
• LI TUANIE INDEPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY*
i i i i mm nu ii it iiiiii ii 11 m ii i ihibi mini iiįiiii i m m bii ii i ii 11 imu m i ii u m iiiiiiiiihiiimu i "

(48-ji metai) 1988 m RUGSĖJO - SEPTEMBER 29 d. LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS ♦ 7722 GEORGE St. LASALLE, P.Q., H8P 1C4. Tel: 366-6220 * 50 c

SAVAITINIAI (VYKIAI
h. n.

SPROGO AUKSINIO 
MEDALIO BURBULAS

Tik prieš kelias paras 
buvęs herojus staiga virto 
gėdingu puslapiu Kanados 
sporto istorijoje... Dar 
tebevykstančiose XXIV- 
tosiose olimpiados vasaros 
žaidynėse Kanados pilietis 
Ben Johnson laimėjo 100 
metrų bėgime auksinį me
dalį ir pasiekė naują pasau
lio rekordą (9.79 sekundės). 
Tačiau po varžybų padary
tieji mediciniškieji tyrimui 
parodė, kad Johnson' as 
naudojo seniai žinomą ir 
jau sportininkų naudotą 
vaistą stanozolol' į. Šis pre 
paratas, kurį galima pirkti 
tiktai su daktaro receptu 
ir kuris yra griežtai drau
džiamas naudoti visiems 
sportininkams, pagreitina 
raumenų augimą, sustiprina 
juos ir bendrai padaro 
žmogų žvalesniu. Betgi tų 
vaistų pašaliniai pavojai 
yra labai kenksmingi ir jų 
vartojimo galutinės pasek
mės dar nežinomos. Todėl 
jie duodami tiktai kaulo 
vėžiu sergantiems pacien
tams, ypač vaikams, kaip 
paskutinė gydymo priemo
nė.

Patikrinus Ben Johnson'o 
šlapumą dviem atvejais, 
rasta tas pats rezultatas: 
jis naudojęs šiuos (anabolic 
sterojd) neleistinus vaistus. 
Todėl Tarptautinės Olimpia
dos komitetas nutarė auk
sinį medalį iš Johnson' o 
atimti, o Tarptautinė Mė
gėjų Atletų federacija 
uždraudė jam dvejus me
tus dalyvauti bet kokiose 
lengvosios atletikos varžy
bose. Auksinis medalis per- 
duotas antrąją vietą laimė
jusiam amerikiečių bėgikui 
Carl Lewis.

Beveik tikra, kad ir pa
saulinis Johnson' o rekordas 
bus atšauktas. Kanados 
sporto ministeris Jean 
Charest spaudai pranešė, 
kad Johnson' as būsiąs pa
šalintas iš Kanados leng
vosios atletikos rinktinės 
visam gyvenimui ir niekad 
nebegausiąs jokios federali 
nes valdžios paramos.

Johnson' o treneris Char
lie Francis ir jo biznio 
reikalų tvarkytojas Larry 
Heidebrecht'as tvirtino, 
kad Johnson' as jokių drau
džiamų vaistų nevartojęs 
ir kad jo vandens butelis 
prieš pat bėgimą paslap
tingai dingęs ir tik vėliau 
vėl atsiradęs, todėl jie 
įtarią, kad kas nors esąs 
ko nors įpylęs į jo vande
nį. Betgi medikai ir labo
ratorijos ekspertai tvirtina, 
kad surasti tų vaistų kie
kiai ir įvykę pasikeitimai 
kraujuje negalėję būti 
sukelti vieno atsitiktinio 
panaudojimo.

Tenka, deja, sutikti su 
keliais komentatoriais.* 
tarptautinėje arenoje spor

tas yra tapęs pasipinigavi
mo bizniu. Johnson' o tvar
kytojai dar prieš olimpiadą 
ir bėgimus patvirtino, kad 
Johnson' as gaus kelių 
milijonų sumą už įvairias 
reklamas ir kitokius makle
rių manevrus. Be to, buvo 
žinoma, kad jis po savo 
ankstyvesniųjų laimėjimų 
jau buvo kelis milijonus 
uždirbęs. Už tokias sumas, 
atrodo, kai kurie sportinio 
kai darytų ir naudotų bet 
ką. Ir vėl iškyla dolerio 
dievaičio kultas, kuriuo 
paremta visa ta vadinamo
ji nekontroliuojamos lais
vos prekybos ir begėdiško 
pasipinigavimo makalynė.

Seniai žinoma sportinin
ku tiįRge. kad įvairiose var
žybose-/ įvairūs diktatūrinių 
režimų kraštai taip pat 
yra slapta naudoję įvairius 
neleistinus vaistus ir pre
paratus, kad tik laimėtų 
medalius bet kokia kaina. 
Panašiai buvo šnabždama 
seniai ir Šiaurės Amerikoje, 
Oficialūs asmenys prisipa
žino, kad esą girdėję, jog 
Johnson’ as naudojęs už
draustus vaistus. Tuo tarpu 
kažkodėl paskutinis John
son'o tyrimas buvo atlik
tas Kanadoje tiktai praeitų 
metų vasario mėnesį.

Visa tai tikrai neturi 
nieko bendro su ta idealis
tine olimpiadų dvasia ir 
švariomis varžybomis, 
kuriose turėtų dalyvauti 
tiktai tikri mėgė
jai ir tiktai iš meilės 
sportui.

IZRAELIS NENUSTOJA 
ŽUDĘS ARABUS 
PALESTINIEČIUS

Paskutiniu laiku buvo 
lyg ir kiek aprimęs palesti
niečių žudymas Izraelio 
okupuotose srityse. Dalinai' 
dėl to, kad vis dėlto žy
dai ėmė šiek tiek paisyti 
pasaulio opinijos, dalinai 
dėlei artėjančių rinkimų 
ir, žinoma, didele dalim 
todėl, kad iki šiol nuo pra
eitų metų gruodžio mėne
sio jau nužudyta ne ma
žiau 300 palestiniečių, 
šimtai ištremta ir sunaikin
ta daug gyvenviečių, užda
ryta šimtai mokyklų ir 
reguliari Izraelio kariuo
menė be gailesčio tramdo 
beginklius jaunuolius ir 
suaugusius. Kai kurioj 
mūsų spaudoj, minint žudo
mus palestiniečius, kažko
dėl nuolat vartojamas 
žodis paaugliai, nors žuvu
sių tarpe yra nemažas 
skaičius suaugusių. Paga
liau, ir paaugliai yra žmo
nės.

Bet, štai, amerikiečių 
žinių agentūra AP praneša, 
kad per vieną dieną (š.m. 
rugsėjo 26) Izraelio karei
viai, vykdydami naujus į- 
sakus , nušovė 3 ir sužeidė 
67 palestiniečius. Riaušės 
kilo, kai palestiniečiai pa

skelbė sėkmingą generalinį 
streiką, protestuodami 
prieš sukišimą Izraelio 
kalėjimuosna tūkstančius 
palestiniečių arabų. Izrae
lio valdžia gi tvirtina, kad 
kareiviai šaudę plastikinė
mis kulkomis ir tiktai todėl, 
kad palestiniečiai vėl pra
dedą kelti riaušes. Jas 
sutvarkyti gi tegalima gink
lu. Jungtinės Tautos iš
reiškė dėl šio vienadienio 
žudymo protestą, kurį 
Izraelis, kaip paparastai, 
atmetė.

Pažymėtina, kad šios 
žudynės įvyko išvakarėse 
numatomo Izraelio pasita
rimo su Čekoslovakija. 
Betgi čekų spauda pasmer
kė Izraelį, teigdama, kao 
Izraelis esąs "valstybė, 
kurios politikoje vyrauja 
rasizmas, teroras, kankini
mai, žmonių trėmimas iš 
jų gyvenviečių ir užgrobi
mas svetimų žemių..."

Vargu, ar tie pasitari
au ,, sėkmingi, nors su 
’Lenkija Izraeliui jau 
pavyko užmegzti šiokius 
tokius žemo diplomatinio 
lygio kontaktus. Šamir'as 
bando juos praplėsti Veng
rijoje, kurion netrukus 
vyksiąs, kaip teigia Izrae
lio spauda, "privačiais 
reikalais".
JAV PREZIDENTINIŲ 
KANDIDATŲ DEBATAI

Šių metų rugsėjo 25 d. 
abu Amerikos kandidatai į 
prezidentus viešai scenoje 
diskutavo, iškeldami savo 
pasiūlymus ir kritikuodami 
oponento. Nors amerikiečių 
spauda, radijas ir televi
zijos tinklai, kuriuose 
šeimininkauja dauguma 
Demokratų partijos šalinin
kų, jau prieš debatus ban
dė vice-prezidentą Geroge 
Bush' ą pristatyti, kaip 
silpną diskusininką, - iš 
šalies stebint, liko visai 
priešingas įspūdis. Guber
natorius Michael Dukakis, 
nors ir iškėlė kai kuriuos 
vertingus sumanymus ("me
dicare" praplėtimą ir tei
singesnį apmokestinimą 
vargingesniųjų), bet pasiro-

PRANEŠA elta

SKUBI INFORMACIJA IŠ VILNIAUS
1979 metų rugpjūčio 23 dieną, minint 40-tąsias Molo

tovo - Ribbentropo pakto metines, 45 pabaltiečiai savo 
memorandumu atkreipė pasaulio dėmesį į tas istorijas ir 
aplinkybes, kurios nulėmė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
likimą. Memorandume pirmą kartą buvo, viešai paskelb
tas nusikalstamas dviejų diktatorių sandėris ir pareikalau
ta likviduoti jo padarinius: išvesti svetimą kariuomenę iš 
Pabaltijo respublikų. Netrukus apie 1U memorandumo 
signatarų buvo suimta ir nuteista kalėti.

1987 metų rugpjūčio 23 dieną grupė vilniečių suorga
nizavo viešą mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo, 
kur susirinkę keli tūkstančiai žmonių smerkė stalinizmo 
vidaus ir užsienio politiką, reikalavo laisvės Pabaltijo res- 
pubikoms. Artimiausi to mitingo dalyviai vėliau buvo 
šmeižiami spaudoje ir atvirai terorizuojami.

1988 metų rugpjūčio 23 dieną į Persitvarkymo Sąjū
džio sušauktą ir valdžios Sankcionuotą mitingą Vingio 
parke Vilniuje susirinko apie 200,000 žmonių. Mitingo 
metu oratoriai vieningai įvertino Molotovo-Ribbentropo 
paktą tarp dviejų totalitaristinių valstybių, sąmokslą 
prieš taiką ir tautų laisvę. Buvo pabrėžta, kad 1940 
metais Lietuvoje nebuvo "revoliucinės situacijos", kad 
"Lietuvos įstojimas" į TSRS sudėtį buvo Stalino suruoštas 
farsas. Molotovo-Ribbentropo pakto padarinys - valsty

bingumo netekimas, atnešė Lietuvai didelių moralinių ir 
materialinių nuostolių (apie 300,000 Lietuvos gyventojų 
buvo ištremta į žmogui gyventi netinkamus TSRS rajonus 
kur žymi dalis jų žuvo nuo bado, šalčio ir nepakeliamo 
darbo.)

Pilnai pritardama tokiam Molotovo-Ribbentropo pakto 
įvertinimui, Lietuvos Laisvės Lyga laikosi nuomonės, kad 
1939 m. rugpjūčio 23 dieną negalima kalbėti tik kaip 
apie istorinį faktą. Lietuvos statutas, patekus į TSRS 
įtakos sferą ir 1940 metų birželio mėnesį įvykdžius jos 
inkorporavimą, iki šiol tebėra nepasikeitęs. Konstatavus, 
kad Lietuva tapo TSRS dalimi agresyvios stalininės politi
kos dėka, būtina žengti dar vieną žingsnį - pareikšti 
savo reikalavimus dabartinei Tarybų Sąjungos vyriausybei,

Šiuomi LIETUVOS LAISVĖS LYGA kviečia visuomenę 
šių metų rugsėjo 28 dieną, minint Molotovo -Ribbentropo 
sutarties antrojo slapto protokolo pasirašymą, susirinkti 
18 vai. Vilniaus Gedimino aikštėje ir iškelti TSRS vyriau
sybei šiuos reikalavimus:
1. Paskelbti centrinėje spaudoje visus slaptuosius Stalino- 

Hitlerio sandėrio dokumentus;
2. Paskelbti šį sandėrį nusikaltimu prieš taiką ir tautų 

laisvę;
3. Patvirtinti,kad Lietuva buvo inkorporuota į TSRS prie

vartos būdu:
4. Paskelbti Staliną tarptautiniu nusikaltėliu;
5. Nustatyti apytikrę datą, kada iš Lietuvos bus išvežta 

Stalino atsiųstoji kariuomenė.
Lietuvos Laisvės Lyga, Vilnius, 1988 m. VIII.8

Routor/United Press International

Prezidentiniai kandidatai' G. BUSH ir M. DUKAKIS prieš 
pradžią.

dė pasigailėtinai neiškalbuSj 
kartojęs, lyg sustyrąs robo
tas. šimtais kartų girdėtas 
frazes, niekur neparody
damas jo šalininkų trimi
tuotąją išmintį. Viceprez. 
Bush, nors taip pat nieko 
naujo nesugebėjęs pasakyti, 
jautėsi scenoje daug lais
viau ir, debatams karštė- 
jant, pasirodė turįs net są
mojaus.

Po debatų susidarė įspū
dis, kad komentatoriai, 
beveik visi be išimties, 
palaiką Dukakį, visokiais 
būdais bandė įrodyti Duka- 
kio pranašumą. Betgi nė 
vienas neiškėlė, nuolat ir 
nuolat prieš šiuos debatus 
kartotą teigimą, kad šie 
debatai ne tiek svarbūs, 
kas juose bus kalbama, 
bet kokį bendrą įspūdį abu 
kandidatai paliks žiūro
vams ir klausovams: kuris 

debatų

tų dviejų vidutiniškų kandi
datų atrodys labiau tinkąs 
prezidento postui.

į šį klausimą objekty
vus kalbėtojas labai leng
vai galėjo atsakyti, kad 
Dukakis tikrai nei savo 
kalba, nei savo laikysena 
neatrodė kandidatuojantis 
į galingiausios pasaulyje 
valstybės prezidento vietą, 
bet labiau smulkus valdi
ninkėlis arba krautuvinin
kas, bandąs pareklamuoti 
savo prekes. George Bush, 
nors joks dvasios milžinas 
ir išskirtinas valstybininkas, 
tačiau visais atžvilgiais 
paliko nepalyginamai ge
resnį įspūdį.

Skaitant JAV spaudą 
ir klausantis JAV reporte
rių, susidaro nemalonus 
įspūdis, kad Dukakis, yra 
labai dirbtinai giriamas ir 
palaikomas visokių taip 

vadinamų "interesų grupių". 
Ar tie interesai atitinka 
JAV interesams - galima 
paabejoti.

Paraštėje norisi paste
bėti, kaip jau seniau buvo 
čia minėta, kad keistai ir 
liūdnai nuteikia vis ir vis 
ateinanti mintis: argi Ame
rikos dvi didžiosios parti
jos tik tokius du geriau
sius iš geriausiųjų tegalėjo 
rasti savo tarpe?

