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SAVAITINIAI (VYKIAI •

VIDURINIŲJŲ RYTŲ vALšTOltj VYRAT 
LANKOSI AMERIKOJE

JAV prez. George Bush 
pradėjo visą eilę svarbių 
pasitarimų su jį vizituojan
čiais Egipto prezidentu, 
vėliau Jordano karaliumi 
ir po jo Izraelio prezidentu. 
"NL" laikraštį leidžiant, 
Egipto prez. Hosni Muba
rak vizitas jau buvo baig
tas. Jo metu tariantis dėl 
taikos Viduriniuose Rytuose 
ir dėl patenkinamo palesti
niečių problemos sprendimo 
abu prezidentai,atrodo,buvo 
gana panašios ir vieningos 
nuomonės. Todėl beveik 
sensacingai nuskambėjo 
JAV prezidento viešas pa
siūlymas Izraeliui atitrauk
ti savo karinius dalinius 
iš Gazos rėžio ir Vakarinio 
Jordano kranto, ir baigti 
tų arabų teritorijų okupa
cijų. Prez.Bush'as taip 
pat patvirtino palestinie
čiams naujai suteiktąsias 
politines teises ir pasisakė, 
kad tinkamai suorganizuota 
tarptautinė, taikos konfe
rencija galėtų vaidinti nau
dingą rolę Vidurinių Rytų 
problemų sprendime.

Prezidento kalbos griež
tumas, reporterių ir politi
nių stebėtojų manymu, 
yra naujos politikos pradžia 
spausti Izraelį, kad šis 
pradėtų pasitarimus su 
PLO ir sutiktų dalyvauti 
tarptautinėje taikos konfe
rencijoje.

Neatrodo, kad Izraelis 
su tais pasiūlymais sutiks, 
nes prez.Shamir'as, dar 
prieš pradėdamas kelionę 
Washingtonan, pareiškė, 
kad su PLO nebus kalbama. 
Jis siūlysiąs pradėti kalbą 
su priimtinais palestinie
čiais ir planuojąs pravesti 
vietinio pobūdžio rinkimus 
okupuotose teritorijose.

SUSIRENKA KANADOS 
PARLAMENTAS

J>.m. balandžio mėn. 
3 d. atidarytas 34-tasis 
Kanados parlamentas. Sosto 
kalbą skaitė gen.gubernato- 
rė Mme Jeanne Sauvė. 
Joje min.pirm. B.Mulroney 
išdėstė gana miglotą ir 
labai apibendrintą ateities 
veiklos planą. Iš užuominų 
galima spręsti, kad bus 
bandoma sumažinti biudže
tinį deficitą, apkarpant 
ir pertvarkant Nedarbo 
Draudos išmokėjimus ir 
įvedant valstybinius mokes
čius. Ką iš tiesų konserva
toriai galvoja, paaiškės 
netrukus, šį mėnesį paskel
bus naują biudžetą.

Reikia sutikti su opozi
cija, kad sekantieji konser

vatorių valdymo metai 
bus pelningi visokioms tarp
tautinėms korporacijoms 
ir bendrovėms, o eiliniai 
kanadiečiai turės nešti 
dar didesnę mokesčių našta.

GORBAČIOVAS KUBOJE
Sovietų Sąjungos vadovo 

3-jų dienų susitikimas su 
komunistinės Kubos dikta
toriumi Fidel Castro iš 
paviršiaus atrodė net per 
daug draugiškas: buvo gle- 
besčiuojamasi, bučiuojama
si į žandus, paraduoja
ma ir sakomos karštos 
prakalbos.

Tačiau po visu tuo bliz
gesiu Gorbačiov'as pasiūlė 
Kubai (jgpgiąu. pačiai ga
mintis prekių fr mažiau 
reikalauti iš Sovietų Sąjun
gos. 5-kių bilijonų dolerių 
vertės kasmetinė parama 
perdaug nukraujina ir šiaip 
jau leisgyvę Sovietų ekono
miją. Manoma, kad stali- 
nistui Castro buvo patarta 
atleisti geležinį kumštį, 
užgniaužusį vis? salą. Ku
bos kalėjimai dar prikimšti 
disidentais.

BEIRUTAS VĖL 
LlfeČSNOjžT"

Jau kelioliką dienų iš 
eilės vyksta aršios kovos 
tarp taip vadinamos krikš
čionių milicijos ir musul
monų bei Syrijos dalinių. 
Pirmuosius ginkluoja ir 
palaiko Izraelis, o pasta
ruosius Syrija ir Iranas.

