio Šimonio darbų parodą, tai galite pajusti 
tas pačias abiejų menininkų kūrybos ištakas. Petrausko 
Lohengrinas - lietuviškas..." - jeigu teisingai supratau, 
parašyta,būtent,taip?

- Be jokios abejonės, tai komplimentas, - sako, senutė
- nors prancūzai teigia, kad "menas neturi tautybės", bet 
posakis teisingas nebent ta prasme, kad menas visiems 
suprantamas. O šiaip jau kiekvienas tikras meninininkas 
yra savo tautos sūnus. Nori jis to ar nenori... O jūsų 
Lohengrinas - puikus! Galite manim tikėti. Prieš trisde
šimt metų aš pati dainavau šiame teatre Elzą, - priduria 
nueidama.

Kipras sutrikęs keliasi nuo kėdės, nori pašnekovę 
sulaikyti, ką nors jai pasakyti, bet nesumoja - ką. Pats 
ant savęs pykdamas, murina: "Irgi, mat, riteris - nė 
atsisėsti nepasiūliau. Mužikas..."

Paėmęs nuo stalelio senosios damos paliktas žibuokles 
ir atskaičiavęs santimus už kavą, Kipras patraukia į 
viešbutį. Portjė, paduodamas jam kambario raktą, kartu 
įteikia ir žmonos laišką. Kipras jį atplėšia dar lipdamas 
laiptais. Jis niekada nepasižymėjo kantrumu.

- Ir ką rašo mieloji žmonelė?... - šypsosi. Bet šypse
na tolydžio blėsta. "Žydė" eina perpildytoje salėje... 
Eleazarą dainuoja Kutkauskas... Su pasisekimu dainuoja 
Kutkauskas...

Kauno teatre sujudimas • Prieš spektaklį iš lupų į 
lūpas perduodama naujiena:! "Kipras sugrįžo". Žino ją visi
- ir choristai, ir solistai, ir orkestrantai. O Kipras sėdi 
direktoriaus ložės kampe iri stengiasi neatkreipti publikos
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Dulkėtų svetimą vasarą 
išdegintam sodžiuje 
kaukėti kaukai ir raganos 
palaidojo gyvą giedančią volungę:

Nebekalbėsime paukščių kalba, 
nebekalbėsime medžią ir marią, 
nebekalbėsime putojančią upią, 
nebekalbėsime žemės kalba.

Rašysim lygtį dantiraščiu, 
atsikasime runas, 
kalbėsime rebusine garga ...

Medininką giria ir verdenė,
velėna atsakė:
nekalbėsime ir kalbėsime:

Kalbėsime paukščią kalba, 
kalbėsime medžią ir marią, 
kalbėsim putojančią upią, 
kalbėsime žemės kalba.

Nerašysim lygčią dantiraščiu, 
užkasime runas, 
nekalbėsime žargoną garga.

Kalbėsim atgimusiais žodžiais 
išgelbėtos mūsą kalbos.

/ Sis eilėraštis yra parašytas kaip priešingas poetinis 
teigimas kadaise Algimanto Mackaus eilėraštyje išsaky
tai minčiai jo dabar dažnai cituojamame dvieilyje: " 
Kalbėsim išgelbėtais žodžiais mirusios mūsą kalbos"./.
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dėmesio. Jis klausosi Aleksandro Kutkaus-Kutkausko. 
Skamba nuostabi Eleazaro arijos melodija: "...Rachil, 
tave dangus man atsiuntė paguodai..." Kipras klausosi 
užsimerkęs. Jis jau mato, jau girdi, kaip pats dainuotų 
šią nuostabią muziką. Ryžtingai pakyla ir išeina iš ložės. 
Pasuka direktoriaus kabineto link. Pravėręs duris, tiesiai 
šviesiai išdrožia: "Labas vakaras. Aš dainuosiu Eleazarą".

Direktorius suglumęs.
- Laoas vakaras. Bet, gerbiamasis... Spektaklis jau 

eina. Neturėsime galimybes su tamsta atskirai repetuoti.
- O aš ir neprašau. Penkios repeticijos - ir aš pasi

rengęs.
- Na, jeigus penkios...- kraipo galvą direktorius, - 

Bet, man rodos, per tiek laiko neįmanoma...
- Čia jau mano reikalas, - kaip kirviu nukerta. Grįž

damas tuščiu koridorium atgal į ložę, jis jau niūniuoja 
tik ką girdėtą ariją.

- Ale, - šukteli Maestro į kitą kambarį, - ar išlyginta 
mano juosta?

į kambarį įeina Petrauskienė, plačia audeklo juosta 
nešina.

- Štai, prašau...
- Pabandyk mane suveržti...
Žmona vynioja aplink Kipro liemenį juostą, stangriai 

suvystydama jį, kaip kokį toreadorą.
Kipras bando, ar juosta nevaržo judesių. Mėgina pa

dainuoti vieną kitą natą. Sukiojasi prieš veidrodį, su
stingsta tokia poza, kokia kažkada buvo nutapytas jo 
Otelo portretas. Kritiškai save stebi... Veržk neveržęs... 
nebe tas...

Kipras Otelo kostiumu 1939 metais pozuoja dailinin
kui. Galvą pasukęs pusiau profiliu, valdinga poza...

- Kas scenografas? Kas projektavo kostiumą?- klausia 
dailininkas, teptuku drobėje ryškindamas rūbo klostes.

- Liudas Truikys.
- įdomu, ar paisė kokių nors jūsų pageidavimų, ar ne?
- O aš jokių neturėjau. Man tas pats. Aš ir nuogas 

galiu būti Otelas. Dailininkas juokiasi.
Kipras keliasi nuo krėslo. Atsistoja raiškia, operiška 

poza.
- Prašom gurkšnį arbatos... - kviečia dailininkas, - 

O gal ir ko nors stipresnio?
- Na, ne, ačiū.. "Iii pet, iii pit", - sako protingi žmo

nes.
Kipras įsitaiso prie improvizuoto stalelio. Pilasi arba

tos.
- Štai girai mane už Otelą. Sako, geriausias mano 

vaidmuo. Atseit, labai įsijaučiu, įsigyvenu, persikūniju... 
Man vieną kitą operos paslaptį dar Peterburge išdavė 
dainininkas Jeršovas. Sako, viską ką tu darai operos 
scenoje, daryk mažumėlę anksčiau, ne tiksliai pagal mu
ziką, atrodys, kad tu ją savo veiksimais iliustruoji, o 
turi susidaryti įspūdis, kad būtent, tavo išgyvenimai ją 
gimdo. Štai, brol, koks fokusas. Vienas is daugelio...-

juokiasi,- todėl gerą menininką ir vadina meistru-Maest- 

ro, kad jis žino daug savo amato paslapčių. Vien iš ta
lento kosės nevirsi... |

Dailininkas stengiasi artisto nenutraukti, o tik 
stebi, fiksuoja nejučia vienų kitų štrichų ir ant popie
riaus brūkšteli.