REAGAN’O PASKUTINĖ 
KALBA JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

Š.m. rugsėjo 26 dieną 
JAV prezidentas Ronald 
Reagan' as, atsisveikinda
mas su šia tarptautine in
stitucija, pasakė, kad pašau 
lis šiandien yra arčiau 
taikos negu bet kada po 
Antrojo pasaulinio karo. 
Ateinančiais metais, prezi
dento nuomone, būsianti 
pasirašyta JAV-Sovietų 
Sąjungos sutartis dėl reikš 
mingo abipusio sumažinimo 
branduolinių ginklų. Jis pra 
matąs nuolatos stiprėjan
čią kovą pasaulyje prieš 
narkotikų prekijus, teroris
tus ir įkaitų grobėjus. 
Reagan' as labai aštriai 
pasisakė prieš Nikaragvos 
marksistinį režimą ir paža
dėjo tęsti paramą to kraš
to laisvės kovotojams, ži
nomiems CONTRAS vardu. 
Jis iškėlė JT reikšmę 
pasaulyje ir jos didėjančią 
įtaką. Iki šiol JAV dažniau 
kritikuodavo Jungtinių 
Tautų organizaciją, negu 
ją užgirdavo.

Praeitą savaitę Sovietų 
Sąjungos užsienių reikalų 
ministeris Eduard Ševardna
dze tarėsi su JAV prezi
dentu. Po pasitarimo ame
rikiečių spauda paskelbė, 
kad netrukus būsią paleisti 
iš kalėjimų dar 27 poli
tiniai kaliniai, sušvelninti 
emigracijos nuostatai ir 
padarytos dar kai kurios 
reformos, liečiančios žmo
gaus teisių paisymą.
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P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraičiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuotidra. grųįUnami lik 
is anksto susitarus. Ui skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

KAI PASIGIRDO TIKROSIOS LIETUVOS BALSAS
Visos okupacijos keroja sutemose. Visų okupacijų šatra 

pai ir jų pakalikai bijo dienos šviesos. Jie savo purviną 
darbą atlieka kalėjimų rūsiuose, belangiuose kankinimų 
kambariuose, tankų ir kareivių saugomose tvirtovėse. 
Visur storos mūro sienos, kad neprasiskverbtų joks saulės 
spindulys, kad neprasimuštų gatvėn joks kankinamojo 
riksmas. Kaip kokie amžinos nakties kurmiai, jie sėdi 
savo urvuose ir planuoja, kaip dar giliau ir negailestin
giau įamžinti besaulę vergiją. Ir bijo jie pavergtųjų 
keršto ir kumščio, bijo viską apšviečiančios saulės, o 
labiausiai garsiai pasakyto laisvo Žodžio. Tokio 
žodžio, kurį taria žmogus taip apkartęs nuo kančios, 
tylos ir nuolatinio melo, kad jam nebebaisi katorga, 
nebaisi mirtis.

Tikrosios, gyvosios, vienintelės mūsų Lietuvos balsas 
niekad nebuvo visiškai nutildytas. Jis buvo užsmaugtas ir 
pirmosios ir antrosios sovietinių Kremliaus carų okupaci
jos metais. Bet jis buvo nenužudytas tremtinių, kankinių, 
niekinamo rašytojo, teriojamo žemdirbio ir išnaudojame 
darbininko širdyje. Lietuva kalbėjo jų lūpomis tėvynėje, 
Azijos ir Sibiro pustynėse. Kalbėjo pogrindžio leidiniuose, 
kalbėjo disidentų pasisakymuose, tartuose sovietų išsigi
musių teismų salėse, šaukė trypiamų bažnyčių sakyklose. 
Neišduota, neparduota ir neišmainyta Lietuva nuolat 
kalbėjo. Kalbėjo dažnai be balso, bet daug balsiau už 
visus prisiplakėlių, padlaižių, sąžinės vertelgų ir politinių 
prostitučių valdiškus ir vergiškus veblenimus.

Niekas netikėjo tais issukinėtais žodžiais, tuo Krem
liaus marksistinio melo žargonu. Žmonės žinojo tikro
sios Lietuvos balsą. Ir jį išgirdo šių metų pavasarį ir 
vasarą.. Išgirdo tariamą šimto tūkstančių balsų.

Iš šiaurės atėjo šviesa. Mažoji Estija išdrįso, be Krem
liaus palaiminimo, išvesti dienos švieson savo herbą ir 
nepriklausomos Estijos tautinę vėliavą ir sugiedoti savo 
laisvos šalies himną. Estijos žmonės, visa tauta - nuo 
darbininko iki intelektualo - pasisakė už laisvę. Jų šauks
mas - GANA MELO, GANA VERGIJOS - pasiekė Latviją 
ir Lietuvą. Ir šimtai tūkstančių išnešė į gatves savo 
vėliavas, savo herbus, savo vaikus ir savo, pritvinkusį 
tulžies ir nebepakeliamo aitrumo, skausmą, kuris pratrū
ko tūkstančių lūpų skanduojamais šauksmais LIETUVA, 
LIETUVA, tarsi magišku laisvės žodžiu. Pagaliau! Paga
liau prasimušė, kaip iš po žiemų žiemų nuožmaus gruodo, 
pavasario giesmė, tikrosios Lietuvos 
tikrasis balsas. Ir girdi jį visi - melo 
gamintojai ir kąrtotojai, apdujėliai, kvailiai ir miklūs 
prisiplakėliai, kurie skubiai raudonąjį kailį keičia į trispal
vį.

Klausykime tikrojo Lietuvos balso ir mes. Dabar klau
sykime, kap niekados. Nemokykime nė vieno, nesmerkime 
nė vieno, neteiskime nė vieno. Visa tai tedaro LIETUVA. 
Nepranašaukime, negudragalviaukime, nerūšiuokime. Te
kalba LIETUVA. Klausykimės jos balso. Ji kalba kentėju
sių, kovojusių, nesuklupusiųjų ir atgailaujančiųjų lūpomis. 
Ir vis tai LIETUVOS balsas. Tylėkime kaip žemė, ir 
klausykimės. Atpažinsime. Atpažinsime savo gimtos že
mės balsą. Atpažinsime. Tiktai gerai įsiklausykime - ir 
išgirsime kaip kalba Lietuva Sigito Gedos lūpomis, Vytau
to Petkevičiaus lūpomis, Justino Marcinkevičiaus lūpomis 
ir daugelio kitų...

O taip pat, nuo seno, kalėjimuose ir persekiojami savo 
žemėj, Nijolės Sadūnaitės lūpomis, Viktoro Petkaus, ir 
Gintauto Iešmanto, ir Balio Gajausko ir ... kryžių kry
žiais sibiruose ir kamčatkose, po amžinojo speigračio 
ledu, taigose, neatžymėtuose kapinynuose...

Visų tų balsų nesuskaičiuosi, nesurašysi, neišvardinsi. 
Bet gimta žemė atsimins, suskaičiuos, surašys, išvardins. 
Visus, visus, visus. Ir tuos, kurie ją išdavė, ir tuos, kurie 
mylėjo labiau nei auksą ar gardaus valgio šaukštą.... Ir 
visa tai dabar, kai garsiai prakalbo tūkstančių tūkstan
čių lūpomis širdyje išsaugota ir išnešiota sava, tikroji, 
gyvoji LIETUVA. Henrikas Nagys

PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO GYVYBES ŽIEDAS

Š.m. rugsėjo 16-i7 a.o. susirinko bent 
10,000 žmonių prie Ignalinos atominės jėgainės dalyvauti 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, akcijoje, "gyvybės žie
de". Vienas šaltinis apskaičiavo nuo 15,000-20,000. Anot 
rengėjų, susirinkusieji elektrinę apsupo žmonių žiedu, 
išskyrus "nepavyko prieiti prie vandens, tiek kiek mums 
buvo leista eiti...Žmonės susikibę rankomis dainavo ban
gas, siuntė iš vieno galo į kitą įvairius šūkius, įvairius ju
desius... ir pabaigę, žmonės dainuodami patraukė link sto
vyklos". Dalyvavo svečiai ir iš Latvijos, Ukrainos ir Mask
vos.

Sis žygis, skelbiamas'Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
buvo protestas pries netvarką, kuri tęsiasi nuo pat atomi
nes elektrinės statybos pradžios, ir pastanga atkreipti ir 
valdžios ir pasaulio dėmesį į pavojingą Ignalinos situaciją. 
7 psi.

NERANDA DOKUMENTŲ?
Ksip žinoma, sovietai iki šiol teigia neturį kalbamos 

sutarties ir slaptųjų protokolų tekstų.
1941 m. liepos men. 30 dieną Sovietų Sąjunga, susi

tarusi su lenkų egziline vyriausybe Londone, pareiškė 
panaikinanti tas sutarties bei slaptųjų protokolų dalis, 
kurios lietė Lenkijos žemes.

Sovietų Sąjunga panaikindama net ir dalį su nacių 
Vokietija pasirašytų susitarimų, negalėjo neturėti jų pilno 
teksto. Juk neturint tekstų visumos, negalima būtų panai
kinti jų dalies.

Pažymėtina taip pat, kad jei sovietai laikė galimu 
panaikinti protokolų dalį liečiančią Lenkijos žemes, tai 
tuo labiau būtų reikalinga ir teisinga panaikinti likusias 
slaptų protokolų dalis, kurios liečia bendrą nacių bei 
sovietų agresiją prieš suverenines, nepriklausomas Lietu
vos, Latvijos bei Estijos valstybes.

Polish-Soviet Agreement of 1941

Annulling the Soviet-German Treaties of 1939

Relating to Poland

(Excerpt)
London, July jo, igji

The Government of the Republic of Poland and the 
Government of the Union of Soviet Socialist Republics 
have concluded the present Agreement and decided as 
follows:

1. The Government of the Union of Soviet Socialist
Republics recognizes that the Soviet-German treaties 
of 1939 relative to territorial changes in Poland have 
lost their validity. The Government of the Republic 
of Poland declares that Poland is not bound by any 
Agreement with any third State directed agains the 
USSR.

Source: General Sikorski Historical Institute. 
Documenta on Polish-Soviet Relations 
(1939-1945), Vol. I (1939-1943), London, 
Melbourne, Toronto, 1961, pp. 141-142.

RytTĮ - Lietuvoje prie Drūkšių ežero (Ignaliną) ,yp,ą-stą^ 
tomą viena iš galingiausių branduolinių jėgainių pasaulyje. 

Is kairės: Virginija Bogušienė, Nijolė Sadūnaitė, Robertas Grigas, Ji statoma gana slaptai ir skubotai, be reikiamos tech- 
Vytautas Bogušis, Antanas Terleckas ir KGB agentas Antanas Bimbyris 
1987 m. rugpjiicio 23 d. demonstracijoje Vilniuje, kuri Įvyko prisime — 
nant Stalino ir Hitlerio aukas , žuvusias per II pasaulini karą.

Gana plačiai apie Ignalinos elektrinės apjuosimą prieš ir 
po įvykio aprašė užsienio naujienų agentūros - REUTER, 
ASSOCIATED PRESS, UNITED PRESS, INTERNATIONAL 
MONITOR bei paskiri laikraščiai, kaip pvz., CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR.

Nors nebuvo duotas leidimas ruošti mitingą, žmonės 
susirinko kaip į koncertą, į vakaronę bei pastoyyklauti 
gamtoje. Pasak Sąjūdžio, iniciatyvinės nario ir Žemynos 
ekologinio klubo tarybos pirmininko pavaduotojo Zigmo 
Vaišvilos, „susirinkusių nuotaika buvo labai pakili ir nebuvo 
jokių nesusipratimų". Milicijos niekur nesimatė. Žmonės 
sodino medelius, vaikščiojo aplink elektrinę, apžiūrėjo 
sustabdytąją statybą trečiojo bloko, kai kuriems net 
pavyko įeiti į vidų.

Šeštadienį 3 vai. p.p. Vaišvila pasakė žodį apie akci
jos tikslą. Vilniaus senamiesčio teatras suvaidino "Kęstu
čio mirties" pirmąjį veiksmą. Ukrainietis dainininkas daina
vo baladę apie Černobilį. Paskui 7 vai. trim minutėm 
mašinos paleido garsinius signalus, kad anot inciatyvinės 
grupės nario ir Sąjūdžio Žinių redaktoriaus Arvydo Juo
zaičio, šitai akcijai duotu "tokį toną..., kad per visą Lie
tuvą nuskambėtų".

Rengėjai iš anksto buvo numatę, kad prieš 3 vai. susi 
būrimą bus atnašaujamos šv. Mišios prie elektrinės. Tam 
tikslui į stovyklą buvo atvykę ir trys katalikai kunigai. 
Bet, anot Vaišvilos, Ignalinos vykdomas komitetas pasi
priešino šiems planams, "kadangi mišios atitinkamai pa
gal tarybinius įstatymus viešoje vietoje, ne maldos patal
pose, nėra leidžiamos... Mes labai gražuoju susitarėme su 
kunigais. AŠ paaiškinau susirinkusiems žmonėms šitą 
padėtį ir kad būtų dar aiškiau, trumpai nušvietė ir kun. 
Alfredas Kanišauskas ir trumpai pasakė, jog suprantama 
susidariusi padėtis ir todėl mišios nebus laikomos. Sugie
dojo tik maldą".

Lietuvos žinių agentūra ELTA apie numatytą Sąjūdžio 
akciją šykščiai pranešė Lietuvos gyventojams, tvirtindama 
kad trečioje bloko statyba sustabdyta ir neaišku kodėl
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis dar kelia triukšmą. Anot 
Sąjūdžio redaktoriaus Juozaičio, ELTA labai griežtai 
pasisakė prieš šitą žiedą. Komunistų partijos centro ko
mitetas irgi griežtai pasisakė prieš tokius "ekstremistinius 
Sąjūdžio pareiškimus',' smerkiant dabartinius pokalbius su 
Amerika. Čia traktuojama kaip ryšys su reakcingaisiais 
emigracijos sluoksniais. Visa šita veikla, kuri yra savaran
kiška, be CK sutikimo, yra traktuojama labai neigiamai. 
Todėl mūsų sprendimas blokuoti Ignaliną buvo sutiktas 
negatyviai. Daro viską, kad respublikos gyventojai būtų 
dezinformuojami, ir kad Sąjūdžio informacija jų, nepa
siektų... Esame nacionalizmu apkaltinti".

Vaišvila, reaguodamas į ELTOS apkaltinimus, aiškino, 
"Černobylis mus pamokė, kad ... nelaimė visiems, nežiū
rint tautybės?

Persitvarkymo Sąjūdis yra pramatąs tęsti šią akciją 
toliau, kviesdamas Lietuvos gyventojus miestų ir gyven
viečių aikštes organizuoti laisvu nuo darbo metu budėji

mus su plakatais, kuriuose būtų reiškiama parama tarp
tautinės ekspertų nuomonės komisijos sudarymui. Šią 
akciją numatyta tęsti tol, kols komisijos nariai atvyks į 
Lietuvą.