Abi pusės siekia visiš
kos miesto kontrolės. Ko
vos yra pačios žiauriausios 
visoje konflikto eigoje. 
Jau dabar nukentėjęs Beiru
tas, atrodo, taps tiktai 
smilkstančių griuvėsių krū
va.

KITI APIE MUS
* Toronte leidžiamas lat
vių savaitrastis LATVIJA 
XmerikA š. m. kovo 25” 
cT numeryje mini Lietuvą 
ir jos įvykius net trijuose 
straipsniuose. Viktors Kal
nins, rašydamas apie skau- 
tybės atgimimą Baltijos 
kraštuose, cituoja iš Mask
vos laikraštyje KOMSO- 
MOLSKAJA PRAVDA 
lietuvaitės Stankevičiūtės 
parašytojo straipsnio, pa
vadinto SKAUTAI. Jame ji 
rašo apie skautų ideologiją 
(ištikimybė tiesai, Dievui 
ir tėvynei) ir skautų veiklą 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
šias žinias ypatingai skirda
ma janesniesiems Lietuvos 
mokytojams, kurie apie 
tai nieko nežino. įdėtame 
pasikalbėjime lietuvės žur
nalistės Adomaitytės su

Kaune, 
pirmą 
kartą 
I egaliai 
švenčiant 
Nepriklausomybės 
atstatymo 
šventę 
šių metų 
Vasario 
16 dieną.

Saulium Galadausku jau 
kalbama apie dabartinę 
skautų organizacijos padė
tį Lietuvoje ir ateities 
persųejctyvas.

S. Galadauskas yra Vil
niuje būsimos konferenci
jos, pavadintos TAUTINIS 
ATGIMIMAS IR MOKINIAI 
vienas iš rengėjų. Jis pasi
sako už jaunimo organiza
cijų įvairybę ir pamini, 
kad skautų organizacijos 
vienetai jau veikia Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Mari
jampolėje. (Taip, Marijam
polėje, nes ji atgavo savo 
tikrąjį vardą, Kai miesto 
gyventojai neseniai didele 
dauguma atmetė iki šiol 
prikergtąjį Kapsuko vardą 
ir grąžino senąjį h.n.). 
Paklaustas, ar skautai 
steigsis rusų ir lenkų mo
kyklose, atsakė, kad jei 
taip atsitiktų, Lietuvos 
skautai teiks jiems viso
keriopą paramą ir pagalbą.

To paties laikraščio 7 
psl. atspausdinta net du 
straipsniai: vienas apie
Nepriklausomybės šventės 
minėjimą Lietuvoje, o 
kitas apie Vasario 16 minė
jimą Toronte. Abu straips
niai parašyti išsamiai, įdo
miai ir šiltai. Dabartiniai 
Lietuvos įvykiai aprašyti 
gerai informuoto asmens, 
pasirašiusio V.I. inicialais.

* Du didieji JAV žurna
lai (TIME ir NEWSWEEK 
š.m. balandžio 3 d. nume- 
ryje paminėjo dabartinius 
Lietuvos įvykius. Pirmasai 
straipsnyje apie Jelcin'o 
rinkiminį laimėjimą, kuris 
esą simbolizuoja istorinį 
pasikeitimą Sovietijoje, 
paminima^ vienu sakiniu, 
kad SĄJŪDIS tikisi iš 42- 
jų laimėsiąs 30-tyje rinki
minių apylinkių. (Laimėjo 
daugiau. Tikisi laimėti 
bent 35 vietas. Kiti spėja, 
kad laimės 38 SĄJŪDŽIO 
arba jam artimi kandida
tai. h.n.). įdomi Jelcin'o 
pastaba žurnalistams, kad 
jis buvęs KGB pulkininko 
įspėtas, jog "išlipęs iš savo 
automobilio po dviejų sa
vaičių būsi paliestas tokių

ini
P'’ tai širdis sustoja".

uo tarpu NEWSWEEK 
a nuotrauka iš Vasario 
..minėjimo, kurioje ma-

įd'

tpsi jūra trispalvių, nešamų 
minios ir iškeltų prie na
mų. Straipsnis parašytas 
amerikiečio reporterio 
Andrew Nagorski ir pava
dintas THE WINTER OF 
THEIR DISCONTENT (JŲ 
APMAUDO ŽIEMA). Nagop. 
ski prieš 7 metus (1982 
rugpjūčio mėn.) buvo Krem
liaus priverstas išvykti iš 
Maskvos už "piktavališkų 
gandų" skleidimą ir "įžeidi
nėjimą vadovaujančiųjų". 
Tuo metu jis buvo NEWS
WEEK Maskvos biuro virši
ninkas ir buvo išvarytas už 
tai, kad parašė straipsnį 
apie pogrindinį nacionaliz
mą, pastebimą Lietuvoje. 
Vasario mėnesį, taip rašo 
Nagorskis savo straipsnyje, 
jis grįžo Sovietų Sąjungon 
ir keturias savaites keliavo 
po Baltijos kraštus, Ukrai
ną, Armėniją, Azerbeidžia-