- "Otelas" - apskritai nuostabi opera. Viskas mu
zika pasakyta. Visas vaidmuo "išrašytas". Tik klausykis. 
O kad išgirstum - reikia patirties. Pamenu, man Šalia- 
pinas sakė: "Žinai, Kiprijaša, man atrodo, kad dainavi
mas - tai išmintis: kuo ilgiau gyvenu - tuo geriau dai
nuoju". Jaunas būdamas Otelo gerai nesudainuosi...

Kipras kalba kaip niekada daug ir užsidegęs:
- Kartais tų, kų mes darom intuityviai, analizuo

tojai ir teoretikai pakelia į kažkokias filosofijos aukš
tumas. Pamenu, kaip Balys Sruoga analizavo mano Lo- 
hengrinų. Atsieit "Kipras Petrauskas nepasekė nei vokie
čiais, nei savo vyresniuoju kolega Sabinovu, kurio koncep
cija buvo: "Žinojimas ir tikėjimas - nesuderinami". Jis 
pasiryžo dinamiškai įgyvendinti idėjų - riterio, Švento
jo Gralio tarno idėjų..." O patikėkit, dainavau, kaip šir
dis ir muzika liepė... Ir tieki Bet kų aš čia jums kalbu 
ir aiškinu. Ateikit geriau į teatrų, pasiklausykit ir pasi
žiūrėkit "Otelų". Kol dar rodom. Pasauly taip neramu. 
Kų gali žinoti...

Dailininkas vėl sodina Kiprų į krėslų, tikslina 
pozų.

- Vis del to, pasakykit, Maestro, iš kur tas jūsų 
sukrečiantis Otelo tragizmas, kruvino keršto troškimas? 
Juk jūs iš prigimties lyriškas dzūkas?

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



f fi T> A T) A NOftS MTTCT.OS TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA- AO a MXAuxjwkj )A jokios kitos pajėgos jos sužlugdyti n£gau<
( iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE Dr. Gv. V a 1 a n č i u &

• TYRIMAI TEBEVYKSTA
Apie iki šiol nutylimus 

nusikaltimus, įvykdytus 
1941 m., traukiantis iš
Lietuvos Raudonajai Armi
jai, Vilniaus spaudoje jau 
buvo rašyta. Buvo , iškeltos 
žudynės Rainiuose, Panevė
žyje ir Pravieniškėse. Pa
našių žudynių tačiau butą 
ir kitose Lietuvos vietose. 
Tyrimo komisija yra gavusi 
apie 400 laiškų, taip pat 
"Tiesa" gauna jų dešimti
mis.

Žmonės rašo apie Vil
kaviškio rajono Budavonės 
giraitėje nužudytus 3 kuni
gus, apie žudynes Rokiškio 
rajone prie Juodupės, apie 
Kvėdarnos 
nes kaime 
kintus tris 
Zarambus 
tie nusikaltimai yra 
mi. Žadama, kad jų apra
šymui bus išleistas specia
lus leidinys.

apylinkes Usy- 
žiauriai nukan- 

brolius Puleikius.
ir kitus. Visi 

tiria-

ŽALI A N
ATEINA PAVASARIS IR PELARGONIJOMS

LĖČIUS - apskrities miestas, po II-jo Pasaulinio karo 
priklauso Olsztyno (Allenstein) vaivadijai. Jis randasi 
pačiame Mozūrų didžiųjų ežerų centre. Yra svarbi gar
laivių sustojimo bei turistų pernakvojimo vieta.

Buvusioje Vokiečių Ordino išsilikusioje ir perstaty
toje Lėčiaus pilyje yra įrengtas Mozūrų kunigaikštijos 
bei istorijos muziejus. Nuo 1946 m. perėjo lenkų val
džion.

Gyvenvietė atsirado XV a., šalia Vokiečių Ordino, 
susibūrus bitininkams. Miesto teises gavo 1612 m. Pilis 
gynė siaurų žemės sųsmaukų tarp dviejų ežerų - Dargai- 
nio ir Negotyno.

Mums ši vieta įdomi, nes XIV a. lietuviai puldi
nėdavo kryžiuočių žemes prie Lėčiaus. Netoliese 1361 
m. D.L.K.Kęstutis buvo paimtas į nelaisvę. /Iš "LE"/

Martyno Jankaus spaustuvė Bitėnuose, XX a. pradžioje
buvo žymūs mūsų kultūros 
veikėjai- J.Šliūpas, rašyto
jas J. Mačys-Kėkštas, knyg
nešiai.

Projektų rengia Vilniaus 
architektės Zita Vanagaitė 
ir Audronė Lainauskaitė. 
Trūksta žinių apie vidaus 
išplanavimų ir įrengimus.

Projektuotojos prašo 
aprašymų ar nuotraukų, 
kuriose būtų matomas bend
ras pastato vaizdas arba 
atskira kokia detalė: lan
gas, siena, durys, stogas 
ir kt.

Panaudojus medžiagų, 
žada sugrųžinti pagal pagei
davimų .

PROJEKTAS 
SPAUSTUVEI

metais 
spaustuvės

žuvo 
pa- 

savi-

buvo 
suprojektuotas 

Tokios paskir- 
I-ojo Pa- 
Lletuvoje

RENGIAMAS 
M.JANKAUS 
ATSTATYTI

Pokario 
M. Jankaus
statas Bitėnuose. Tai 
tos architektūros ply
tinis pastatas, kuris 
specialiai 
spaustuvei,
ties pastato iki 
saulinio Karo 
nebuvo buvę.

Taigi, spaustuvė , kaip 
ir M.Jankaus sodyba , yra 
Lietuvos istoriniai pamink
lai. Iškilus sumanymui at
statyti ir spaustuvę, Bitėnų 
ir Šilutės gyventojai bei 
rajonų vadovai pritaria. 
Kaip žinome, nuolatiniai 
Bitėnų lankytojai ir spaus
tuvės namuose gyvenusieji

Rašyti arba siųsti: Do
mui Kaunui, 232009 Vilnius, 
K.Požėlos gt. 78-6.