Turimomis žiniomis, praėjusį ketvirtadienį Lietuvos 
televizijos laidoje Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto sekretorius Algirdas Brazauskas pareiškė, kad 
jau atėjusi telegrama iš Tarptautinės atominės energijos 
agentūros, kurioje pranešta, kad tarptautinė komisiją 
nebus siunčiama, nes tai esąs salies vidaus reikalas. Nėrą 
aišku, kodėl atsakymas atsidūrė Centro komitete, kai, 
prašymą dėl tarptautinės komisijos sudarymo pasiuntė Są
jūdis, ir kokiu pagrindu atsakymas buvęs neigiamas.

Sąjūdis rugsėjo 7 d. kreipėsi į Jungtinių 'Pautų Gene
ralinį sekretorių ir į Tarptautinės atominės energijos 
agentūros prezidentą sudaryti tarptautinę komisiją Igna
linos patikimumui nustatyti. Lietuvos Laisvės Lyga rugsė
jo 6 d. paskelbė panašų kreipimąsi į Lietuvos pasiuntinį 
p. St. Lozoraitį Washingtone.

Sąjūdžio pareiškimas Ignalinos klausimu buvo Inicia
tyvines grupes pasiustas SNO Generaliniam^ sekretoriui, 
Tarptautinės Atomines Energijos agentūrai, šešiom Balti
jos šalių valstybėms... Danijos, Švedijos, Suomijos^ Rytų 
Vokietijos, Vakarų Vokietijos ir __ Lenkijos^_ ir šešiolikai,
pasaulio žinių agentūroms Maskvoje. Pasak Juozaičio, 
"kai kur užblokavo, ne visur pareiškimai pasiekė adre
satus"...

LIETUVOS LAISVĖS LYGA PRAŠO LIETUVOS PASIUNTI
NIO SUDARYTI TARPTAUTINĘ KOMISIJĄ IGNALINOS 
PATIKIMUMUI NUSTATYTI
Pasiuntiniui Washingtone ir prie Šventojo sosto
Ponui Lozoraičiui

Vilniaus spaudoje nekartą buvo rašyta, kad Ignalinos 
atominė stotis buvo pastatyta grynai politiniais sumeti
mais - tiekti plutonijų vienai iš dviejų supervalstybių 
dalyvaujančių ginklavimosi varžybose.

Rugsėjo 5 d. elektrinėje įvyko dar vienas gaisras, pa
tvirtinęs mintį, kad šis atominis mosntras gresia fizinei 
lietuvių tautos egzistencijai.

Kreipiamės į poną pasiuntinį, prašydami dėti visas 
Tamstos galioje esančias pastangas sudaryti tarptautinę 
komisiją Ignalinos atominėje stotyje padėčiai nustatyti.

Prašome atkreipti Europos valstybių visuomenės dė
mesį į tai, kad Ignalinoje paslėpta sulėtinto veikimo ato
minė bomba, nemažiau pavojinga už Černobylio sprogusią.

Reiškiame Tamstai gilią pagarbą, linkime sėkmės 
šventojoje Jūsų misijoje.

Lietuvos Laisvės Lyga, 1988 rugsėjo 6. (LIC)

Ponui Stasiui Lozoraičiui Jr.,
Lietuvos Atstovui Washingtone
LITHUANIAN LEGATION,
2622 Sixteenth St. N.W.
Washington, D.C., 20009

Lietuvos Laisvės Lygos Atstovai užsienyje,
56-th St. and Claremont Ave.,
Chicago, 1988 m. rugsėjo 8 d.

Didžiai gerbiamas Atstove Lozoraiti,

nines ir ekologinės ekspertizės. Statyba buvo pradėta 
nesiskaitant su Lietuvos žmonėmis ir ekologijos eksper
tų mokslininkais. Maskva 1940 metais okupavusi Lietuvą, 
šią jėgainę dabar stato politiniais ir okupaciniais valdžios 
prestižo pakėlimo sumetimais, nes Lietuvai tiek daug 
elektros energijos nereikia. Šis energetinis gigantas - 
-tai mirtino pavojaus židinys, pirmiausia mažoms Pabalti
jo tautoms ir milžiniškas ekologinis krūvis visai aplinki
nio regiono gamtai. Nesaugiai funkcionuojąs objektas vien 
potencialiai gali nuvertinti labai vertingų Lietuvos rekrea
cinių išteklių kokybę. Šiluminis teršimas pavojingai ap
sunkina ekologinę būklę Dauguvos upės ir rekreaciniuose 
tvenkiniuose Latvijoje, upės žemupio beveik milijoninio 
Rygos miesto atkarpoje ir Baltijos jūros Rygos įlankoje.

Ignalinoje jau veikia du energetiniai blokai po 1,500 
megavatų galingumo. Maskva deda pastangas primesti 
trecio bloko statybą. Kaip praneša informacijos šaltiniai, 
per praėjusius pastaruosius mėnesius antrajame bloke 
buvo kilę keli gaisrai, kurie neva buvo užgesinti sėkmin
gai. Tad yra didelė galimybė, kad galime sulaukti nują 
Černobilį. Dėl to Lietuvos visuomenė yra labai susirūpi
nusi ir įsiaudrinusi. Šių metų rugsėjo 16-18 d.d. yra pla
nuojamas plataus masto žygis - demonstracija uz aplin
kos ir gyvenimo erdvės apsaugą. Numatoma Ignalinos 
branduolinę jėgainę apsupti 16 kilometrų žmonių rankų 
žiedu, kad išreikšti susirūpinimą gyvybinio pavojaus grės
me.

Paryškindami porblemos pavojingumą, prašome Jūsų 
tarptautinės teisės ir okupacijos nepripažinimo politikos 
ribose energingai veikti Amerikos sluoksniuose. Tikslinga 
būtų Ignalinos branduolinės jėgainės problemų sprendimą 
pakelti į tarptautinį lygį. Esamų galimybių ribose,~ per 
Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių ambasadas, prašome 
įtakoti tų valstybių vyriausybes, kad būtų imamasi mums 
rūpimų ir jiems nemažiau svarbių veiksmų.
Lietuvos Laisvės atstovai užsienyje: Algirdas Statkevičius 
Lietuvos Atominės Energetikos Komisijos narys ekologijos 
klausimams, 1981 metais išvykęs į Vakarus:Kazys Eringis.

•••••e©••«••«••••©••••©«««©•»«•••••«••«••••

MIRĖ JONAS G L E M Ž A
Vakarų Vokietijoje, Hirsau vietovėje, š.m. rugsėjo 

mėn. 13 dieną, eidamas 102-sius metus, mirė Jo
nas G 1 e m ž a. Jis buvo gabus žmogus, nepriklau
somoje Lietuvoje specialistas kooperatininkas, "Pienocent
ro" bendrovės pirmininkas, išeivijoje - visuomenininkas, 
ekonomistas. Tarpe kitų svarbių darbų išeivijoje, nuo 
1965 m. atstovavo liet, socialdemokratams septyniuose 
socialistų tarptautiniuose kongresuose Vakarų Europoje. 
Jis buvo ir vienas iš V. Vokietijoje įteisintos lietuvių 
šalpos draugijos "LABDARA" steigėjų 1957 m. ir ilga
metis jos pirmininkas. Visą gyvenimą rūpinosi lietuvių 
moksleivių šelpimu Vokietijoje, Suvalkų Krašte ir Pietų 
Amerikoje. Asmeniškai lankėsi 1975 m. pas Punsko, Sei
nų ir Suvalkų apylinkių lietuvius. J. Glemža parašė stu
diją " Okupuotos Lietuvos Žemės Ūkis nuo 1960 iki 1980 
metų ".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
i



KONGRESMENAI IR SENATORIAI IŠREIŠKIA SUSIRŪPI
NIMĄ IGANLINOS KLAUSIMU
(Washington, rugsėjo 16.(LIC) Dvidešimt kongresmenų ir 
astuoni senatoriai kreipėsi į JAV Valstybės departamento 
sekretorių George Shultzą prašydami, kad jis iškeltų 
Iganlinos atominės elektrinės klausimą, kai susitiks su 
Sovietų Sąjungos Užsienio reikalų ministru Eduard She
vardnadze rugsėjo 22-23 d.d. Washingtone.

Kongresmenų ir senatorių laiškai, pasiųsti rugsėjo 15 
d., taipogi išreiškė paramą Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio bei Lietuvos Laisvės Lygos atsišaukimus, kuriuose 
pageidaujama, kad tarptautinė komisija ištirtų Ignalinos 
patikimumą. Senatoriai bei kongresmenai prašė Shultzo, 
kad JAV valdžia tokios komisijos idėją puoselėtų Tarptau
tinės Atominės Energijos agentūroje, Jungtinėse Tautose 
bei kitose tarptautinėse formose.

Senatoriai, kurie pasirašė laišką Shultzui, tą pačią 
pasiuntė panašų kreipimąsi Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Javier Perez de Cuellar. Jie prašė Perez de 
Cuellar užtikrinti, kad Ignalinos klausimas būtų aptartas 
Jungtinėse Tautose.

Kaip žinia, Persitvarkymo Sąjūdis š.m. rugsėjo 7 d. 
kreipėsi į Jungtinių Tautų bei Tarptautinės Atominės 
Energijos agentūros vadus su pareiškimu, kuris atskleidė 
Ignalinos trūkumus ir prašė tų vadų tarpininkauti tarptau
tinės žinovų komisijos sudaryme.

Pagrindiniai senatorių laiškų autoriai buvo sen. Donald 
Riegle (dem.-MI) ir sen. David Durenberger (resp.-MN). 
Atsovų rūmų laiškų autoriai buvo kongresmenai Edward 
Feighan (dem.-OH) ir kongr. John Miller (resp.-WA). 
Miller ir Feighan jau anksčiau, rugsėjo 9 d., tik su jų 
dviejų parašais, buvo pasiuntę laiškus Ignalinos reikalu 
Shultzui bei Perez de Cuellar.

Kiti senatoriai, kurie pasirašė laiškus buvo šie: Rudy 
Boschwitz (resp.-MN), Frank Lautenberg (dem.-NJ), How
ard Metzenbaum (dem.-OH), Frank Murkowski (resp.-AK), 
Paul Simon (dem.-IL), Lowell Weicker (resp.-CT).

Kongresmenai, kurie pridėjo savo parašus prie Miller 
ir Feighan rugsėjo 15 dienos laiško: Chester Atkins (dem. 
-MA), Helen Bentley (resp.-MD), David Bonior (dem.- 
MI), Silvio Conte Resp.-MA). Brian Donelly (dem.-MA), 
Richard Durbin (dem.-IL), Bernard Dweyer (dem.-NJ), 
Dennis Eckart (dem.-OH), Barny Frank (dem-MA), Paul 
Henry (resp.- MI), Frank Horton (resp.-NY), William Li
pinski (dem.- IL), Mike Lowry (D.- WA), Daniel Lungren 
(resp. -CA), John Porter (resp. IL), Marty Russo (dem.- 
IL), Christopher Smith (resp. -NJ) ir George Wortley 
(resp.-NY).

Iniciatyva šiems laiškams atėjo iš Lietuvių Informaci
jos Centro būstinės Washingtone, kuri senatorių Riegle 
bei Durenberger ir kongresmenų Feighan bei Miller štabų 
nariams suteikė informaciją apie Ignaliną ir apie masinį 
Lietuvos gyventojų susirūpinimą dėl atominės elektrinės 
patikimumo.

LIETUVIAI SPORTININKAI XXIV-je OLIMPIJADOJE
Virš 300 pulke XXIV-tosios olimpiados dalyvių, nešio

jančių CCCP inicialus, įterpti yra ir 25 sportininkai iš 
Lietuvos. Šie šaunūs vyrukai ir merginos dalyvauja 8- 
niose sporto šakose: irklavime, dviračių sporte, fut
bole, krepšinyje, lengvojoje atletikoje, .. plaukime ir 
rankinyje. Gausiausiai atstovaujama lengvojoj atletikoj, 
kur randasi net 7 dalyviai lietuviai.

iš tų 25 tautiečių jau trys sugebėjo prasiveržti į pa
saulio geriausiųjų gretas. Jie visi priklauso dviratininkų 
grupei. Pirmutinis aukso medalį pelnė Gintautas UMA
RAS, rugsėjo 22 d. laimėdamas individualines 4 km. 
lenktynes velodrome, nuskutęs nuotolį per 4:32.00 (min.). 
Rugsėjo 24 d. Gintautas UMARAS su Arūnu KASPUČIU 
dalyvavo 4 vyrų sovietinėje ekipoje ir laimėjo dar po 
kitą aukso medalį, nugalėdami 4 km. nuotolį velodrome 
per 4:13.31 (min.).

Sekmadienį, rugsėjo 25 d. šauniai pasirodė lietuvaitė 
Laima ZILPORYTE dviračių lenktynėse plentu. Jinai 
finišavo 3-je vietoje po olandės M. Knol ir vokietės J. 
Niejaus, nuvažiuodama 82 km. per 2 vai. 52 sek. Baig
mėje visos trys finišavo labai suglaustai. Lietuvaitė su 
vokiete užbaigė taip arti, jog vietos buvo nuspręstos 
milimetrais.

iš kitų Lietuvos atletų T.V. ekrane matėme mūsų 
krepšinio žvaigždes - A. SABONį, V. CHOMIČIŲ, R. 
KURTINAITĮ ir Š. MARČIULIONĮ. Jie labai dažnai figū
ruoja krepšinio aikštelėje. Atrodo, jog šiais vyrais remia
si visos sovietinės komandos laimėjimai ir pralaimėjimai.

Labai impozantiškai atrodo milžinas Arvydas Sabonis, 
į jį nukreiptos visų žiūrovų bei komentatorių akys. Jo 
judesiai po abiejų kojų sausgyslių trūkio, pastebimai at
sargūs ir lėtoki. Jis net buvo pakliuvęs į tam tikrą ne
malonią padėtį, sąryšyj su jo sulėtėjusiu žaidimu, ar 
entuziazmo stoka. Kalbama, jog sovietinė krepšinio vado
vybė net ėmėsi tūlų grąsinimų, kad pagyvinus Arvydo 
žaidimą. Kiti trys lietuviai, rodos, lošia pilnu tempu. 
Aiškiai matosi, ką reiškia šių keturių lietuvių rolė visai 
sovietinei komandai. Lig šiol jų vedama komanda patyrė 
tik vieną pralaimėjimą prieš Jugoslaviją. Rugsėjo 27 
dieną tarybine komanda susitiks su amerikiečiais, kurie 
kol kas žygiuoja į medalius be jokių pralaimėjimų. Čia 
bus tikrai lemiamas susitikimas, kuris nuspręs lietuvių 
vedamos sovietinės komandos galutinę padėtį dėl olimpi
nių medalių ir garbės. Pastebėtina, jog amerikiečiai per 
visą olimpinių žaidynių istoriją patyrė tik vieną pralaimė-

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !
Iki šiol šis fondas išleido per 350,00(1 dolerių 

I lietuviškai kultūrai, menui, Švietimui paremti. Pti- 
I grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tikini 
I palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
I srityse.