Maskvą ir Rusijos

Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną, Vasario Šešioliktąją, 
100,000 

l užtvindė
■ Žmonės
vėliavomis, skandavo 
VĖS! LAISVĖS! ir

žmonių 
Kauno 

mojavo

minia 
gatves.

Lie?#vos
>: LAIS

VĖS! LAISVĖS! ir plojo 
masinės tautos organizaci
jos, žinomos SĄJŪDŽIO 
vardu, vadovams, kai šie 
prisiekė sieksią nepriklauso 
mybes ir neutralumo savo 
mažajai Baltijos respublikai”

juo greičiau 
savo imperijai iširti, 
geriau bus ir

rusai

jiems

kraštuose,

ną, 
provincijos miestus. Jis sa
kosi radęs visur labai 
intensyviai diskutuojamas 
nacionalines temas ir impe
riją, grasomą žmonių įsiti- 

ji pradeda
riją, grasomą 
kinimu, kad 
subyrėti.

Straipsnis 
taip: "Tai ne 
kurią mačiau 
vasarą. Tada mano susitiki
mai su gyventojais, Romos 
Katalikų kunigais ir poli- 

į kalinių žmonomis 
šešėlyje, 
tautinius

pradedamas 
toji Lietuva, 

1981 metų

tinių kalinių 
vyko represijų 
Išreikšdami ■ savo 
jausmus ir pasigėrėjimą už 
sienos, Lenkijoje, vykstan
čiomis "Solidarnosč" sąjū
džio manifestacijomis, 
lietuviai, šalia atviro nesi
skaitymo ir nepaklusnumo 
betgi rodydavo ir rezigna
cijos bei baimės jausmų, 
tartum nujausdami, kad 
sovietinis saugumas niekad 
neleis viešo nepaklusnumo 
nustatytajai tvarkai. O da
bar, prieš mano akis, jie 
kaip tiktai rodė toki, ne
paklusnumą. Pirmą kartą

Autorius, toliau aprašyda
mas Ukrainos žmonių nuo
taikas, sakosi radęs ir 
darbininkus, ne tiktai inte
lektualus bei disidentus, 
atmetančius visą komunis
tinį eksperimentą nuo pat 
1917 metų. "Jie jau nebe
galvoja apie stalinizmą ir 
ekonominį puvimą kaip pa
klydimą, bet 
gos sistemos 
davą".

Nykstant 
tikėjimui ir 
priespaudai, 1 
rius, pradeda atsigauti reli
gija ir bažnyčios, o taip 
pat 
nacionalizmas 
ko atsiskyrimo ne rusiško
se respublikose iki naciona 
listinių programų palaiky
mo pačioje Rusijoje. Žmo
nės esą taip atsikandą so
cializmo, kad jungtųsi po 
bet kokia vėliava. O leng
viausia esą jungtis 
nacionalistine, 
vėliava, tvirtino 
buvęs politinis 
Aleksandr Podrabinek, 
kuris dabar redaguoja 
savilaidinį savaitraštį.

"Niekur 
taip labai 
nesuvienijo 
trijose Baltijos respubliko
se, kur atsiminimai apie 
nepriklausomybę prieš 1940 
metų okupaciją tebėra 
labai gyvi. Daugelis nacio
nalistų tiki, kad ekoniminė 
krizė privers tiek atpalai
duoti centrinę kontrolę, 
kad jie galės tai išnaudoti 
iki maksimumo. Anot SĄJŪ
DŽIO veikėjo Vito Tom-

kaip klaidin- 
natūralią iš-

ideologiniam
• sušvelnėjus 
tvirtina auto-

ir visokio pobūdžio 
nuo visiš-

po 
tautine 

autoriui 
kalinys

nacionalizmas 
neuždegė ir 

žmonių, kaip

kaus, 
leis 
tuo 
patiems ir visiems kitiems. 
Priešingai, negu mano 
ankstyvesniųjų atsilankymų 
metu Baltijos
Tomkus ir visi kiti kalbėjo 
nesvyruodami 
savo žodžius 
buvo aiškiai 
stiprėjančio 
po Sovietų 
iš Afganistano, 