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 623-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

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

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

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

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

1989. III. 16.

VE/DRoDž/M
BUMPER 5NICKER6 BY BILL HOE6T

įvairių spal-Kas neatpažįsta tų jaukių, gausingais 
vų puokštiniais žiedais išsiskleidusių, vazoninių gė
lių? Atsišypso jos mums dar ir iš praeities trobelių lan
gų, tėviškėse... Šiame krašte neretai (ypač LaSalle mies
te), pamatysi jas europiečių kilmės gyventojų languose, 
žydinčias kone per visų žiemų saulėtame lange. Tapo 
jos populiarios ir komerciniai auginamos, puošdamos 
vešliais krūmais ir žiedais daržo ar sodo lysves.

Daugelis gelių mėgėjų ‘ išsaugoja pelargonijas (vad. 
"geranium") per žiemų įvairiais metodais. Jeigu pavyko 
išlaikyti gėlę vėsioje, tamsioje vietoje , nukirpus visus 
kotus, tai dabar yra laikas į pradėti jas laistyti kas 3- 
4 savaites. Jeigu ir tamsoje: buvo pradėjusios augti plo
nos šakelės - jas reikia nukarpyti arti kamieno.

Šio mėnesio pabaigoje reikia išnešti iš tamsos 
vazonus į saulėtų plotų prie lango ir įmaišyti šiek tiek 
skystos trųšos į laistymo vandenį. Pasirodžius naujiems, 
tvirtiems stiebams, nukirpti juos per 4-8 cm., jeigu auga 
per ilgi. Tai sustiprins stiebų ir pasirodys naujos šakelės 
arti nupjautos vietos.

Jeigu išlaikėte per žiemų pelargonijas saulėtame 
lange, tai tikriausiai ji žydėjo ir išaugo labai aukšta.

Dabar reikia būti tvirtai užsigrūdinus, kad ranka 
su žirklėmis nesudrebėtų: tas ilgas, žydėjusias šakas 
reikia gerai nutrumpinti. Taip gausis stiprūs, kompaktiš
ki gėlės krūmeliai, žydintys per visų vasarų. Naujieji 
išaugę stiebai žydės, nes jų viršūnėlėse bus sukrauti 
pumpurai. Stiebus, formuojant krūmelio išvaizdų, galima 
nukirpti įvairiais ilgiais. Palikus centrinį stiebų ilgesniu 
už kitus, aplinkiniai išaugs sudarydami bendrų globo 
išvaizdų. Tokios formos krūmas labai tinka auginti at
skirai, vazone.

Nukirpus visus stiebus tame pačiame aukštyje, 
išsiskleis žiedai, kurie dengs lyg kilimėlis, gėlių lysvės 
pakraštį. Nuo dabar, atgijusioms pelargonijoms reikia 
duoti trųšos l kartų kas 4 savaites.

Kas nevertina mažo dalyko, tas nevertina ir didelio.
Ii Turkmėnų patarlė / 

Piktas žodis akmeniu į širdį krenta.
/Kirgizų patarlė /

Darbų mokėk, teisybę mylėk.

MODERNIŲ LAIKŲ PAGERINIMAI
Japonų inžinieriai viename 

žiūrinėja naujų robotų
- Jis dabar atlieka tiek pat 

keturi darbininkai, 
direktorius.

- Tikrai nuostabu. - atsako japonas. - O kas kont 
roliuoja to roboto darbų ?

- Septvni inžinieriai - specialistai.

/ Lietuvių patarlė /

Amerikos fabrike ap-

darbo, kiek atlikdavo 
pasididžiuodamas aiškina fabriko

Pelargonijas galima1 pasidauginti, supjausčius gero 
storumo stiebų į apie 10 cm. ilgio gabalus. Juos sumerk
ti į vandenį, kol pasirodys šaknys, paskui pasodinti į 
samanų /"peat"/ ir smėlio mišinį mažame vazonėlyje, 
kiekvienų gabalų individualiai. Kartais pasitaiko, kad 
vandenyje pamerkti stiebai pradeda pūti. Kitas, sauges
nis daiginimo metodas: įbesti 
šakninimo hormonų miltelius 
smėlio mišinį, kol išsivysto i 
Naujai pasodintų pelargonijų 
plastika. Jos mėgsta laisvų 
pelėsių.

Bendrai imant, visoms 
šiai naudoti trųšų, kurios 
yra aukščiausias, pav., 5-15-5 arba 10-20-5 ir pan.

Svarbu, kad tie visi nauji, daiginami stiebeliai 
gautų daug saulės šviesos iki persodinimo į žemę- dar
žan ar vazonan.

Jeigu norite išlaikyti stipriai ir ilgai žydintį pelar
gonijos krūmų kambaryje - geriausiai jo nekilnoti iš 
kambario j laukų ir vėl atgal. Saulėtame ir vėdinama
me kambaryje jos žydi 5-6 metus, o gal ir i

koto gabaliukų galus į 
ir susodinti į samanų ir 
šaknyys. Tada persodinti, 

nereikia dengti permatoma 
oro judėjimų ir neišvysto

žydinčioms gėlėms geriau- 
cheminis vidurinis numeris

e VASARIO 16-tosios pro
ga, šių metinių išvakarėse, 
Vilniaus Miesto Tarybos 
Vykdomasis Komitetas nu
tarė sugrąžinti Tauro gat
vės iki K,Požėlos gatvės 
Vasario 16-tosios gatvės 
pavadinimų.

® Spalvoto vaizdo televizi
jos aparatų serija "ŠILE
LIS" gerai užsirekomendavo. 
Jį gamino iki dabar tiktai 
Kauno fabrikas, 
pareikalavimams, 
modelio 
LIS-42" 
gaminti

Padidėjus 
naujo 

televizorius "ŠILE- 
dabar pradėtas 

ir Šiaulių fabrike.

MIRUSIĄJĄ

m. vis

PRIIMA 
ATGAL į PARTIJĄ

Rašoma, kad Elena
Tautkaitė- Mickevičienė,
Vinco Kapsuko žmona, 
jos vyrui mirus, tebegyveno 
Maskvoje. 1937
dėlto buvo suimta ir stan
dartiniai apkaltinta 
vavimu 
veikloje ir šnipinėjimu.
Ji buvo sušaudyta.

Dabar - rehabilituota 
ir priimta algai į komu
nistų partijų.

Ar ne makabriška? O 
gal dar suteiks jai ir laisvę 
balsuoti už komunistų par
tijų.

daly- 
kontrarevoliucinėje 

ir

GYDYTOJŲ DĖMESIUI I
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Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė i

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą
Grupė išvyksta "Lufthansos" lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų 
Šiaurės Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. 
Grupę lydės chirurgas iš Vilniaus dr. VYTAUTAS NAŠLĖNAS.