Sudarydami teatamentus, bent dalį turto puti- 
Į kime RaNAdOS LIETUVIŲ FONDUI (Lithuanian- 
I Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukoki nfe jum! 
I Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
I mokesčių.

Teatamentinea ir kitaa aukas siiyti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor

■ 8t.W., Toronto, Ont. MSP IAS
I Šio Fondo šūkis: Kapitalas Lietuvai, palūkanos 

______________ lietuvybei išeivijoje!” *
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jimą krepšinyje prieš sovietus, būtent 1972 metais Mun- 
chene. Tai buvo labai kontroversinis pralaimėjimas, kuo
met sovietai įmetė laimintį kamuolį po kelių pratęsimų 
ir suskambėjus baigminiam signalui. Taigi, sekančios 
krepšinio rungtynės tarp USA ir CCR bus mums lietu
viams labai įdomios ir jaudinančios.

A. Sabonis blokuoja amerikietį krepšininką Korėjos olimpiadoje.

Reuter

M Department of the Secretary 
of State of Canada
Gerry Weiner, Minister of 
State for Multiculturalism 

P.S. Rugsėjo 27 d. naktį Sovietų krepšinio rinktine nuga
lėjo JAV komandų 82-76 taškais. Rungtynes ryškiai nulė
mė visi 4 lietuviai, tačiau A.Sabonis sulošė svarbiausių 
rolę, dominuodamas aikštėje.

Futbole pasireiškė kitas lietuvis Arminas Narbeko
vas, Vilniaus "Žalgirio" komandos lošėjas, įkirtęs lemia
mų įvartį prieš Italijų (3-2), tuo užtikrinęs savo rinkti
nei vietų finale. D.N.B.

****************************************************
MONTREAL IO LIETUVIU AKADEMINIO SAMBŪRIO 
VINCO KRĖVĖS PREMIJOS 
JURY KOMISIJA ( dr. Jūratė Ciplijauskaitė-Tanner, 
dr.Ilona Gražytė-Maziliauskienė, dr. Henrikas Nagys , 
Andrius Valevičius ir Arūnas Staškevičius) posėdyje š.m. 
rugsėjo mėn. 22 d. svarstė atsiųstus grožinės literatūros 
veikalus, išleistus 1986 ir 1987 metais.
Neradus nė vieno kūrinio, kuris atitiktų 

premijos 1 i tera tūr i n iems reikalavimams, 
jury komisija nusprendė premijų atidėti 
iki 1990-jų metų. Premijos Komisija
****************************************************

LITHUANIAN WORLD COMMUNITY REQUESTING 
ATTENTION OF UNITED NATIONS
Mr. Javier Perez Cuellar,
Secretary General of United Nations
3 United Nations Plaza,
New York, 10017
Your Exellency,

I am writing to you requesting your attention to the 
situation endangering many nations of the world caused 
by operation of the unsafe Soviet nuclear power plant in 
Ignalina, Lithuania.

On september 5, 1988, according to the Soviet news 
agency TASS, the control cables of nuclear reactor in 
Ignalina burned out. TASS reported that the fire was 
extinguished and that no radiation was released into the 
atmosphere. However non-governmental sources from 
Lithuania have informed us that the control of the reac
tor has not yet established and that a serious danger 
still exists.

Our sources indicate that this is the third fire in the 
Ignalina plant registered this year.

The Ignalina nuclear power plant was built in copying 
the unsafe Chernobyl equipment, solely for poltical purpo 
ses. Lithuania has suffisient non-nuclear power plants to 
accomodate its utilities and industrial needs, and there 
is no need to endanger the people of many nations and 
their homelands by continuing the operation of unsafe 
power equipment.

I am writing you as the spokesman for the Lithua
nian World Community, whose members are citizens of 
nineteen countries on the continents of North America, 
South America, Australia, Europe, New Zealand and 
Great Britain. I am requesting that you create an inter
national commission of experts to investigate the Igna
lina power plant and that you ask the Soviet Union to 
shut down the plant completely until the safety of its 
operations is established,

I Very suncęrely yours, Vytautas Bieliauskas,'L'£ialD.*M 
President, Lithuanian World Community.

Salia vienas kito 

kartu mes 

stiprėjame
Kanadoje didžiausias mūsų turtas 

yra mūsų žmonės. Dėka vieningumo, 
harmonijos ugdymo tarp rasių 
ir lygybės principų, mes klestime.

Mūsų naujausias Multikultūros AKtas įpareigoja 
vyriausybę kovoti su visokiais nusistatymais prieš 
rases ir diskriminaciją.

Tokią garbingą laikyseną, skatinamą 
visame krašte, paveldės mūsų vaikai.

Salia vienas kito, kartu mes stiprėjame.

• Please send me information about the world's first Multi-
• culturalism Act and a copy of the proclamation suitable for 

framing.

• LANGUAGE PREFERENCE: □ English □ French 
_ Please pnnt clearly:,

• NAME-_____________ __________________________________

ADDRESS:____________________________________________

• ------------------------------------- CITY:

• PROV:--------------------------------POSTAL CODE__________
9 Mail to: Canadian Multiculturalism Act

Dept, of the Secretary of State of Canada
• Communications Branch
• Ottawa, CANADA K1A 0M5

• MBE6-55

Secretariat d’Etat 
du Canada
Gerry Weiner, Ministre d’Ėtat 
au Multiculturalisms

Canada
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Sigitas Geda

IL
Aplink aukšti šakoti spanguolynai 
per sapnę kėlė spindinčias šakas 
į sniego ūksmę... Jau ruduo, 
ir aš sakau: o žeme, 
dilgėlių, alksnynų, 
rasoto svirplio balso 
gaubiama, gražus 
tasai spindėjimas: 
nuskurę sodai, 
gluosnynuos 
šaltinių baltas amžius 
tolima gama...

Regi pakalnę vario, žeme, 
nuogę... Kuomet nueisiu, 
sulapok šešėliais 
aukštybėse sniegų... Dainuota jau, 
ir vakarėja, alksni, tavo 
sielos prašau, 
to žalzganojo žiedo, 
to visų žaliausio...Nenueik.

Numirę švyti žolės... 
Vaikystės ęžuolas , - prašau 
aš balso , - somnabulas, svirplio 
dainoj alsuojanti dvasia...Ir vakaras, 
dar palytėki mano veidę valanda vėsia...

Pavasarį regėjau aš 
žibuoklę, Dievo lapę 
ji skleidė, skrajojo 
pempė upių tamsumoj, 
ugnies žiedais 
ji buvo vainikuota, 
o upės: kojos jūsų 
visos sęnariais gėlėtais, 
lygumomis jūs srūvat, 
guosdamos vijoklį...Naktie, 

Algimantas Mackus

SAUSROS ALEGORIJA

Šię vasarę nelijo: 
sausi miškai 
supleišėję dirvonai 
nemato debesio. 
Miškų šešėly 
rudeniškai šlama 
ištroškusi žolė.

Ant augaloto medžio 
džiūstantį šaka, 
norėdama paliesti 
siauras upokšnio lūpas, 
giliai suaimanuoja. 
Kodėl šię vasarę 
nebeatsinešė skaros Veronika, 

nejau nebuvo kam numirt šię vasarę, 
nejau vinim per sausas buvo medis?

Šię vasarę 
karūnos nesapnavęs 
aštrus erškėtis 
aiktelia iš skausmo. 
Šię vasarę 
jo niekas nenuskynė, 
nepapuošė galvos...

Po suaižėjusia žeme, 
girdėdamos pernykštį 
lietų ošiant, 
iš lėto 
ima vysti Šaknys.
Kodėl šię vasarę
vienplaukė šypsosi Veronika,

nejau Šię vasarę karaliaus nebėra,
nejau šię vasarę karalius nebedrįso prisikelti? 

Seniai, vaikai, nekilmingi 
Medžiai. Tas baltalksnio veidas, 
Medkirčiams ir ožkoms viskę viskę atleidęs, 
Ir toli už miglų sugirgždėjusi lingė.

Ir dar - vanagai geltonakiai,
O ne, ne eglynų medžiokliai, 
Bet po mūsų ramybę klajokliai, 
Nušauk juos, o jie vis dar lekia - -

Toks mūsų ruduo; kas mums nuo šakų nusibarstė,
Tokia mūsų laimė ir toks mūsų turtas - Jie krinta tartum žaibas tau į širdį,
Mūs auksas ant laužo, o laužas užkurtas; Gyvybės žiedu žydi vystančioj gėlėj
Obuoliai, supilti į karstų. Ir skamba, k vynu tave nugirdę,

Rugsėjo saulės paskutiniai spinduliai.
* * *

Jonas Aistis
Taigi, taigi - tėvynėj linus mergos rovė, 
Ir atėjo naktis, ir užkūrėme laužę 
Prie ęžuolo lauko gale; ir gražiai užgiedojo 
Mūsų giminės mums pro prasvilintę dangų.

Kažkas mirė toli ir numirt nenorėjo, 
Kažkas brolį netyčia ar tyčia pašovęs, 
Pats dėjo galvę ant akmenio kieto 
Ir varnams leido tūpti ant molinių kojų.

Kažkas gimė toli ir visai nenorėjo, 
Nes klykė it lupamas, naktį per laužę 
Metamas tiesiai į musų pasaulį, 
Kuriame tos išgarbintos meilės,

Na, sakysim, yra. Bent prie rudenio dūmų, 
Kol sudega aitrūs, nuvytę žolynai, 
Spindi ašara. Ak, dar daina mūsų žemėj 
Yra. Ir joje koks žodelis teisybės.

Bernardas Brazdžionis

RUGSĖJO SPINDULIAI
Jie krinta, tartum obuoliai prinokę, 
Ir bėga pažemiu - ugniniai kamuoliai, 
Jie kaip patrakę šoka šitę šaunų šokį 
Rugsėjo saulės paskutiniai spinduliai.

Jie krinta į rudens derlingus sodus, 
Ir į vagas ir į dirvonus pakelėj, 
Ir aukso upėm rieda į rudens aruodus 
Rugsėjo saulės paskutiniai spinduliai.

SPALVINGAS RUDUO

Ateidavo jisai puošnus, lyg Kubla chanas, 
Su purpura, auksiniais raštais išsiūta, 
ir, eidamas su žiauria ir paklusnia svita, 
Nutrempdavo laukus ir širdį, ganant...

O šiaurūs viesulai, gruodai ir Šalnos 
Nunuogindavo nusiminusius medžius, 
Šakas iškėlusius maldavimu graudžiu - 
Dangopi šaukiančius sukopusius ant kalno.

Atsimenu save - skurdžiausių piemenėlį - 
Prie plazdančios galilaukėj žabų ugnelės, 
Kai aš sunkios vaikystės rudenis ganiau...

Kai šaltis spaudė ašaras skaudžiai užgėlęs, 
Nenujaučiau tada, kad be tėvynės' gelia 
Už rudenį, šalnas ir gruodų kruviniau.

Šešėlį duok man savo, 
smilgų godžių smėly, 
jos balsę: ugnies paūksmė čia, 
ji rudenio vėlė...Ak, jau 
baltieji smėliai 
ties dangaus papėde, 
kur mano siela - žemės dilgėlė...

Henrikas Nagys

RUDENYS

Apf varpinės bokštų gula lapkričio miglos, , , 
primirkę gailių sutemų ir atodūsių. Pilkos 
išblyškusio sielvarto marškos lininės.

Į atvirę duobę žiūri žiūri pajuodę veidai.
Milinių, skarelių, lapų šlapių šlamesys. Ir - 
kanopų kapojimas tolimas...žirgo regėto sapne...

liepsnojančiais karčiais...širmojo žirgo kanopos 
kapojo žolę žalių, šviesiai žalių, dar žalių... Dunda 
į didelę duslių duobę žemė juoda.

Krenta į duobę debesys ir dargana.
Krenta veidai ir varpai, krenta vakaras, krenta 
žemė visa ir dejuodamas juodas dangus.

Kazys Almenas
/ Ištrauka iš detektyvinio romano LIETINGOS DIENOS 
PALANGOJE./

KETVIRTADIENIS. PALANGOJE VĖL LYJA.

Dvidešimt trys tūkstančiai su šimtais ir be kapeikų! - 
susumavo Didžiulis. - Ir vienas stereo aparatas "Sony" 
gamybos. Klaipėdiečiai viską rado užkišta "Karaliaus 
elnio" kostiumų spintoje. Tai kažkokia pasaka jau dešimt 
metų nevaidinta. Pakiša ten po kostiumais ir viskas... 
Netruko valandos ir rado.

- O "Londono miglos" lietpaltis?
— Nėra. Nei Londono, nei Paryžiaus... Bet dvidešimt 

trys tūkstančiai! Jabūt-tararai! Nori pamatyti tokią krūvą 
pinigų? - Nelaukdamas atsako, Didžiulis pasilenkė prie 
savu rašomojo stalo apatinio stalčiaus ir ištraukė stang
raus kartono aplanką. Tarsi atlikdamas delikačią operaci
ją, atrišo virvutę ir atsargiai atlenkė kraštus. Pasirodė 
du stambūs, vos ne pusės colio storumo pinigų pundai ir 
vienas plonesnis. Gražiai apjuosti popieriaus juostele. - 
Jie ten ir suskaičiavo. Matai, kokie paslaugūs! Suskaičia
vo, atvežė. Sako, pasirašyk, ir džiaukis! Jiems bepigu. 
Parašą turi. O man, štai, kaip vištai su ančiukais. Na, 
nieko... Diena, kita ir perduosiu prokurorui. Kvit!

Jis atsilošė ir, paėmęs vieną dešimčia tūkstančių 
pažymėtą pundą, perbraukė jo kraštus, tarytum kaladę 
kortų. įvairiaspalvis popierius tyliai šnarėjo.

- Vien šimtinės! Jabūt-tararai... Tai kas, menai, juos 
sunešė?

Donatas truktelėjo pečiais. Pinigai jo dabar per daug 
nestebino. Per pastaruosius metus konfiskuojamų pinigų 
sumos stebėtinai pakilo. Ar tai reiškė, kad kraštas turtė
ja, ar kad kombinatorių gabumai smarkiai išaugo? Gal to 
ir ano po truputį.

- Greičiausiai, tai Gurašvilio įnašas, - tarė jis. Avan
sas už prekę, kurią dar reikės pristatyti.

- Manai Gurašvilio? - pirštai palengva braukė per 
banknotų kraštus, iš už pravirų Didžiulio raštinės durų 
girdėjosi neritmingas rašomosios mašinėlės tarškėjimas. 
Tai Kamantauskas dviem pirštais baksnojo Donato arešto 
panaikinimo dokumentą. Mašinistė, pasirodo, sirgo. Apdū- 
lėjusiu stiklu sieninis laikrodis rodė dešimt prieš vienuo
liktą.
U psf.

" Tjek Pinigo!... O jeigu jam juos pasiūlyti atgal, ką?
- Issizadėtų._ Sakytų, negirdėjęs, nematęs. Garantuoju. 

Jam tai lašas jūroj. O gal ir du lašai. Turim panašių ir 
Kaune.