stiprėjančių

ir leisdami 
užrašyti. Jie 

padrąsinti vis 
įsibangavimo 
pasitraukimo 

iš Afganistano, paveikti 
nuolat stiprėjančių naujų 
kelių ieškojimo Vengrijoje 
ir Lenkijoje ir neramumų 
visose kitose Sovietų res
publikose. Estų istorikas 
Tunne Kelam, Estijos ne
priklausomybės partijos 
narys, pasakė: "Jie gali nu
malšinti neramumus, 
sius vienoje 
lyje, bet ne 
se iš karto".

kilu- 
imperijos da- 
keliose vieto-

Autorius mini vietinių 
kalbų paskelbimą oficialio
mis Baltijos respublikose 
ir rusų sukurtas organiza
cijas, kurios tam priešina
si. Rusifikacija esą atakuo
jama ne tiktai Lietuvoje, 
Estijoje ir Latvijoje (ku
rioje, anot autoriaus, rusai 
labiausiai įsgalėję), bet ir 
Ukrainoje, kurioje rusų 
kalba buvo brukama Sta
lino ir Brežnev'o laikais ir 
kur milijonai buvo išžudyti 
vykdant prievartinę kolek
tyvizaciją ir įvairius "valy
mus". Ukrainos Katalikų 
Bendrija buvo visai užda
ryta 1946 metais. Rovno 
mieste, kur anksčiau jau 
beveik niekas nekalbėjo 
ukrainietiškai, vietinis po
licininkas šį kartą auto
riui papasakojo naujausią 
vietinį anekdotą: atėjęs 
kažkoks pašalaitis, prisukęs- 
savo sugalvotą mechanišką 
žiurkę, išsivedė visas mies
to žiurkes, nes šios sekė 
metalinę ir paskendo upėje. 
Tada vienas iš dėkingų 
miestiečių prislinko prie 
geradario ir paklausė: "Ar 
kartais neturite ir mecha
niško , prisukamo ruso?" Ir 

/ nukelta į 2 psl..................../
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankratčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo litro, drgJinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

issSKaKsssssasisiSiKss
RINKIMAI LIETUVOJE
SĄJŪDIS LAIMI RINKIMUS

(New Yorkas, 1989 kovo 27 d. LIC) Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio kandidatai laimėjo didelę daugumą 
balsų vakar dienos rinkimuose į TSRS Liaudies deputatus 
- praneša^ Lietuvių Informacijos Centras.

Sąjūdžio rinkiminio štabo neoficialiais duomenimis, 30 
iš 39 Sąjūdžio remiamų kandidatų buvo išrinkti į depu
tatus. 31-masis sąjūdietis ir Lietuvos mokslų akademijos 
viceprezidentas Vytautas Statulevičius, įveikė kitą sąjū
dietį, kino režisierių Arūną Žebriūną. A. Žebriūnas buvo 
Sąjūdžio vadovybės remiamas kandidatas 253-čioje apy
gardoje Utenoje, tačiau Vilniaus Sąjūdžio taryba aktyviai 
agitavo už tarybos narį V. Statulevičių, kuris ir laimėjo.

Daugelyje apygardų Sąjūdžio remiami kandidatai laimė
jo pries pagrindinius Lietuvos valdžios aparato atstovus. 
Pateikiame preliminarinį ir nepilną laimėtojų sąrašą:

Laimėjo absoliučia dauguma
• Algimantas Čekuolis, 
"Gimtojo krašto" redaktorius
• Rašytojas Sigitas Gedo

• Bronius Genzelis, 
Vilniaus Universiteto prof.
• Jonas Kubilius, 
Vilniaus u-to rektorius
o Rašytojas Marcelijus 
Martinaitis
• Nikalojus Medvedevas, rusų 
kilmės Kauno S-džio tar. narys
• Kazimieras Moteika
teisininkas, atidavęs part, bilietą
• Moksl. Juozas Olekas, Sibiro 
tremtinio sūnus, ne partijos nar

Nurungė
"Jedinstvoš" lyderį
Valerijų Ivanovą
Centrinio Komiteto sekr. 
Stanislovą Giedraitį- 
Valstybinio Plano komit. 
pirm. Mykolą Šarką.
Ministrų Tarybos pirm-ką 
Vytautą Sakalauską
Ministrų Tarybos pavad. 
Vilių Kazanavičių
Du oponentus

Teisingumo ministrą 
Praną Kurį.
Aukščiausios Tarybos pre- 
zid pirm. Vyt. Astrauską

• Alfredas Smalys, moksl., 
Kauno S-džio tarybos narys, 
partinis
• Virmantas Velikonis, Pa
nevėžio raj, Ramygalos kol. 
pirmininkas

Ministrų tarybos pirm, 
ne pavaduotoją Juozą Šerį.