Smulkesnių žinių teiraukitės:
Audra Travel Corporation KelioniiĄ biure

Tol (416) 769-2500, Fax: (-416) 763-6279, telex: 06-967812
2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada IVI6S 1 M7

Organizuojama linksma užkietėjusių "sirgalių" ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, intriguojančias

KREPŠININKŲ VARŽYBAS LIETUVOJE
lietuvių krepšinio rinktinė "Vėjas" su Kauno "Žal- 

Panevėžio "Lietkabeliu", Klaipėdos "Neptūnu" ir 
Varžybos numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose.

Susitinka: Šiaurės Amerikos
giriu", Vilniaus "Statyba",
Lietuvos jaunių rinktine. 1
Kviečiame visus į šią ilgai lauktų sporto šventę.

Grupė išvyksta "AIR FRANCE" ir "LUFTHANSOS" lėktuvais 
liepos 5, grįžta liepos 23. Smulkesnių žinių teiraukitės: 

Audra Travel Corporation kelionių biure
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812, 

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. naktiaa 
Programa* vedėjas : (JUDAS STANKEVIČIUS

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

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 'Lietuva.

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

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



Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 190 žmoniŲ. Sve
čių knygoje pasirašė Povi
las Norkevičius iš Detroito,

• LN metinis narių susi- 
sinkimas šaukiamas BA
LANDŽIO mėn.9 d., 2:30 
vai.p.p. Registracija - 1:30 
v.p.p. Nariai, pakeitę savo 
adresus, prašomi pranešti 
raštu LN, 1573 Bloor St., 
West, Toronto M6P 1A6 
arba skambinti LN vedėjui 
tel: 532-3311.

• LN VYRŲ BŪRELIS ren
gia tradicinį-metinį pobūvį 
BALANDŽIO mėn. 8 d., 
šeštadienį, 6 vai. v. L N 
Vytauto Didžiojo menėje.

Vakarienę su vynu pa- 
ruo« V.Birštonas. Gros 
Z.Revo muzika, turtinga 
loterija. Bus ir trumpa 
programa. Įėjimas $12.50,- 
asmeniui.
• Spaudos Būrelio "Nepri
klausomos Lietuvos” savait
raščiui remti susirinkimas 
vyks kovo mėn. 12 d.,
sekmadienį, 2 val.p.p., 
Lietuvių Namuose, naujai 
įrengtoje seklyčioje, I-ojo 
aukšto balkone.

LN VYRŲ BŪRELIO 
rengiama POILSIO STOVYK
LA bus atidaryta rugpjū
čio mėn. 12 d. ir veiks 
iki rugpjūčio mėn.20 d. 
Stovykla vyks Tėvų Pranciš- 
konųvasarvieteje, Vasa- 
goje. Dėl informacijų ar 
registracijos skambinkite 
V. Drešeriui tel:(416) 283- 
3334.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo:

$ 10.000,- a.a.Julijos
Skrebutenienės testamenti
nis palikimas; $ 600,- V. 
Lumbis. $100,- K.B. 
Čepaičiai. Iš viso statybos 
fonde yra $ 121,220.25- 
Aukos priimamos PARA
MOJE sųsk.8711, PRISIKĖ
LIMO P-J OS KOOPERA
TYVE sųsk: 155332.17 ir 
TALKOJE sak ( 4259.

• Mokesčių pakvitavimai 
Lietuvių Slaugos Namų 
aukotojams jau išsiuntinėti. 
Negavę ar pastebėję klai
das, malonėkite pranešti 
LN raštinei tel: 532-3311.

• Bilietai VELYKŲ STA
LUI gaunami LN sekmadie
nio popietėje. Kitomis die
nomis galima užsisakyti 
skambinant A.Skilandžiū-

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 

ir LABDAROS FONDO narių metinis-visuotinis 
susirinkimas yra šaukiamas 1989 m. balandžio 
m. 9 d., sekmadienį, 2.30 vai, p.p., Lietuvių-* 
Namuose, Karaliaus Mindaugo salėje, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ontario. Dalyvaujančių 
registracija prasideda 1.30 vai, p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas:

a) Susirinkimo pirmininko ir sekretoriŲ,
b) Mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 

komisijų.
3. 1988 m. susirinkimo protokolo skaitymas,
4. Valdybos pranešimai:

a) Pirmininko,
b) Iždininko,
c) Statybos ir remonto,
d) Visuomeninės veiklos.
e) Švietimo fondo,

5. Revizijos komisijos pranešimas,
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas,
7. Diskusijos dėl pranešimų,
8. 1988 m. apyskaitų tvirtinimas,
9. 1989 m. sąmatos tvirtinimas,

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas,
11. Įstatų papildymas,
12. Valdomųjų organų rinkimai:

a) Valdybos (3 nariai),
b) Revizijos komisijos (1 narys),

13. Einamieji reikalai,
14. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių Namų valdybę bus 
prirenkami trys nariai. Iš valdybos išeina: O. Del- 
kus, J. Norkus ir R. Strimaitis. į revizijos komisijų 
bus renkamas vienas narys, iš kurios išeina 
A.Jucys.

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų 
iš nominuojamo kandidato-ės raštiškų sutikimų. 
Šiam reikalui yra paruošti specialūs blankai, 
kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba susirin
kimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių 
siūlytojai (nemažiau kaip du nariai) pasirašytų 
nominacijos blankų ir įteiktų metinio susirinkimo 
nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam 
asmeniui, privalo laikytis korporacijų įstatymo 
(Corporations Act) reikalavimų ir įgaliojimus 
(proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary 
Public), pristatyti į LN raštinę nevėliau 1989 m. 
balandžio 6 d. 10 vai. r. Įgaliojimai nepatvirtinti 
notaro ir gauti po minėtos datos nebus pripažinti 
teisėtais. Įgaliojimų blankus galima gauti LN 
raštinėje.
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

nienei arba T.Stanuliui 
tel: 532-3311.

e Vyras su žmona, atvy
kę iš Suvalkų Trikampio,ieš
ko buto su vienu miegamuo
ju. Skambinti LN vedėjui.

|vokietijoje|
VILNIAUS "ĄŽUOLIUKAS" 
VASARIO 16 MINĖJIME 
HUTTENFELDE

• Sekantis LN Valdybos 
posėdis bus kovo mėn.
23 d., 7:30 val.v.

® UN 1 svetainėje LOKYS 
yra prijungtas patefonas 
su šių laikų modernia mu
zika. Daroma žygių surasti 
lietuviškų plokštelių, tinka
mų šiam automatui.

• VERBŲ SEKMADlENį 
Giesmių Koncertų rengia 
Toronto Lietuvių Evangeli
kų-Liuteronų Išganytojo 
Parapijos Choras . Akom
paniatorius - muz. J. Go- 
vėdas, choro vadovas P. 
šturmas.