- Sakai, nenusileidžiam... Na, mat... O mes čia pro
vincijoj... - Pagalvojęs Didžiulis atsitiesė, atsargiai pri- 
šliejo vieną storą pundą prie kito. Ant viršaus padėjo 
plonąjį ir, vėl sulankstęs popierių, atsargiai surišo. - Tai 
išeitų, kad čia Gruzijos parama Lietuvėlei... Na, ką gi. 
Grūdas prie grūdo...

- Ir tai viskas, ką rado?v
- Na... Gal jie ten skaičiuodami ir nuskaičiavo vieną, 

kitą šimtinę. Kas žino. Nors abejoju. Ten Klaipėdoj kont
rolė yra; Mat, pasienis. O2* men tikras’''varghši "Vtekas 
suskaičiuota. Neduok die, ka'd trūktų! Bet ne ilgam... - 
-Didžiulis iš degtukų dėžutės atrinko vieną iš stambesnių
jų ir lėtai įsikišo į kairį burnos kraštą. - Dienelė, dvi, ir 
galiu viską perduot prokurorui. Ir nė savaitės nebus praė
ję nuo to~ nelemto įvykio pradžios. Atsikratom! Operaty
viai, sakyčiau... Abejoju, kad jūs taip ištaikot Kaune...

Jis atsilošė, ir kėdė sugirgždėjo. Sugebėjo atrodyti 
patenkintas, visiškai nesišypsodamas.

- Kad pabaigos tai tarsi dar nėra...- nutęsė Dpnatas.
- Mat... ,

- O ko pats nori, kolega Vėbra? Turim dvidešimt tris 
tūkstančius valstybei, turim prisipažinimą iš kur jie paim
ti ir kaip. Turim net "Sony" aparatą... Kas jį gaus, kaip 
manai?...- Jis kilstelėjo antakius, tuo parodydamas, kad į 
šį klausimą nesitiki atsakymo. - Na, tesižinai! Ar jie iš 
tiesų tiek daug geresni?

- Manau, kad geresni...
- Na... Kaip kam mat geresnių reik. Man gera bus ir 

"Melodija". Vaikai dovanojo. Bet, rupūže, kaip ūžia! Ir 
pikčiausia, kad penkiasdešimt centų kadaise kainavo! 
Greičiausiai nepasakojau... >

- Pasakojot. Plytos Prisikėlimo bažnyčiai. Bet jie, 
matyt, ten nepilną kratą padarė.

- Ak, pasakojau... Na, ką gi, jei ir mano geriausius 
anekdotus jau girdėtot, matyt reikalas tikrai eina prie 
galo.

- Bet tas lietpaltis! Jis turi būt kur nors... - nepasida
vė Donatas. Didžiulis sėdėjo atsilošęs, nepakeisdamas iš
raiškos. Už durų atkakliai ir itin neritmingai barškino 
mašinėle Kamantauskas. Neištartos mintys sukosi karžkur 
gelsvoje palubėje. Lietpaltis. Kraujo lašai. Tikrasis daikti
nis įrodymas. Nenuginčijimas. Mintys sukosi, ir abejingai 
patenkinta Didžiulio mina, tas lėtai burnos kamputyje, 
krutantis degtuko raudonis staiga pagimdė Donatui naują 
klausimą.

- Ar jūs iš viso liepėt klaipėdiečiams ieškoti to liet
palčio, kapitone? - kažkodėl tylesniu balsu tarė Donatas.

- Degtukas sustingo. Didžiulis pažvelgė į jį padilbo
mis, ir akys atrodė pilkesnės. Veido išraiška lyg nepasi
keitė, tačiau ji dabar nebeatrodė patenkinta. Trumpam 
stojo tyla.

- Žinai, kas pats esi? - tarė jis lėtai, bet visai neslo
pindamas balso. - Esi teisybės ieškotojas. Mačiau tai iš 
pat pradžių. Už tai ir įtariau. Maniau, toks tai galėtų 
nudėt tą Jagnorą. Dėl teisybės.

- Kapitone, prie ko čia?...
- Palauk. O kai paleidau, maniau, kad bėgsi. Ir tegul 

bėga, galvojau. Sibiras platus. Bet ne. Pačiam reikia 
teisybės. O ko tu nori? Kad sušaudytų ją?

- O kodėl tuoj šaudyti?
- Yra toks paragrafas. Piktybinis nužudymas. Jei nesu- 

šaudytų, tai dvidešimt metų. To tu nori?!
. ® j* ..

Gretimajam kambaryje prislopintai nusikeikė Kaman
tauskas,ir mašinėlės tarškesys nutilo. Girdėjosi, kaip jis 
suko ritę. Matyt, kažką trynei Šiaip buvo tylu.

- Aš tik...Norėjau sudėti visus faktus... Čia norom, 
nenorom buvai žmogus priverstas leistis į kažkokias filo
sofijas, ir tai Donatą pykino. - Tik faktus.

- Yra! - Didžiulis krestelėjo galvą banknotų link. -
- Yra pinigai.. Yra prisipažinimas...Yra net aparatas. 
Viską tai perduosiu prokurorui. Jis nuspręs kokią bylą 
sudaryt, o teisėjas galop nuteis*.. Pats, berods, nepriklau

sai nė vienai kategorijai.
- Bet žmogžudystės apkaltinimui trūksta konkrečių 

įkalčių! Tik aplinkybiniai...
- Gal ir taip. Ne man spręst. Aš lieku, kaip pats 

sakai, prie faktų, kolega Vėbra. O faktai tokie, kad 
prieš patį įkalčiai konkretesni. Dar ir dabar. Šaulytės 
pusėj išskalbta nosinaitė. O paties? Grasinimas, proga, 
pirštų antspaudai ant peilio... Bet, matai, Kamantauskas 
ten prakaituoja rašydamas arešto atleidimą. Kamuojasi 
žmogus už patį, nes susirgo sekretorė. Atvirai kalbant, 
man atrodo, ji išvyko pas uošvį. Beje, dar vieno daikto 
neatlikom...

- Ko?
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- Nepaskambinom pulkininkui.
- Kaune? Ar reikia?
- O, būtinai! - Didžiulis sujudo. Jis nežadėjo praleisti 

progos pasikalbėti su vyresnybe Kaune. Ypačiai, kai buvo 
galima perduoti geras žinias. Jis užtrenkė pinigus žemuti
niame stalčiuje ir, paseilinęs pirštą, stropiai ieškojo nu
merio tarybinėje telefono knygoje. Pulkininko Jusonio 
numerio.

* * *

- Tai džiaugiuosi, draugas Vėbra, kad viskas gerai 
baigiasi! Džiaugiuosi! - Pulkininkas nutilo ir aiškiai atsi
kvėpė. Jis telefonu kalbėdavo užsigulęs ragelį ir jam 
aplamai trūko kvapo. Pats balsas, tiesą sakant, ypatingo 
džiaugsmo neperteikė.

- Dėkoju už išreikštą pasitikėjimą, - atsakė Donatas. 
Tą trumpą frazę jis buvo sugalvojęs, dar prieš Didžiuliui 
perduodant ragelį.

- Nu, nieko, nieko... Pasitaiko. Pats jaunas dar...- 
- Pulkininkas vėl atsikvėpė. - Atsitiktinumai, ir tai per 
atostogas. O, tiesa! Atostogos. O pats dabar tarnyboj. 
Tiesa?

- Taip draugas pulkininke.
- Ak, taip!...Palaukit... - Girdėjosi kėdės girgždėjimas. 

Ir nematydamas, Donatas įsivaizdavo kaip pulkininkas 
lėtai atsisuka į sienos pusę, kur kabo Lenino paveikslas 
ir laikrodis. Atsigręžęs vėl, jis pirma atsikvepia. - Tai 
mat jau po vienuoliktos...- tarė jis. - Klausykit, Vėbra. 
Aš pranešiu kadrų skyriui, kad pačiam užskaitytų visą 
pusę darbo dienos. Bus gerai?

Jis stabtelėjo, nes reikėjo ir atsikvėpti ir palaukti 
tinkamo atsiliepimo.

- Dėkui, - tinkamai atsiliepė Donatas.
- Tvarka... Tai smulkmena! - Suteikus dovaną, buvo 

galima ir pasismulkinti. - Tai išeitų, kad pradėsite savo 
atostogas. Linkiu kuo linksmiausių...

- Labai dėkui, - suspėjo atsakyti Donatas, ir ragelyje 
spragtelėjo. Jis įsivaizdavo, kaip pulkininkas, atplėšęs nuo 
pries jį pūpsančios stirtos popieriaus kvadratėlį, brūkšteli 
kelis sutrumpintus sakinius sekretoriui Jotautui. Tik tas 
ir tegali jo raštą iššifruoti... Peršifravęs pasiųs kadrų 
skyriui.

Didžiulis, vėl nugrimzdęs į savo pasitenkinimo pozą, 
jį iš padilbų sekė.

- Geras vyras - tas jūsų pulkininkas, - nusprendė jis.- 
Nors, atrodo, manęs neprisimena. Na, ką gi... Jis buvo 
jau vyresnysis leitenantas, o aš tik seržantas. Mes eida
vom pas mergas, o jis - į partinį susirinkimą. Na, ir 
matai...

Pavydo Didžiulio balse buvo nedaug. Ir nebuvo jam 
daug ko pavydėti.

- Taigi...- tarsi pats tai minčiai pritardamas, tęsė 
Didžiulis. - Ligi pensijos kaip nors ištrauksim ir mes... O 
už šituos dvidešimt tris tūkstančius tai tikrai negausiu 
papeikimo. Beje, ar žinai kas čia buvo šį rytą? Dar prieš 
man atvykstant?

Donatas gūžtelėjo pečiais.
- Nejaugi Gurašvilis?

- Ne, ne... Tas paaukojo savo indėlį mūsų liaudies 
ūkiui ir, kaip pats sakai, kažin ar jau dėl to per daug 
nukentėjo. Ne. Tas muzikantas. Kontrabasistas, ar kaip 
ten.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PADANGES MIELOS
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI* PATI SAVęS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

KALĖKIME SU SAVO VAIKAS IR VAIKAIČIAIS VIENA

kReM 
VE/dRoDZ/M

Pirmosios II-jo Pasaulinio Karo dienos Kaune:
Vokiečiy kariuomenės dalinys, susprogdinus Aleksoto tiltų, 
keliasi per Nemunų laivu. Krante matosi Vytauto bažnyčia 
su apgadintu stogu.

KO REIKĖJO SABONIUI
Po trijų mėnesių gydy

mo Portlande, JAV, į Lie
tuvę sugrįžo Arvydas Sabo
nis kartu su savo gydytoju 
K. Vitkum. Spaudos konfe
rencijoje jis pareiškė, kad 
šiuo metu jam niekas ne
skauda, pradėjo treniruo
tis, tačiau jam gydytojų 
buvo patarta dar rungtynė
se nedalyvauti,nes būtų 
rizikinga. A. Sabonis pasi
sakė, kad olimpiados žai
dynėse nenorįs žaisti ir 
rizikuoti sveikata.

Kelionė į Amerikų buvo 
jam naudinga.

Tačiau- televizijos ekra-

pirmiesiems žodžiams "Lie
tuva, brangi" , visi atsisto
jo ir atsisuko į jūros pusę.

Apie tai parašė ir "Tie
sos" korespondentas. Graži, 
nauja tradicija.

• "Tiesa" buvo atspausdi
nusi istorikės Reginos Žep
kaitės straipsnį rugpjūčio 
20 d. apie Ribentrop'o- 
Molotov'o paktų ir papildo
mus protokolus, kurių "ori
ginalų (Maskvoje) iki šiol 
nerasta".

Tačiau rašo, kad LTSR 
centriniame archyve saugo
jamojoje medžiagoje randa-

imas Kazio Borutos 
masis stalas, kurį jis 

tobulino savo ranko- 
ir po stiklu 

pasigamintas 
s 1948 m. 
inio pavardė

padėtas 
kalėjime 

Antano 
išrašyta 

medinės sibirinio trem-
i lentelės, matomas 
lęs medinis šaukštas, 
jo šis poetas gynėsi 
bado Sibire. Taip pat 

os orderis A.Griciaus 
ošos Sibiran trėmimui

Vinco Mykolaičio-Putino 
smorialinis muziejus yra 
mgtas jo bute. Atskiri 

memporialiniai muziejai
planuojami ir kitų Vilniuje 
gyvenusių rašytojų butuose.

Tikimasi, kad minimas 
muziejus bus papildytas 
priestatu su salėmis dides
niems renginiams ir paro
doms bei rodinių fondams.
• LIETUVA ir LENKIJA 
pasirašė susitarimų, kad 
lenkų kalba bus dėstoma 
Vilniaus Universitete, o 
Poznanėje Adomo Mickevi
čiaus Universitete bus ati
darytas lituanistikos sky
rius.
• TELŠIŲ Našlaičių Namuo 
se jau trejetų metų atvyks
ta koncertuoti valstybinės 
Filharmonijos muzikantai

KALYTĖ, VARDU MĖTA

Net ir vasaros vaikų stovyklos nebeapsieina be kompiuterių. Dadža zim. LA.

dainininkai. Ypatingų 
vaikus 

maestro

ir
gabumų sudominti 
muzika parodo 
Gediminas Dalinkevičius.

Dobilas

- Teisybė, esu kaip grybas iš po lapo po lietaus 
išaugęs. Į pensijų išėjęs, kurį laikų Albertos provincijos 
šiaurėje gyvenau ir vėjeliui papūtus, čia atsiradau. Ten, 
gale ežero namelius nupirkęs .gyvenu su savo Mėta, po 
klevynus vaikštau ir skaičiuoju praeinančius debesėlius, 

pats vienas tik su ta kalyte gyveni? 
taip jau išeina, jei neskaityti šeimininkės, 
prisipažinti, būdama pati prancūzė, mane 
stebuklingų vietelę.

- Negi
- Taip, 

kuri, galima 
atviliojo į šių

nuošė, transliuojant olim - 
pinius žaidimus Seule, Korė
joje, SSSR krepšinio susta
tė, matome ir Arvydų Sabo
nį su dar trimis žymiais 
krepšininkais lietuviais: 
Marčiulioniu, Chomičių ir 
Kurtinaičiu.

Kaip su Sabonio rehabi- 
litacija? Kodėl jį privertė 
žaisti? Ir kas privertė?

NAUJA TRADICIJA 
PALANGOJE

Vasaros metu Palangoje 
ant Birutės kalno pradėjo 
rinktis kas vakarų mėgstan
tieji dainuoti. Lietuvių 
liaudies dainos sutraukia 
būrius klausytojų, kurie 
irgi pradeda prisidėti prie 
dainavimo.

Šį kalnų susitikimams 
pasirinko vasaroti atvykę 
žmonės. Vienų vakarų jų 
buvo jau tiek daug, kad 
nebetilpo aikštelėje, rikia
vosi ant laiptų. Pasigirdus 
***********

mi faktai, kurie "nepriešta
rauja tiems dokumentams". 
Išsireikšta atsargiai. Kiek 
reikia susipratusių žmonių, 
įsisųmoninusių mūsų liau
dies senų išmintį, kad "Y - 
los maiše nepaslėpsi ?"