Koncertas vyks kovo 
19 d.,2:30 val.p.p. Lietu
vių Namuose.

6 psl.

Atvykę į š.m. Vakarų 
Vokietijos lietuvių tradicinį 
Vasario 16-tosios minėjimą 
Huttenfelde, kuris vyko 
vasario 18 d., buvo džfu-L 
'gfei ■ nustebinti’. ScenojėKi 
pasirodė Vilniaus Berniukų 
Choras ĄŽUOLIUKAS.

Ne vienam klausytojui 
pasirodė ašaros akyse, gir

dint ĄŽUOLIUKŲ grynai 
lietuviškų tradicinių liau
dies ir chorinių dainų žo
džius bei melodijas.

Apie ĄŽUOLIUKŲ meist
riškumų kalbant, sunku 
būtų surasti kokių nors 
kabliukų. Mano manymu, 
jie galėjo vienų kitų links
mesnę dainų įtraukti. Savo 
pasirodymų AŽUOL1UKAS. 
baigė "Lietuva, brangi" 
daina. Tada ir visa salė 
kartu atsistojo.

ĄŽUOLIUKUS Vakarų. 
Vokietijos lietuviai mato :

jau antrų kartų, nes jie 
čia buvo prieš pusmetį 
su savo chorinėmis daino
mis. ŠĮ kartų, dabar , jie 
buvo Prancūzijoje, dalyvavo 
Vaikų Chorų festivalyje, 
kur jaimėjo - kitaip ir 
negalėjo būti - I-ųją vietų. 
Vyko dviem autobusais 
ir/pakeliui į namus ,sustojo 
Vasario 16 Gimnazijoje. 
>r ta proga dalyvavo minė
jime.

Pamilo mūsų Vakarų 
Vokietijos lietuviai ĄŽUO
LIUKUS jau pirmojo jų 
apsilankymo metu. Ne tik 
lietuviai, bet ir vokiečiai, 
kurie juos buvo pasikvietę 
privačia iniciatyva. Dar 
ir dabar negalime atsiste
bėti, kodėl tokio aukšto 
lygio ir meistriškumo chorą 
buvo galima taip ilgai lai
kyti, kaip mes sakytume, 
"užpečkyje"?

Daugiau ir intensyviau 
buvo galima pabendrauti 
su choristais ir jų vadovu 
vykusiame bendrame subu
vime. Vaikai ir vyresni 
choristai, kuriuos jau rei
kėtų vadinti "Ąžuolais", 
persirengus jiems civiliai, 
buvo tikrai sunku atskirti 
nuo gimnazijos mokinių 
bei kitos publikos. Ryšiai 
buvo tokie normalūs, ne
dirbtini, kad atrodė, tar - 
turn jie būtų kartu užaugę.

Teko trumpai šnektelėti 
su choro vadovu Vytu Miš
kiniu. Reikia džiaugtis 
ir stebėtis tokių nekasdie
ninių gabumų vyru. Ne 
tik, kad choras meistriškai 
dainuoja, bet ir keblius 
organizacinius reikalus 
jis sutvarko pasididžiuoti- 
nai. Ši kelionė į Prancūziją 
buvo irgi be Maskvos "pa
laimos" atlikta, daug kas 
jį Lietuvoje atkalbėjo, bet 
Miškinis ryžosi ir iš 19- 
kos chorų, kurie tame Fes
tivalyje dalyvavo, ĄŽUO
LIUKAS tapo prizininku.

Pasirodo, kad sudarant 
chorų, anksčiau buvo "pa-
geidavimas", kad tam tik
ras procentas jame būtų 
ne lietuvių tautybės vaikų. 
Į tai ĄŽUOLIUKO vadovai 
nekreipdavo ir nekreipia 
perdaug dėmesio. Jie atsi
renka berniukus pagal mu
zikinius gabumus. Pirme
nybė teikiama tiktai vai
kams be tėvo, nes patirtis 
rodo, kad jie tame vyriš
kame kolektyve £erai vys
tosi. Aišku, ĄŽUOLIUKE 
yra 5-6 tautybių vaikai. 
Tikslios statistikos nebuvo 
po ranka.

Pederastinių reiškinių 
chore nėra, nes visi vaikai 
gyvena šeimose, Vilniuje. 
Jeigu būtų internatas, tai 
gal tai ir būtų neišvengia
ma, kaip kad visame pa
saulyje vaikų choruose 
pasitaiko. Be to, Lietuvoje 
pasitaiko balsų, kurie ir 
Miškinį bando apšmeižti. 
Jis turi žmonų ir augina

P R I S I K Ė L I IV1 O ■‘•Parafuos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 974%'

180'185 d. term, ind............ 974%
1 metų term, indėlius.......  97z%
2 metų term, indėlius.......  97?%
3 metų term, indėlius.......  97z%
1 metų GlC-met. palūk. .. 11 %•
2 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
3 metų GiC-met. palūk. .. 10%%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 93/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%,
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. II % 
RRSP ir RRlF-2 m. term. ind. 103/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 10%% 
Specialią taup. s-tą ..............8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 5% %

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 11V2%
2 metų .................. 113/4%
3 metų .............. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 11%

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

Jaunas lietuvis veikėjas 
JONAS VAIČIULIS, 
svečias iš Suvalkų tri 
kampio susipažįsta su 
savaitraščiu

"Nepriklausoma Lietuva

Jis dalyvavo “Varpo 
šimtmečio minėjime 
Toronte 1988.10.9d.

Nuotrauka St. Varanko.

du vaiku, kas nebūtinai,
kaip jis pats mano, būtų 
rodyklė. Tačiau su tokio
mis kalbomis reikia gyven
ti. Nuostabu u- neįtikė
tina, kad tokiomis keb
liomis temomis galima 
Šiandien pasikalbėti su 
žmogumi iš Lietuvos.

Vyto Miškinio demokra
tinis autoritetas tikrai 
žavėjo, ir tai atsispindi 
vaikų ir paauglių laikyse
noje. Kai ĄŽUOLIUKŲ 
vaikai buvo skirstomi nak
vynei į artimai gyvenančią 
lietuvių ir jų draugų šei
mas, - pritrūko vaikų. Mo
tinos, antrų kartų pama- 
čiusios ĄŽUOLIUKĄ Vokie
tijoje, jau turi išsirinkusios 
savo numylėtinius.

Vienas epizodas gal
daugiausiai charakterizuoja 
choristus. Nugirdau, kad 
vienas vaikas kalba rusiš-
kai. Tai papasakojau salėje 
šalia manęs sėdintiems 
tautiečiams. Nežinau, ko
kiais kanalais tai nuėjo 
iki ĄŽUOLIUKU. Du 10- 
12 metų berniukai susirado 
vienų tetų, su kurios pa
galba susirado mane- tų 
dėdę, kuris juos taip "ap
kalba". Jiems pasidarė 
neaišku, nes jie ( "Ąžuoliu
kai", nutarę savo kolektyve 
vartoti tiktai lietuvių kal
bų. Aišku, mūsų pokalbyje 
paaiškėjo, kad aš rusiškai 
nemoku, bet vistiek vaikai 
pripažino, kad galiu atskir
ti, kad buvo rusiškai kal
bėta. Aprašiau jiems tų 
berniukų, jie jį susirado 
savo tarpe ir jis prisipaži
no, kad vienų sakinį pasakė

rusiškai, kurio dalį aš nu
girdau. Tas "kaltininkas" 
pasižadėjo "Ąžuoliuko" '(detek
tyvams" kolektyve daugiau 
rusiškai nekalbėti.

Pagalvoji, kad jeigu 
visuose Lietuvos kolektyvuo
se taip konsekventiškai 
bus įvesta Lietuvos, dabar 
valstybine lietuvių kalba,kaip 
"ĄŽUOLIUKE, tai nebus 
mums ko būkštauti dėl 
lietuvių kalbos likimo.

Romas Šileris

0 ZINAIDA GLEMŽIENĖ, 
mirusi praeitų metų gruo

džio mėn. 6 d., labai daug 
širdies ir darbo atidavė 
LABDAROS D-jai tr Vokie
tijos Lietuvių Bendruęme- 
nės Stuttgarto Apylinkės 
lietuvių veiklai.

LABDARAI dirbo nuo
jos įsteigimo prieš 20 me
tų. Rūpinosi knygvedyba, 
korespondencija su Punsko 
lietuviais, siuntinių paruoši
mais ir išsiuntimais.
Š.m. sausio mėn. 12 d. 
Huettenfelde, po iškilmingu 
pamaldų jos pelenai buvo 
palaidoti vietinėse kapinėse. 
Ta proga skaitlingi įvairiu 
lietuviškų organizacijų at
stovai pagerbė ir prisiminė 
jos nepailstamų darbų iki 
pat gyvenimo pabaigos 
lietuviškiesiems reikalams.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ I.

Iki šiol šis Fondas išleido per 350,(JUO dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui ir švietimui paremti. 
Pagrindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas. 
Tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pa
likime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
(Lithuanian Canadian Foundation).

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

Testamentines ir kitas aukas siųsti;
Lithuanian - Canadian Foundation. 1573 Bloor St.

West, Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: KAPITALAS LIETUVAI, 

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

•GYVY»#J * KOMMRCfNi •

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

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

ATEIK į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai ({atves nuo pensininkų rūmų. 1610
Bloor St . klest, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. i

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSCMA LIETUVA



I v7imitton
® A.a.ONOS ŠARŪNIENĖS, 
ilgametės "NL" skaitytojos 
atminimui $20,- aukojo 
KOSTAS ČERKUS

Ji mirė 1988 m. gruo
džio mėn. 30 dienų, Ha
miltone.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• ŠIRVINTOS ir NEMUNO 
skautčių- skautų tuntai 
buvo surengę smagių Ka
ziuko Mugę kovo mėn. 
12 d. Jaunimo Centro pa
talpose .

Busimieji šachmatų meisteriai, Adomas DreSeris ir Juozukas Piečaitis prie Šachmatų lestos 
Abu lasaliečiai. Neotr. J. Piečaičio

PADĖKA

IRENA ir PETRAS LUKOŠEVIČIAI

SU GILIA PADĖKA prisimename Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Montrealio Apylinkės 
Valdybos mums surengtas IŠLEISTUVES,Išsikeliant 
iš Montrealio.

DĖKOJAME pirmininkui Arūnui Staškevičiui 
musų giminėms, artimiems draugams ir visiems 
išleistuvėse dalyvavusiems.

Ypatinga padėka priklauso mieliems drau
gams ir organizacijų atstovams, savo kalbose 
išreiškusiems linkėjimus. Mūsų dukrų ir jų šeimų 
artumas tų savaitgalį mums suteikė dideli džiaugs
mų.

Yra sunku išreikšti žodžiais padėkų už 
40 metų kartu praeitų kelių ir draugystę.

Hamiltone, Vasario 16 dienos minėjimo proga 1988 m. 
kultūrininkės visuomenininkės premija buvo įteikta GE
NOVAITEI DUMČIŪTEl-BRElCHMANIENEi /viduryje/-

Kreipkitės i, juos, prašydami "Lithuanian Days' 
rezervuotų kambarių iki balandžio 19 dienos.

COMFORT INN, 800 Exeter Road (prie 401 kelio) 
519-681-1200

RAMADA INN, 817 Exeter Rd. (prie 401 kelio) 
519-681-4900.
RADISSON HOTEL, 300 King St. (miesto centre). 
519-439-1661.

BRIARWOOD INN, 299 King St., (mieste) 
1-800-265-1234.

SHERATON ARMOURIES HOTEL -London (mieste) 
1-800-387-5353.

KLD Rengimo Komitetas

Mirus mylimai Sesstiai

A t A 

EUGENIJAI URBONAITEI,

Jos brolį LINĄ URBONĄ, jo Žmoną REGINĄ sūnų RINGAUDĄ 
su ieima nuoširdžiai užjaučia —

Krikkto dūkti VILIJA ir RYTIS BULOTAI av vaikai*

Premijų įteikė KLF įgaliotinis J. Pleinys ir KLR 
Kultūros Komisijos pirmininke R.Lukoševičiūtė-Kurienė. 
Premijos mecenatas - KLF.

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIU 
FONDUI:

* A.a. kulturLechniko JONO MEŠKAUSKO atmini
mui: $ 100,- brolis Kostas Meškauskas; $25,- St.S.Rakš- 
čiai; po $20,- S.J.Pyragiai, E.V.Sakai, Br.Steponavičius; 
$15,- A.Didžbalienė.