• ANTAKALNYJE, 19 a. st 
statytuose rūmuose atida- 

VĮl^e^yyspuyiv 
Lietuvos rašytojų muziejus.

Šiame dviejų aukštų 
pastate, 16-koje salių yra 
sutelkti 26-ių rašytojų rank
raščiai, laiškai, knygos 
ir nuotraukos, rašomosios 
mašinėlės ir plunksnakočiai^ 
buitiniai reikmenys ir tar
nybiniai pažymėjimai. Kiek
vienam rašytojui paskirtas 
atskiras kampelis su auten
tiškų aplinkų atkuriančiais 
baldais ir daiktais.

Pažymėtina, kad mato
mi ir eksponatai, bylojan
tys apie autorių praeityje 
patirtas nuoskaudas. Pav.,

L Neabejodamas tvirtinčiau, kad gražiausias metų 
laikas šios provincijos rytiniuose Montrealio žemės plo
tuose, pavadintuose "Eastern Townships", yra ruduo. 
Vos tik pirmosios, kad ir švelnios šalnos apsilanko, miš
kai ir krūmai skubiai apsitaško ryškiausiomis spalvomis. 
Liepsnojančiai žėruoja cukrinių klevų gojeliai, lyg juos 
būtų apėmusi viskų naikinančioji ugnelė...

Šiais metais sausai ir karštai vasarai praslinkus, 
ruduo dar daugiau spalvų ant miškų užkrovė. Mano Žmo
nai labai mėgstant gamtų, vienų saulėtų kur ne kur

- Atrodo, kad nevedęs.
Buvau vedęs dar tėvynėje būdamas, bet antrų 

išdangino į Sibiru, ir nebete- 
Pranciškėli.su šeima, ar kaip

kartų užplūdę bolševikai jų 
ko jos matyti. O kaip tu, 
aš, viengungis?

- Vedžiau taip pat 
pasisekė išsaugoti ir į šį 
atsigabenti. Vaikai jau užaugo ir savas šeimas susikūrė, 
apdovanodami mane visu tuzinu vaikaičių.

Į ežero pakrantę jau yrėsi žmona ir jų pasitikę,

Lietuvoje ir tų turtelį man 
kraštų su ketvertą vaikelių

clębssęjials ^asipuoSusį; penkiadieni. ajb-, ..Patalpinome .
lankyti gilioje dauboje iSsiliejusj ežerėlį. Prieš kelis tne- vome prie Stasiuko gerai Įruoštu, pusiau Į ežero Įbndu
tus, atsitiktinai, rudenėjant buvome jį aplankę. Labai 
tada jis mus nustebino savo nepaprastu grožiu. Šį kartų 
toms grožybėms buvome pilnai pasiruošę ir pripildę ka
merų filmos juostele, išvažiavome.

Už poros valandų kelionės atsiradome prie ežerė- 
lėtu posūkiu leidžiantis į daubų, prieš 

o jų

šių namų, kur, kaip jis sakė, turime atšvęsti susitikimų. 
, Kalytė Mėta nesitraukė nė žingsnio nuo šeimininko ir 
ypatingai draugiška, dar iš jaunystės metų neišėjusi šei
mininkė mus pasitiko. Tuojau pasijutome, lyg būtume 
jau seniai su ja pažįstami. Didžiuliame svečių kambary
je ant sienos, virš Židinio, kabėjo didelis kalytės Mėtos 
paveikslas. Jį apžiūrėdamas, neiškentęs paklausiau šeimi
ninko:

- Puikiai pavykęs portretas. Atrodo, lyg būtų 
buvęs tavo mylimiausias žemėje sutvėrimas.

- Taip,- atsakė Stasys. - Tai lyg tikra kopija
, tėvynėje, per 

antrų bolševikų okupacijų išgelbėjo mano gyvybę. Jei 
bus įdomu, papasakosiu smulkiau.

Priešpiečiai buvo paruošti verandoje. Numalšinus 
alkį ir pasipasakojus apie įvykius ligi atvykimo į šį 
kraštų, Štasys, mūsų prašomas, pradėjo pasakoti apie 
tėviškėje buvusių kalytę Mėtų. ( bus daugiau )

MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJAI
Kas gi tie Mažosios Lietuvos gyventojai? Tai 

daugiausiai dabar suvokietėję senprūsių, mūsų genčių, 
palikuonys ir mažlietuviai. Jų žemė nuo amžių buvo 
apgyventa aisčių genčių, kol XII amžiaus pradžioje buvo 
vokiečių riterių ordino užkariauta, o vėliau ir prijungta 
prie Vokiečių Reicho. Nepadėjo pasipriešinimai ir sukili
mai - prusai, dėka riterių ordino geresnės organizacijos 
ir karo technikos, buvo nugalėti, paversti vergais.

1677 m. Kuršių Neringoj mirė paskutinis prūsas, 
mokėjęs prūsiškai (teišliko surašyta apie 1200 prūsiškų 
žodžių).

Pavadinimai dabar surusinti: Karaliaučius - se
novėje vadinamas Tvankstė - virto Kaliningradu, Įsrutė- 
Černiakovskiu, Gumbinė - Guzevu, Tilžė - Soviecku,o 
Kristijono D o ne 1 a i č i o parapija Tolminkiemis- 
kažkoks Čystiji Prudi.

/ " Mažosios Lietuvos istorijos raida"/.
Tai tau ir "tautų draugystė"...

lio. Vieškeliui 
akis sutviskėjo neatsigrožėjamų spalvų klevynai, 
viduryje ramiai bangavo žiburiuodamas, iškarpytais kraš
tais ežerėlis. Pasukę mašinų į šalikelę, sutraukėme žė
ruojančius vaizdus į filmos juostelę ir pamažu leidomės 
prie giliai pakalnėje gulinčio ežero. ]į supo ne tik cukri
niai klevai, bet ir ryškiomis spalvomis nudažyti aplink kalytes,^ taip , pat vardu Mėta, „kuri ten, 
jį išsisklaidę namai ir nameliai. Pakilome į antrų pusę 
lomos stačiu ir duobėtu šlaitu. Čia vaizdas dar gražes
nis, nes miškingoje dauboje lyg žaltys susirangęs gulėjo 
ežeras. Mašinų pastatėme prie maudyklių ir su žmona 
išsiskyrėme. Ji nuskubėjo prie išnuomojamų su pedaliais 
varomų laivelių, su kuriais ji mėgo paplaukyti, o aš 
buvau pasiruošęs sumedžioti gražesnius vaizdelius ir

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 GAU GERTI - TAVO REIKALAS. 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

baigti susukti juostelę.
Besidairydamas, pastebėjau vyriškį su juodu šuni

mi, kuris keletu kartų, atidžiai įmanė pasižiūrėjęs, pra
ėjo. Staiga man pasisukus nuo ežero, tas vyras pakėlė 
abi rankas į viršų ir garsiai lietuviškai sušuko:

- Kad tave Pakluonių perkūnėlis už debesų pavaži
nėtų. - ir skubonosi prie manęs. - Be abejonės, Pašilės 
Pranį būsiu pamatęs,- skubėjo prie manęs, nusiėmęs 
akinius.

Ištarti žodžiai susmigo į širdį ir mane laikinai 
pavertė į akmenį. Jo šypsantis veidas artėjo prie manęs 
ir štai pasimatė gimnazijos suolas, o jame klasės drau
gas visų pramintas "tyliuoju Stasiuku". Nepamačiau, kaip 
sušukęs kažką, džiaugsmingo, puoliau į jo glėbį. Iš praei
ties miglų išniro gretimas kaimas ir priešais mane suole 
tyliai sėdintis laukininko Garuolio sūnelis Stasiukas, su 
kuriuo šešerius metelius išsėdėjome ir kartais paskutiniais 
trupinėliais atvežtų iš kaimo gėrybių pasidalindami. Jo 
šuo jau norėjo mane tvirtai už šlaunies nutverti, bet 
buvo meiliai pagrasintas:

- Kų darai, išdykėle? Tai mano geriausias draugas 
- Šuo klusniai pasitraukė, o Stasiukas tęsė toliau: " Tai 
mano kalytė, kurių pavadinau Mėta. Na, va, saulėtų 
dienų man dangus išlijo metų bangos nuneštų Pranelį. 
Tikrai netikėta laimė. Dabar sakyk, kokie paibeliai tave
į šį prancūzų kraštų atnešė?

- Niekas neatnešė. Pats prieš daugelį metų atva
žiavau ir pačiame Montrealyje apsigyvenau. Tikrai, vos 
į akmenį nevirtau tave pamatęs kaip grybų iš samanėlių 
išlendant.

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

j 8 vai. vakare.
c f m:a

 LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
JUSU AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ LAISVAI AME PASAULYJ E. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJAS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA* IR JA SKATINA.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės auŠrg.

Aukas arba palikimus siųskime T autos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 Norwich Rd., Stoney Creek, Ont.. L8E 1Z6

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBĖS: 
Montrealio -1500 De Sėve Str., H4E 2A7 
Toronto - 53 Armadale Ave., M6S 3W9 
Delhi-Tillsonburg - 39 Parkwood Drive,N46 2B7

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAI. 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Caigary,Alta1U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4 
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, N0L 2P0 
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7

Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.

1988. IX. 29 5 psi.
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toronto
****************************************************

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA RENGIA 
SIMPOZIUMĄ.
Tema: " PABALTIEČIŲ VEIKLOS VYSTYMASIS KA
NADOS VISUOMENĖJE”

š.m. spalio men. 16 d., nuo 9:30 v.r. iki 3 val.p.p< 
Tartu College, 310 Bloor st., W., Toronto.

Dabartiniai įvykiai Pabaltijo kraštuose reikalauja 
Kanados baltiečių bendruomenių prisidėjimo prie laisvės 
kovos. Tam reikalinga naujų kūrybingų veiklos metody 
įvairiose srityse. Visa eilė patyrusių veikėjų bei žurna- 
listy duos pasiūlymų, gairių ir konkrečių nurodymų: kaip 
prieiti prie įtakingų asmenų ir organizacijų,(lobbying); 
kaip paveikti viešųjų nuomonę, kaip naudotis žinių agen
tūromis ir kt.

Pietų metu kalbės buv. Toronto "Sun” ir dabarti
nis "Ottawa Sun" dienraščio redaktorius Peter Worthing
ton. Įėjimo kaina: $ 10 (įskaitant pietus).

VISUS maloniai kviečia dalyvauti
Kanados Baltiečių Federacija ****************************************************

• KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TORON
TO APYLINKĖS VALDYBA 
išrūpino iš Ontario provin
cinės valdžios finansinę 
paramą, skirtą lietuvių 
socialinės srities reikalų 
aptarnavimui. Šioms parei
goms atlikti ieškomas tar- 
nautojas/ja, galintieji 
dirbti pilnas daroo dienas. 
Darbo užduotis yra koordi
nuoti ir plėsti Toronte 
egzistuojančių socialinių 
reikalų tinklą, teikti ir pa
rūpinti informaciją ryšiuo
se su valdžios įstaigomis, 
veste lietuvių socialinių 
reikalų biurą. Būtinas bent 
žodinis lietuvių kalbos mo
kėjimas. Atlyginimas numa
tomas kaip ir visiems šios 
srities tarnautojams. 
Suinteresuoti kviečiami ra
šyti: V. Kulnys, KLB To
ronto apylinkės socialinių 
reikalų taryba, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6; Tel.: (416)- 769-1266

• DĖMESIO! Buvę KLB krašto valdybos, krašto tarybos 
bei įvairių KLB komisijų pirmininkai ir nariai,-

šiuo metu yra tvarkonios senos KLB bylos ir ruošia- 
inos perkėlimui į Kanados lietuvių archyvą Anapilyje. 
Turintys senų KLB reikalais bylų, prašome jas pristatyti 
į_KLB rastinę, arba apie tai pranešti Mirgai ŠĄLTML 
RAITEI, paskambinus (416j7_533-3292. darbo valandomis.

Winnipeg
• FOLKLORAMA-88 rengi
nio proga, Konvencijų cent
re buvo surengta tradicinė 
tautybių meno ir rankdar
bių paroda. Šiemet, T.Tim- 
mermanienės iniciatyva 
buvo paruoštas lietuvių 
skyrius, kuriame buvo gau
su lietuviškų audinių, A. 
Balčiūnienės patiektų gin
taro papuošalų ir A. Jančiu- 
kaitės sukurtų tautiniais

MOKA :
81/4% už 90 dienų term, indėl.
8'/2% už 6 mėn. term, indėlius
81/2% už 1 m. term, indėlius
83/4% už 2 m. term, indėlius
9 % 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.)
6 % už taupymo s-tas
53/4-7% kasd. palūkanų sąskaita
8 % virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

AKTYVAI VIRŠ 66 milijonų dolerių
Asmenine.** paskolas duodame iki 000 ir mortei/ius iki įkai 
nolo turto. Visu narių gyvybe apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$ W,000. Nemokamas Pekių ir sa.skaitiĮ patarnavimas.Gaunama pini 
ein^s perlaidos, kelionės čekiai (American LupresfĄ. Kitos pasko
los: (Line of credit) ir antrieji mortgiČiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; ieitadieniaia - nuo 9 vai. ryto Iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais ėeėtadieniais uždaryta)

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

Telefonas: (416) 532-1149

6 psi.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS BIBLIOTEKA, vadovau
jama P. Jurėno, pradėjo 
naujų sezonų. Biblioteka 
atidaryta sekmadieniais 
po 8:30 vai. mišių ir būna 
atidara iki po paskutiniųjų 
mišių.

Bibliotekoje yra daugiau 
kaip 4.000 knygų, tad visi 
gali rasti ką nors įdomaus.

PARAPIJOS KIOSKAS, 
kuriam vadovauja St.Praka- 
pas, veikia sekmadieniais 
iki po paskutiniųjų mišių.

I

• SPORTO KLUBAS 
"AUŠRA" dėkoja Leonui 
Kirkiliui už $200.- paramą 
klubui. Krepšinio treniruo
tės mūsų salėje jau prasi
dėjo.

Daugiau informacijų 
galima gauti iš klubo spor 
to vadovo Rimo Miečiaus, 
tel.: 234-0878.

drabužiais lėlių. Parodos 
metu jaunimo atstovė B. 
Barkauskaitė informavo 
atsilankiusius apie lietuvių 
liaudies menų ir Lietuvą, 
T.Timmermanienė demonst
ravo tautinių drabužių siu
vinėjimo detales. Per tris 
dienas buvo apsilankę dau
giau kaip 11.000 Svečių, 
taip pat buvo rodoma tele
vizijos programoje.

Po to vyko Tautybių

g IMA:
§ už asmenines
§ paskolas nuo........11 %
b už nekilnojamo turto 
| paskolas (mortgages): 
n su nekeičiamu nuošimčiu 
g įmetu..................... 11 ’/4%
g 2 metų..................... 111/2%
g 3 metų.......................1l3/4%
§ (fixed rate)
g ------------------------------------------
b su keičiamu nuošimčiu 
g 1,2 ar 3 metų........101/4%

(variable rate)

Lietuvių Namų 
Žinios

e Sekmadienio popietėje da
lyvavo 300 asmenų. Svečių, 
knygoje pasirašė svečiai 
iš Vilkaviškio, Tauragės, 
Vilniaus, Alytaus, Ukmer
gės, Plungės, Mažeikių 
ir Aleksas Kulnys iš Los 
Angeles, Cal., Jonas ir 
Genė Miglinai iš Čikagos, 
Juozas, Katerina, Ramona 
Jauneikiai iš Delhi, Ont., 
Sofija Zatorskienė iš Wind
sor'©, Ont., Juozas Skučas 
iš Montrealio.

• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS aukojo: $100,- 
Linas ir Veronika Balai- 
šiai. Viso statybos fonde 
yra $ 83,182.60. Aukos 
priimamos PARAMOJE, 
TALKOJE ir PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS KOOPERATY
VE.

- A.a. Jono Dambaro at
minimui Lietuvių Slaugos 
Namams aukojo: $ 25,- 
-Ona Indrelienė; $20,- T.B. 
Stanuliai; $15,- Aldona 
Byszkiewicz. Viso suaukota 
Jono Dambaro atminimui 
$775.

• Spalio mėn. 16 d., 3 val.p. 
p. Toronto LN Moterų 
Būrelis rengia koncertų 
Lietuvių Slaugos Namams 
paremti.,

® Spalio mėn. 23 d., 1 
val.p.p. yra šaukiamas To
ronto Lietuvių Namų Mo
terų Būrelio visuotinas 
narių susirinkimas.

Pirmų vai. bus bendri 
pietūs, po to valdybos rin
kimai ir pranešimai.

Festivalis, trukęs dvi savai
tes. Dalyvavo 41 paviljonas. 
Festivaliai vyksta 18-kų 
metų. Šiemet lietuvių pa
viljono nebuvo, bet tikima
si,-, kad kitų metų bus įma
nomų jį suorganizuoti.

PAMINĖTA JUODOJO 
KASPINO DIENA

Prie Manitobos Parla
mento rūmų rugpjūčio mėn ■ 
23 d. susirinko didelė mi
nia septynių tautybių, pro
vincijos parlamento narių, 
miesto tarybos atstovų 
paminėti Juodojo Kaspino 
Dienos reikšmę.

Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo neseniai atvykęs uk
rainiečių disidentas V.Mo- 
roz'as. Manitobos parla
mento narys H.Enns per
skaitė provincinės valdžios 
proklamacijų šios dienos 
proga ir pasveikino susirin
kusius premjero ir vyriausy
bės vardu.

DRISIKĖLIMO
^Parapijos kredito kooperatyvas

-------------- 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1 V8
• A(.

'’Sy Telefonai: (4 1 (i) 532-3400 i r 532-3414
V 'S’

' *___________________ _
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........... 81/4%

180-364 d. term, ind............ 81/2%
1 metų term, indėlius....... 81/2%
2 metų term, indėlius....... 83/4%
3 metų term, indėlius...... . 9 %
1 metų GlC-met. palūk...... 10 %
2 metų GlC-met. palūk...... 10 %
3 metų GlC-met. palūk...... 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 9 % 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 10 % 
RRSP-2 metų term. ind. ... 10 % 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą ...........• 8 %
Taupomąją sąskaitą ........ • 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki.. 5%%

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 38 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Maloniai kviečiame atsilankyti į savaitraščio

“Nepriklausoma Lietuva”

Spaudos X^karą
22 d- TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSESEblADIENį, 6 vai.v.

1573 Bloor Street W.
Programoje:
• Sol. VACLOVAS VERIKAITIS. • karšta vakarienė,
• Akomp. L. KANOVIČIENĖ . • Baras,
• Akordeonistė D. PARGAUSKAITE (solo) • Loterija,
• GINTARO Tautinių šokių grupe. • šokiams gros europietiška muzika

ĮĖJIMAS: $7.00
Atsilankę paremsite spaudą!

NEPAPRASTA PARODA 
BALZEKO MUZIEJUJE

Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejus atidarys pir
mųjų tokios rūšies meno 
parodų SPALIO mėn. 14 
d., penktadienį. Paroda 
tęsis iki lapkričio mėn. 
12 d.
Joje bus supažindinama 
su 43 lietuvių dailininkų 
kūriniais, lietuviškojo mu
ziejaus surinktais per savo 
23 veikimo metus.

Šių parodų suplanavo 
Valentinas Ramonis, pa
minint 75 m. sukaktį nuo 
M.K.ČIURLIONIO kūrinių 
pirmosios parodos Vilniuje, 
o taipgi paminėti 65 m. 
sukaktį nuo pirmosios meno 
klasės, pravestos naujai 
pastatytoje Kauno Meno 
Mokykloje.

ČIURLIONIO parodų 
buvo tada suorganizavusi 
1913 m. spalio mėn. Lietu
vių Dailės Draugija, kurios 
narių tarpe buvo skulpto
rius Petras Rimša ir tapy
tojas Adomas Varnas. Jų 
darbai buvo išstatyti kartu 
su kitais šioje lietuviško 
muziejaus parodoje. Petras 
Rimša,kuris mirė 1961 
m., buvo pasaulinio garso 
skulptorius ir daugelio lietu
viškųjų monetų bei medalių, 
kūrėjas. Adomas Varnas, 
miręs Chicagoje 1979 m. 
sulaukęs 100 m., buvo vie
nas pirmaujančių tapytojų. 
Jis suprojektavo vienų iš 
pirmųjų nepriklausomos 
Lietuvos valstybės vėliavų 
ir daugelį pašto ženklų 
bei popierinių pinigų- bank
notų.

KAUNO MENO MOKYK
LA (pirmoji meno mokykla 
nepriklausomoje Lietuvoje) 
buvo įkurta 1922 m. ir 
oficialiai atidaryta 1924

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 11 %
Sutarties paskolas 

nuo ................. 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 11 ’/4%
2 metų .................. 111/2%
3 metų .................. 113A%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 10’/<%

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

m. Tačiau pirmoji meno 
pamoka, pravesta naujoje 
mokykloje, vyko 1923 m. 
lapkričio mėn.,t.y. prieš 
65 metus. Dvejetas pirmųjų 
mokytojų toje mokykloje 
buvo jau minėtas Adomas 
Varnas ir Vytautas K.Jony
nas, kuris gyvena ir vis 
dar dirba New Yorko vals
tijoje, žinomas grafikas.

SENIAUSIAS EKSPONA
TAS šioje parodoje yra 
Petro Rimšos bronzos skulp
tūra ARTOJAS, sukurta 
Lietuvoje 1922 m. Ji vaiz
duoja lietuvį ūkininkų, a- 
riantį dirvų savo laisvojoje 
tėviškėje, per šimtmečius 
nuniokotoje gaisrų, karų 
ir okupantų. Šis įžymus 
kūrinys buvo gautas iš 
Boston Museum of Fine 
Arts nuolatinei paskolai. 
Jų Bostono muziejus įsigijo 
1937 m., kai Rimša viešėjo 
JAV-se ir rengė čia savo 
darbų parodas. Kitas seniau
sias rodinys yra Toliaus 
Plokščio portretas anglimi, 
sukurtas 1920 m pabaigoje 
ar 1930 m.pradžioje Kauno 
Meno Mokykloje. T.Plokštis 
buvo ten studentu ir jo 
Škicas turi oficialų mokyk
los antspaudų.

Šioji poaroda turės 63 
rodinius, atstovaujančius 
beveik kiekvienų technikų, 
meno stilių ir temų, prade
dant Petro Rimšos realiz
mu, Adomo Varno ir My
kolo Šileikio vėlyvo impre
sionizmo, Antano Vaikšnoro 
"Art Deco", Broniaus Muri
no ir Jadvygos Paukštienės 
ekspresionizmo, Jadvygos 
Nalivaikienės primityvizmo,, 
Zitos Sodeikienės siurrealiz
mo ir visus kitus paskuti
niųjų 66 metų "izmus".

Ši paroda bus tikrai 
neeilinio pobūdžio, kokios 
dar Amerikoje turbūt nėra 
buvę. Joje bus išstatyta 
daugelis meno darbų, kurių, 
mūsų publika visai nėra 
mačiusi ar, jeigu matė, 
tai tas buvo prieš 20, 30, 
40 ar net 50 metų. Kiti 
visai nebuvo rodyti jokioje 
viešoje vietoje. Kai kurie, 
kaip sakysim, Adomo Varno 
ir Liudo Vilimo tapyti An
tano Vanagaičio, Balio 
Sruogos ir Stasio Pilkos

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

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

ATEIjf Į LIETUVIU A. A. (Alcoholics Anohyaous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai, gatvės nuo pensininkų tumų, 1610 
Bloor St. West* kaupas Indian Rd.) 7t30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i

Rengėjai.
r jukl J

portretai, Petro Rimšos 
reljefai, Vytauto K.Jonyno 
Šventas Kazimieras, Jadvy
gos Paukštienės 1946-47 
m. piešiniai, Jadvygos Na
livaikienės, įžymiausios 
lietuvių liaudies menininkės 
darbas ir kiti, buvo kadaise 
įsigyti privačių kolekcio
nierių ir tik po daugelio 
metų padovanoti Lietuvių 
Kultūros Muziejui. Šį karta, 
bus geriausia proga šiuos 
retus darbus pamatyti.

Parodoje dalyvauja:
Petras Alseika, Nijolė Ba
nienė, Ona Baužienė, = Euge
nijus Budrys, Antanas Sku- 
pas (Cooper), Jokūbas Da
gys, Juozas Domeika, Pra
nas Gailius, Elena Gaputy- 
tė, Algirdas Grigaitis, Vy
tautas K.Jonynas, Vytautas 
Kasiulis, Algimantas Kezys, 
Raimundas Lapšys, Antanas 
Lipskis, Eleonora Marčiulio
nienė, Janina Marks, P.J. 
Mažeika, Sesuo Mercedes, 
Irena Mitkutė, Ramojus 
Mozoliauskas, Bronius Mu
rinas, Jadvyga Nalivaikienė, 
Jadvyga Paukštienė, Juozas 
Pautienius, Antanas Petri- 
konis, Tolius Plokštis, Vac
lovas Ratast Petras Rimša, 
Mykolas Šileikis, Irena 
Šimkus, Zita Sodeikienė, 
Magdalena B.Stankūnienė, 
Jonas Tričys, Antanas 
Vaikšnoras, Vladas Vaitie
kūnas, Adolfas Valeška, 
Telesforas Valius, Adomas 
Varnas, Vladas Vijeikis, 
Liudas Vilimas, Edvardas 
Valaitis, Kazimieras Žo- 
romskis.

Parodos atidarymo pro
ga vyks vaišės spalio mėn.
14 d., penktadienį, 7:30 
vai.



PARENGIMŲ KALENDO 
RIUS
• SPALIO mėn. 2 d.- 
Pietūs, Seselėms paremti. 
Rengia Šv.Onos Draugija.
• SPALIO mėn. 16 d.- 
Šeštadieninės Mokyklos 
Popietė.
• LAPKRIČIO mėn. 6 
d. AV Parapijos pietūs.
Bilietus reikia iš anksto 
užsisakyti pas Iz.Mališkų 
arba VI.Žitkų sekmadieniais 
nuo 10-12 vai. Stalai bus 
numeruoti.

• LAPKRIČIO mėn. 27 
d. -Kariuomenės Šventės 
minėjimas. Rengia L.K.M. 
Šaulių Kuopa.

GRUODŽIO mėn. 4 
d. - Supažindinimas su 
dail. A. ir A. Tamošaičių 
knyga "Lithuanian Sashes". 
Rengia "Vaivorykštė".
• GRUODŽIO mėn. 11 
d. Pietūs. Rengia KLKMo-

boston
IR BOSTONAS 
REIKŠMINGAI MINĖJO 
JUODOJO KASPINO 
DIENĄ

Specialus šiai dienai 
organizuoti komitetas su
planavo Stalino-Hitlerio 
Pakto 49 m. sukakties 
demonstracijų rugpjūčio 
23 d. Ji vyko dvi valandas 
aikštėje, prie Miesto Tary
bos namų Buvo susirinkę 
apie 400 lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, lenkų 
ir kitų su daugybe plakatų 
ir vėliavų.

Demonstracijai mikliai 
vadovavo Jonas Stundžia, 
jr. iš Lawrence ir Gitą

Vlenintells lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.)...................3%
santaupas......................5.75%
kašd.pal.taupymo s-tą.. 5.25% 
90 dienų indėlius............ 8.25%
1 m. term, indėlius ....... 9.5 %
1 m. term, ind.mėn.pal. . 9. % 
3 m, term, indėlius ....... 10. %
RRSP ir RRIF (pensijos) 7. % 
RRSP ir RRIF1 m...........  9.5 %
RRSPInd. 3 m................ 10 % Ir asmeninių paskolų 

drauda Iki $25.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais' 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos - rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

SPCCIALVtisi
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
® ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS

• SAUGOJIMAS (STORAGES
• ZOMfAS

4B5*90e AVENUE. USaHe 
365-1143

7M1 A CENTRALS, L«Mto 
365-7146

2055 ALLARD, ViNe Enmrd 
766-2667

1988. IX. 29

IŠ kairės: Juozas Mylė, jo pusbrolis Augustinas Mylė ir sukaktuvininkas
Ignas Petrauskas

Ignas Petrauskas su artimaisiais pagerbime Abi nuotraukos A. Kalvaičio.

terų D-jos Montrealio sky
rius.

• GRUODŽIO mėn. 31 
d. - Naujų Metų sutikimas. 
Rengia L.K.Mindaugo Šau
lių Kuopa.

Kupčinskienė iš Walpole.
Pagrindinę kalbų pasakė 

Ignas Budrys, buv. LB Apy
linkės pirmininkas Hartfor- 
d'e, dabar gyvenus Hopkin- 
ton'e. Kalbėjo ir latvių, 
estų bei lenkų atstovai.

Demonstracijoje buvo 
klausiama: KO MES NORI
ME? Demonstrantai į tai 
galingai atsakė LAISVĖS 
LIETUVAI, LATVIJAI, ES
TIJAI. "KADA MES TO 
NORIME?" - buvo kitas 
klausimas. Visi griausmin
gai atsakė DABAR.

Prie tribūnos stovėjo 
grandinėmis surakintos 
tautiniais drabužiais apsi
rengusios baltietės - lietu
vė, latvė ir estė.

Invokacijų sukalbėjo 
kun. [.Gedvilą iš Provi-

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.75% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000.

cience, t\.i.
Perskaityta Bostono 

mero R. Ėlynn proklamaci
ja, skelbianti rugpjūčio 
23 - Juodojo Kaspino diena.

Pagrindinis demonstra
cijos reikalavimas - atšauk
ti Stalino - Hitlerio Paktų 
ir atstatyti Baltijos tautų 
laisvę.

Bostono laikraščiai 
Boston Globe ir Boston 
Herald aprašė šių demonst
racijų ir ji buvo parodyta 
TV 5-tojo kanalo žiniose.