* A.a. VINCO NARKEVIČIAUS atminimui: po 
$25,-J. Bajoraitis, St.Dalius;! po $ 20,- D.M.Jomkas, J. 
Stankus, E.Apanavičius, Z.Stanaitis, A.Liaukus, L.Pliura, 
J.Kažemėkas, P.Z.Sakalas, P.Armonas, V.Seniūnas, E.Ber- 
sėnienė, S.J.Pyragiai, B.Šilgalienė, P.Šidlauskas, A.M.Gar- 
kūnai, E.E.Kudabai, A.Mingėla; po $15,- A.Maksimavi
čius, R.J.Pleinys; po $10,- P.Šiulys, V.Grikietis, Z.Čeč- 
kauskas, A.Didžbalienė, J.Paškevičienė, A.Bungardienė

A t A

EUGENIJAI URBONAITEI 
mirus,

Jos broli LINĄ URBONĄ RIMGAUDĄ URBONĄ su Šoimomis 
b«i gimines ir artimuosius Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje 

nuoširdžiai užjaučia —
JADVYGl RIMŠAITĖ

ir Br. Steponavičius.
* A.a. POVILO SAVICKO, Jo mirties prisiminimui 

žmona ONA SAVICKIENĖ paaukojo $ 500.
K.L.FONDAS širdingai dėkoja už aukas.KLF

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:

$500,- Ieva Jankutė iš^New York'o;
Papildomai aukojo: po $100,- Išganytojo P-jos 

Moterų Draugija (viso $300,-), D.A.Jankūnai (viso $200,-), 
P. Kazukonis (viso $400,-), J .Deckys, Australija (viso 
$150,-), J.Purvins, Australijaj (viso $400,-), Mažosios 
Lietuvos Moterų Draugija (viso $650,-), TALKA,Kredito 
Unija ( viso $300,-), dr. A.Barkauskas - a.a.Adomavi- 
mavičiaus atminimui (viso $200,-), Valerija Anysienė
-a.a. dr.Martyno Anyso 15—tį atžymėti (viso $200,-); 
po $50,- U.Vilkienė, Australija (viso $300,-), E.Senkuvie- 
nė (viso $170,-); po $25,- G.A.Januškevičius (viso $75, 
Pr. Baltuonis (viso $100,-), J. Jurėnas (viso $100,-).
$ 20,- J.Kalainis (viso $40,-); $15,- V.Jakonis (viso 
$25,-).

Nuoširdus AČIŪ visiems ’ aukotojams. Fondo sųskaita 
PARAMOJE nr.8032. MLF

UafAvice
INTMRMMUR CLICTAtCM.
»L«CTW»C1*H OOMTWACTO*

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102 A. ALLtON
LASALLE. OUĖ. HSP2CS TEL: 364-5484

VALYKLA
SPKClALYBĖg i

• BATŲ TAISYMAS
• MAMUŽIŲ PEItSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (storam;
• zom£as
m-V0o AVENUE, UMo

1989 III. 16.

ROOFER------COU VRIUR
7725 George LaSalle

eoriousiat patarėjo* ir darbo atlikėjo* stogadengy* 
U Y RICHARD, kuri* įou tenioi Ii •tuviam* patamauia.

Darba atlieka turiningai ir prieinarr.ami» kainom! *.
Stogo dengimui or tai tymui tkambinkite : 3 M-1470

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis t V. BAČENAS, Tel.: (416)-S93-060U.

iki 11 vai. r. ir po « vaLp.p. Tel: (416)-24S-

A t A

ANGELIKAI RUDZIAUSKIENEI 
mirus,

Jos vyrą JULIŲ ir visą seimą gili ai užjaučia

G. E. ALINAUSKAI

PALAIDOTA
ANGELĖ RUDŽIAUSKIENĖ

Š.m. kovo mėn. 6 d., 
Bellechasse ligoninėje po 
sunkios ligos mirė a.a.An- 
gelė Rudžiauskienė (Juk- 
nelytė), 75 m. amžiaus. 
Velionė buvo gimusi Mari
jampolės apskr., Padovlnio 
km..vidutinių ūkininkų šei
moje. Tėvai sugebėjo savo 
nemažos šeimos nariams 
duoti aukštesnįjį išsilavini
mų. Jų tarpe buvo ir Ange
lė su broliu Kazimieru.

Karo audrų išblokšti 
iš Lietuvos, Angelė su vyru 
Julium apsigyveno Montre- 
alyje, o brolis Kazimleras- 
Čikagoje. Montrealyje 
Rudžlauskai išaugino vienų 
dukrų (a.a.Zinų Piečaitienę) 
ir 2 sūnus - Teodorų ir 
Kęstutį. Teodoras su šeima 
jau kuris laikas gyvena 
Aus.rblijoje, o Kęstutis

su šeima- Oshawa mieste.
Laidotuvėse, kurios 

buvo pravestos Šv.Kazimie- 
ro šventovėje, dalyvavo 
velionės abu sūnūs, brolis 
Kazimieras Juknelis Iš 
Čikagos su dukrele Rasute 
(gen.Raštikio seserėčia), 
anūkai - Rimas, Linas ir 
Aras su žmonomis (Daniaus 
tuo metu Kanadoje nebuvo) 
ir būrys pažįstamų, bičiulių 
bei lietuviškųjų organizaci
jų atstovų.

Šaltų, saulėtų kovo 
8-tųjų dienų Angelė Ru
džiauskienė buvo palaidota 
Montrealio Cdte dės Neiges 
baltais sniegais tviskančio
se. kapinėse, toli nuo savo 
Tėvynės, gimtojo Padovlnio- 
kurį velionė sugebėjo dar 
porų kartų prieš mirtį ap
lankyti...
D.N.Ba I t r ukon i s

RT FUNERAL HOME 

F J.F. Wilson & Sons Ine. 
23M«pleBlvdL 5784 Verdu,



montreau
LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ

KREDITO UNIJA

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 1475 De Seve St., Montreal, Que., H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830 

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

Aktyvas-virš $26,000,000__ Rezervas - virš $1,000,000
MOKA UŽ:

v.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sfeve, Montreal.

PROGRAMOJE:- poetas Raimundas FILIP

- Montrealio VYRŲ OKTETAS, akomp. muz. A. STANKEVIČIUS 
ŠOKIAMS GROS Jono Šulmistro Digital Compact Disc-Laser Pick Up muzika

• Švediškas bufetas, šeimininkė M. Vaupšienė
• Baras
• Loterija

CERTIFIKATUS ... 11/4%
TERM. INDĖLIUS:

1 matų............ .  9)4%
180 d.- 364 d....... 9'/ž%
120 d. -179 d. ... 9 /2%
60d. - 119 d. ..... 91/4% 
30 d. - 59 d........  9 %

IMA

Nekiln. turto — nuo 12)6%

T aupymo specialios sqsĮ<. •• 61/4% 
Taupymo su gyv. draud.į'...., 6 % 
Taupymo kasdienines sgsk.. 53/4% 
Einamos sąskaitos........... 4)6% 
RRIF - RRSP—term.......... .,1174%
RRIF - RRSP-taup............. 6?/4%

UŽ:

Asmeninės — nuo 12)4%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTU INFORMACIJA “LITE”

ĮĖJIMAS - $10.-

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI
KASOS VALANDOS

”NL ” SPAUDOS BENDROVĖ 1475 De Seve

• KLB Montrealio Apylin
kės VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS įvyks š.m. BALAN
DŽIO men. 9 d., AV PAR Ar 
PI JOS SALĖJE, tuojau 
po pamaldų.