Būtų įdomu sužinoti, 
ar męs išmokome būti 
mandagus ir ar padėkojome 
tiems laikraščiams bei 
televizijos stočiai, parody
dami, kad tie svarbūs įvy
kiai nėra ir nebus užmiršti 
ir verti visų dėmesio.

Demonstracija buvo 
įrašyta į vaizdajuostę Fe
likso Kontauto.

DIALOGAI SU
ALGIMANTU ČEKUOLIU

Vienas iš Persitvarkymo 
Sųjūdžio Lietuvoje atstovų, 
Algimantas Čekuolis buvo 
atvykęs į Bostono Lietuviu 
Piliečių Draugijos užkandi
nę ir davė pranešimų. Pra- 
džibje- buvo pdfodyta vaiz
dajuostė iš liepos 9 d. 
demonstracijų Vingio parke 
Vilniuje. Pabrėžė, kad Per
sitvarkymo sųjūdis siekia 
ne tik tautinių ženklų drau
dimo atšaukimo bet ir 
pilno savarankumo ekono
minėje ir kultūrinėje, po
litinėje plotmėje, o ypatin
gai, kad lietuvių kalba 
būtų paskelbta valstybine.

Po pranešimo A. Čekuo
lis atsakinėjo į klausimus. 
Pareiškė, kad Persitvarky
mas kovoja prieš staliniz
mo terorų ir jo palikimų 
ir kad prie Sųjūdžio priklau
so įvairių pažiūrų lietuviai, 
kuriems rūpi lietuvių tau
tos ateitis.

Rugpjūčio mėn. 25 
d. TV 44 kanalo vakarinėse 
žiniose dalyvavęs A.Čekuo
lis pasikalbėjimų vedusiai 
nuolatinei tos programos 
vedėjai Ninai Tumarkin 
iš rusų tyrimo centro 

GUY '%
RICHARD
ROOFER------ COM V REUR

7725 George LaSalle

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

Harvardo Universitete.
Šioje programoje jis 

pareiškė, kad Persitvarky
mų trukdo stalinistai. Per
sitvarkymas Baltijos vals
tybėse nėra patenkinamas. 
Jis turėtų būti greitesnis 
ir stipresnis, suteikiant 
toms valstybėms daugiau 
suverenumo, grųžinant 
joms demokratinį tvarkymą/ 
si, paskelbiant jose valsty
bine kalba tų kraštų kalbas

RENGINIAI:

• Lapkričio mėn.5 d., 6:30 
val.v. BALFO 72 Skyriaus 
pobūvis Sandaros salėje, 
30 Intervale St., Brockton, 
Mass.

• Lapkričio men. 13 d.
- Henriko Nagio poezijos 
rečitalis. Rengia Lietuvių 
Tautodailės Instituto Sky
riaus Valdyba. Praplaukiant pro Halifax’s

• Lapkričio mėn. 19 d., 
6:30 val.v. Martyno Jan
kaus Šaulių Kuopos veiklos 
30 metų sukakties minėji
mas Sandaros salėje.

e Lapkričio mėn.20 d. Lie
tuvos Kariuomenės Šventės 
minėjimas. Rengia Jono 
Vanagaičio^ Šaulių Kuopa 
Bostone, Šv.Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir 
salėje.

• Brocktone pradėjo dirbti 
nauja choro vadovė Jūratė 
Lalienė Šv. Kazimiero pa
rapijoje.

9 "LAISVĖS VARPO" kon
certas Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje 
praėjo gerai, dalyvaujant 
solistams Audronei Gaižiū- 
nienei, Benediktui Povilavi- 
čiui ir pianistui dr.Sauliui 
Cibui.

ŽYMIAUSIOJO KANADOS IŠRADĖJO NUOPELNAIS 
NAUDOJASI VISAS PASAULIS

Aleksander Graham Bell, išradęs telefonų ir eilę 
kitų naudingų įtaisų buvo imigrantas. Jo šeima atvyko 
iš Škotijos ir apsigyveno Brantford, Ont. Ypatingų dėme
sį jis kreipė j jautrių žmogaus ausies struktūrų ir kaip 
balso stygų virpėjimai pasiekia klausų. 1876 m., būdamas 
27 m. amžiaus, jis jau išdirbo telefono veikimo principus 
ir juos užpatentavo. Kitais metais vedė 19-kos metų 
Mabel Hubbard, kuri buvo netekusi klausos nuo 4 m. 
amžiaus.

Lankydamasis Nova Scotia srityje, taip pamėgo 
Cape Breton salos grožį, kad pasistatė prie Bras d'Oi; 
Lake namus ir ten apsigyveno su Šeima. Čia ir mirė 
1922 m. Jo namuose dar dabar gyvena palikuonys, o 
netoliese jų yra įsteigtas muziejus. Tarpe įvairių A.Bell 
darbų matomi didžiuliai aitvarai, kuriuos jis buvo paga
minęs, tyrinėdamas skraidymo paslaptis. A.Bell buvo 
vienas iš aviacijos pionierių ir turėjo pagaminęs "Silver 
Dart", kuris perskrido per ežerų 1909 m. Sukonstruotas 
vandeniu keliaujantis važmuo, galintis pasiekti 113 km. 
greitį.

Kitas įdomus ir svarbus A.Bell išradimas ir dabar 
tarnauja muzikos plokštelių ir juostelių industrijai. Hs 
pastebėjo, kad vaškas yra puikus garso laidininkas ir 
tai padėjo pagrindus plokštelių gamybai. Taip pat jo 
pagamintas "phototone" sudarė galimybę sukurti visų 
eilę modernių gaminių, įskaitant kino filmų ir muzikos 
garsajuostes, diktafonus ir "elektrines akis".

Jo buvo atrasti principai, vėliau kitų ytobulinti 
ir išdirbti X-spindulių mašinai, dar tada pn ’.ityviems 
"geležiniams plaučiams", naujo tipo nardymo aparatūrai 
ir ataidėjimo matuoklei (echo sound) ištirti vandens gilu
moms

Buvo jis naudingas ir savo kaimynams ūki- ikarus. 
Išvystė naujų avių veislę, kuri vietoje vieno avinėlio 
per sezonų, duodavo po 2, o kartais ir 3 avinuk .

A. Bell buvo įvertintas ir pagerbtas c šyvas 
būdamas: Britanijos Oxford’o ir Edinburgh’o universite
tai suteikė jam garbės doktoratus. Jis gavo Prancūzų 
Legiono kaspinų, buvo priimtas karalienės Viktorijos ir 
Royal Society organizacijon. Tačiau vienų giliausių pa
garbą, jam mirus, išreiškė tarptautinė asmenybė Helen 
Keller, gimusi akla ir kurčia, kuri buvo jo mokinė. b. 

/Pasinaudota "Canadian Scene, Issue 1268./



montreal
MIRUSIEJI:

• Dr. JONAS ŠEMOGAS, 
77 m., buvęs montrealietis, 
mirė Havajuose.

Liko žmona Marija, 
duktė, sūnūs su vaikais. 
Nuoširdi užuojauta arti
miesiems.

• DAIVA JAUGELYTĖ 
susižiedavo su DAN ZAT- 
KOVIC. Vestuvės bus spalio 
mėn. 22 d., AV Parapijos 
bažnyčioje.

• SPALIO mėn. 12 d. RŪ
TOS KLUBE, 1 val.p.p. 
VILIUS PĖTERAITIS skai
tys paskaitę "Baltų kalbų 
liekanos Vakarų Europoje”.

Maloniai kviečiami visi 
dalyvauti. Valdyba
• REGINA BRIK1ENĖ ir 
ELENA KERBEL1ENĖ buvo 
nuvykusios j Torontu, kur 
dalyvavo Lietuvių Tautodai
lės Instituto metiniame 
suvažiavime. Jis vyko LT1 
Toronto Skyriaus p-kės 
Aldonos Vaitonienės na
muose.

MONTREALIO LIETUVIŲ LITUANISTINĖ MOKYKLA 
ruošia

| KONCERTĄ-PIETUSft
$ Sekmadienj, SPALIO 16 d. po 11 vai. mišių

I
 Aušros Vartų parapijos salėje

• Atvyksta "Sutartinė" iš Toronto
• Šilti pietūs ĮĖJIMAS: $10.-
• Loterija Studentams - $8.-
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI. Rengėjai

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5S27; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-jo

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI VIRŠ $25,000,000 REZERVAS VIRŠ $ 1,000,000

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS 10 % 
TERM. INDĖLIUS:

1 metų..............  8%%
180 d.- 364 d...... 8 %

Ignui PETRAUSKUI įteikia juosta žentas iš Lietuvos, Juozas MYLĖ.
Nuotrauka A. Kalvaičio

• MONTREALIO RAUDO
NASIS KRYŽIUS primena, 
kad kraujų galima paaukoti 
kiekvienų savaitę nuo pir
madienio iki penktadienio 
imtinai nuo 9 vai.r. iki 
6 vai.vakaro nuolatiniame 
Raudonojo Kryžiaus centre

3131 Sherbrooke East.
LaSalle, CEGEP Andre’ 
Laurendeau, Salle des Pas 
Perdues, 1111 Lapierre 
gt. nuo 9:30-3:30 val.p.p. 
-kraujas renkamas spalio 
mėn. 12 d.

120 d. -179 d. ... 73/4% 
60d. - 119 d. ...,.'7’/2% 

30 d. - 59 d....... 7!4%
IMA

NEKILN. TURTO nuo 11/2%

TAUPYMO - specialios 5’/2% 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5'4% 
TAUPYMO--kasdieninės.. 5 % 
EINAMOS............... m...
RRSP ir RRIF term  934% 
RRSP ir RRIF taup  6/2%

UŽ:
ASMENINĖS nuo 12%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

LITAS SEKMADIENIAIS NEDIRBS
Gaila, bet dėl centrinio kompiuterio neveikimo, 

LITAS sekmadieniais nedirbs.
Įvedus kompiuterius, mes bandėme išlaikyti tą 

įprastą tvarką ir dirbti sekmadienaiais. Sekmadie
nių darbai vis sunkėjo ir teko imti daugiau rizikos, 
nes turėjome išduoti pinigus bei keisti čekius, ne- 
žinodmi vėlyviausių sąskaitų balansų ir negalėdami 
padaryti įrašymų i knygutes.

Sekmadienais darbai atliekami grynai kasininkės 
nuožiūra, kam ir kiek pinigų galima išduoti. Tai 
ypatingai sunku ne nuolatiniai dirbančioms kasinin
kėms.

Dabar LITAS yra įsijungęs į "CENTER-CAISSE" 
ir "INTERAC" sistemą, taip kad kiekvienas LITO 
narys gali atlikti transakcijas per kaimynystėje 
turimą Caisse Populaire, o pasiimti pinigų^ "cash" 
net per daugumą bankų, turinčių pinigų išdavimo 
mašiną.

Jūsų patogumui LITE prie durų sienoje yra 
dėžė, skirta depositams, su užrašu "ENVELOPES". 
Tai visai saugus būdas palikti depositą ne darbo 
valandomis. Depositą įdėkite į voką užrašę sąskai
tos numerį ir pavardę. Vedėjas

1475 De Seve

Pirm. Antr. Treif. 
Ketvirtadieniai s 
Penktadieniai s

9:00-3.00 
12:00 - 8.00 
10:00-6:00

Rosemont S v. Kazimiero

4:00-8:00 
2:00 - 6:00

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS’’bus uždarytas-

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE“ -

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

IGNAS PETRAUSKAS — 
SUKAKTUVININKAS

Rugsėjo mėn. 14 d. 
Igno Petrausko artimų drau
gų būrelis pagerbė jį, su
laukusį 85 m. amžiaus, 
AV Parapijos salėje.

Susirinko arti 70 asme
nų prie G. ir J. Rimeikių 
paruoštų vaišėms stalų.

Sukaktuvininkas gavo 
sveikinimų ir iš Toronto, 
Hamiltono bei Lietuvos. 
Pagerbimų pravedė ir ren
gėjų, susirinkusiųjų bei 
L.K.Mindaugo Šaulių Kuo
pos vardu pasveikino Au- 
gustinas Mylė; su jumoru 
pasveikino kleb. kun. J.Arą - 
nauskas, SJ., J.Šiaučiulis 
Montrealio apylinkės Bend
ruomenės ir Šaulių Rinkti
nės VILNIUS vardu. P. 
Dikaitis ta proga paskaitė 
savo kūrybos.

Buvo įteikta bendra 
visų dovana, kortelė ir 
speciali dovana, gauta iš 
Lietuvos, atvežta sukaktu
vininko žento.

Ignas Petrauskas, nežiū
rint savo amžiaus ir toliau

yra veiklus šaulys, atsilan
ko į svarbiuosius lietuviš
kus renginius.

Pagerbimų suorganizavo 
Augustinas Mylė ir Jonas 
Babrauskas. I.

DOVANOS
Visiems iš okupuotos 

Lietuvos besilankantiems 
tautiečiams Montrealyje, 
atvykus į Aušros Vartų 
parapijos patalpose esantį 
Spaudos Kioskų veltui duo
du dovanų: spalvuotus spau
dinius Lietuvos Himno ir 
Vyčio 10"xl2" dydžio.

J. Šiaučiulis

e A. JONELIS, .A. MYLĖ 
ir A. URBONAS buvo išvy
kę rudenio žvejybon į Bas- 
katong'o ežerų. Parsivežė 
ne tik žuvų, bet ir grybų.

«<6V MėMSV «XSMSV «®eSM «XB*6X« w®«3V
| HONEY FOR SALE ! €
| Direct from the beekeeper. $1.20 per pound.
| Delivery could be arranged tool. Please call: |
| Tel.: 627-1328 f

■xswer* «xeeey» •'Owsx*
Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

(iledvūįu* Ji
ENTRCPfiENEUR ELECTRICAL 
tLECTMCIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION TFI • 366-5484LASALLE,OUĖ. H8P2C5 1 tL1

PASTATŲ K ANAU ZAO JOS VALYMO SPEC AUSTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.&

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kcnpas 45~th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

• Gttaaia • Krcuftt •
• <u fromcge •
• Pain • Cat* o
• Melleun btifnn •

(PoncMU)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

brelrue pyrogaičlal
Spurgo,
Sausainiai
Aguonlnlai Ir kitokie
pyragai

M»4. Oeterie E.. Mtl 524-3348

Member

Foto M.L.S.
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

Automobilių nuoma
* Naujų ir vartotu pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

366-7818
1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS ™ “
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 11.7

Dr. JONAS M ALISKA
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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARI
Profesiniai patarnavimai 

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

Tel: 481-0311

Dr. Gaitan BERARD, D.M.B.

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

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

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

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked moat** specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

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 1L6

Tel.:t 931-4024

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montreal, P.Q? H3A 2G6 844‘ 7307 ir 288-9646

TEL.: (514)767 - 4690

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

JONAS &C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

Notarai

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

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

8 psi.
i ' ’■

TONY
PH OTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUMIN1JAUS DURYS, LANGAI, STOGEUAI, 
APKAUMAI AUUMINIJUM, PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

. ..........
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i
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