VISI PRAŠOMI GAU
SIAI DALYVAUTI. Bus 
Apylinkės Valdybos ir Re
vizijos Komisijos rinkimai.

Montrealio Apylinkės 
Valdyba 

************************
MIRUSIEJI:
• VIZGIRDA JUSTINAS 
61 m., staiga mirė CHica- 
goje. Ilgę laikę buvo gyve
nęs LaSalle ir Verdune. 
Liko 2 broliai Amerikoje, 
3 seserys Kanadoje ir kiti 
artimieji.
Užuojauta artimiesiems.

• Dail.Pranas LAPĖ 
teiraujasi apie dail.SO
FIJĄ RIOMERIENĘ, ku
ri yra mirusi Montre- 
alyje 1971 m.

Galintieji suteikti 
žinių apie ję, prašo - 
mi p-.skambinti arba 
parašyti "NL" Redak
cijai arba tiesiog Pr. 
Lapei, CHAMBERLAIN, 
MA,04541,USA, tel: 
(207)-677-2470.

YOUR BEST BUY IN
FRESH

CULTURED DAIRY PRODUCTS
• JOGURTAI • GRIETINĖLĖS SURIS
• SPAUSTAS VARŠKĖS SURIS .
• RŪGŠTI GRIETINE • VARŠKES SURIS
• GERIAMAS JOGURTAS

• Montrealiete ieško pirkti
Lietuvių Enciklopedijos
komplektę,išleistų Bostone, 
prieinama kaina.

Galima pranešti raštu 
arba telefonu "NL" Redak
cijai.

^tJOGURTINIS ANTPILAS SALOTOMS^^ 

į HE YOGURT LOVER’S DRESSING”

GEROS RŪŠIES IR SKONIO PATIKIMI GAMINIAI
IŠBANDYKITE BIOBEST JOGURTĄ IR PASIŽYMĖJUSĮ

ASTRO DOME GRANOLA JOGURTĄ 
dabar! abu ŠIE GAMINI Al su VAISIAIS,

P irmadieni ai s 
Antr., Treči ad. 
Ketvirtadieniai s
Penktadieniai»

9.00-3.00
9:00-3.00 

12:00-8:00 
10:00-6:00

3907 Rosemont
10.00-2.00

3.00-7.00
2:00 - 6:00

• A.a.Eugenijos URBONAI
TĖS atminimui, užjausdama 
brolį Linę su šeima, vieto
je. gėlių, ONA VILENIŠKIE- 
NĖ iš Bostono, aukoja $25, 
""Nepriklausomai Lietuvai". 
Nuoširdžiai dėkojame."NL"

• A.a.Eugenijos URBONAI
TĖS atminimui $20,- auko
jo "Nepriklausomai Lietu
vai" VILIJA BULOTIENĖ.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Pasiųsdami "NL" Rėmėjo ASTRQ PRODUCTS AVAILABLE AT FINE DAIRY COUNTERS 
prenumeratę Jurgis ir Emi- .ivww.w r.....
lija Karosai rašo lASTRO DAIRY PRODUCTS LTD., Lachine,Que, 1936 32tne Ave,B
"Ta pačia proga siunčiameS^^.^^——————
gražiausius linkėjimus jums 
visiems, tęsti taip grąžę 
darbę išeivijoje.

Laimėjimai Tevyneje 
tegu uždega mumyse dar 
nuoširdesnę meilę Jai ir 
musę broliams ir sesėms 
tenai...".

Dėkojame už prenume
ratę ir už gražius linkėji
mus! "NL"

IEŠKOMA TARNAUTOJA

Montrealio Lietuvių Kredito Unijai LITAS rei
kalinga sekretorė - raštinės tarnautoja, turinti 
praktikos finansinėje srityje. Pageidaujamas lie
tuvių, anglų ir prancūzų kalbų mokėjimas.

Kreiptis pas Vedėją, tel.: darbo: 766-1891;
namų: 487-4938.

"•mb.r D. N BALTRUKONIS

fjffiįfo IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

, . PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMASFoto M.L.S. 445 Ta|on w 305, p a
SISTEMA Td: 273-918)..............Nam^t 737-0844

• .A.a.Eugenijos URBONAI
TĖS atminimui JULIUS 
JURĖNAS "Nepriklausomai 
Lietuvai" aukojo $20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• .A.a.Eugenijos URBONAI
TĖS atminimui "Nepriklau
somai Lietuvai" $25,- auko
jo MARIJA ir JUOZAS 
MALČIAU
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

Dr. JONAS M A 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

• SPAUDOS BALIUS artėja. 
Nepamirškime rezervuoti 
vietas ir planuokime atsi
lankyti. Spaudoje randate 
tai, ko nėra nei televizijos 
programose, nei savam 
salione, nei kitataučių spau
doje. Bukime apsišvietę

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp. 45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Gaitan BĖRA RD, D. U. B.

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

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

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Ville La Salle, 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 

ir informuoti lietuviai 
remkime savo spaudę!

Savo atsilankymu prisidėsi
te prie lengvesnio spausdin
to lietuviško žodžio išlaiky
mo ir maloniai pabendrau
site su savaisiais.

Laukiame visų! "NL"

• LIETUVIŲ AKADEMINIS 
SAMBŪRIS MONTREALYJE 
buvo surengęs vakaronę, 
kur trumpai aptarus eina
muosius reikalus, buvo 
plačiau peržvelgti įvykiai 
Lietuvoje ir video juostoje- 
-Vasario 16-toji Trakuose.

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.

I Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, JVC, NEC, Sony, Sanyo^JĖ

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Sall* Blvd. , LA SALLE , P.Q. 

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ™
C. 1. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ • GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. QUE. HIX 11.7

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
H Profesiniai patarnavimai
H finansų reikalais:

*Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, H3Z 1T3 

Tel: 481-0311

MOHTREAL ENTERPRISES Regd
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 &C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

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.:| 931-4024

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montreal,6P5.Q°. H3A 2G6 844' 7307 “* 288-9646

Notarai

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

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

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL 
M ARI AGE - WEDDI NGS 

5220 Queen Mery Rd. Suite 8
tony Laurinaitis

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

8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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