Centro komiteto sekr.
Bronislovą Žalkauską

datus".

/.......................atkelta iš 1 psl./
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Lvove (ukrainietiškai Lviv, 
h.n.) straipsnio autorius 
matė daug ženklų, kad 
ukrainiečiai nori atgaivinti 
savo kalbą ir kultūrą, 
reikalauja uždaryti Černo- 
bilio atominę jėgainę ir 
išmesti iš valdytojo kėdės 
neapkenčiamą Ukrainos 
komunsitų partijos 'bosą' 
Vladimirą Ščerbiekį, užsili- 
kusį dar nuo Brežnevo lai
kų. Aktyvistų grupės yra 
organizuojamos buvusių 
politinių kalinių ir Ukrai
niečių Rašytojų unijos.

Kijeve demonstruojantys 
ukrainiečiai, Gorbačiov' o 
vizito metu, gatvėse šaukė-. 
"Ščerbicki's NE, demokra
tija - TAIP!" Tačiau Gorba
čiov' ui lankantis visa eilė 
ukrainiečių aktyvistų buvę 
suimti ir išlaikyti kalėjime 
iki Gorbačiov'as grįžo 
Maskvon.

Azerbeidžiane ir Armėni
joje nacionalistiniai jaus
mai tebesą gyvi ir rusena 
po laikina pelenų pluta. 
Autorius mini taip pat 
Maskvoje sutiktus rusų 
nacionalistus, kurie teigia, 
kad 1917 metų revoliucija 
buvusi sukurta žydų ir 
masonų.

Pabaigoje šio įdomaus ir 
įžvalgaus straipsnio, auto
rius Andrew Nagorski taip 
2 psl.,

samprotauja: "Kremliui da
bar liko du nemalonūs 
pasirinkimai. Jis gali vėl 
imti persekioti nacionalisti
nius sąjūdžius, rizikuoda
mas pakenkti ir Gorbačiov’ 
o reformoms ir geram 
vardui, ir gerai valiai, 
kurias jis laimėjo Vakaruo
se. Arba gali stengtis 
surasti kelią, kaip patenkin
ti tautines aspiracijas 
laisvesnėje federalinėje 
sistemoje, tokiu būdu susilp
nindamas centrinę politinę 
kontrolę. Maskva tiktai 
pradėjo galinėtis su idėja, 
kurios laikas pribrendo".
* Montrealio THE GAZET
TE skaitytojų laiškų sky
riuje atspausdino dar du 
pasisakymus dėl lenkės M. 
Brzeski įžūlaus kaltinimo, 
kad Lietuvos dabartinis 
nacionalizmas esąs šovinis- 
tiškas ir atstumiantis.

Dr. Milda Danytė nuro
dė, kad Lietuva visuomet 
buvo labai pakanti visoms 
savo mažumoms nepriklau
somybės metais ir tokia ji 
dabar yra, nes teikia įvai
rių privilegijų ir lengvatų 
visoms ne lietuvių etninėm 
grupėms. O Lionel Albert 
pakartotinai rašydamas, 
pritaria L. Stankevičiaus 
minčiai, kad Lietuvoje 
(ypač Vilniaus krašte, h.n.) 
yra buvę daug sulenkintų 
lietuvių. Patvirtindamas 
išvežtųjų lietuvių skaičių

Šie Sąjūdžio remiami kandidatai laimėjo prieš kitus 
kandidatus, tačiau nesurinko absoliučios daugumos: Julius 
Juzeliūnas, Gunaras Kakaras, Grigorijus Kanovičius, Čes
lovas Kudaba, Jūratė Kupliauskienė, Marijonas Visakavi- 
čius, Vidmantas Žemelis 4% pralaimėjo Vilniaus 229- 
toje apygardoje prieš Vilniaus miesto pirmąjį sekretorių 
Kęstutį Zalecką, tačiau dalyvaus antrame rinkimų ture, 
kuris, kaip spėliojama, bus maždaug už dviejų savaičių.

Pagal paskutinius duomenis 686-toje apygardoje, Sąjū
džio Seimo Tarybos atsakingas sekretorius Virgilijus Če
paitis pirmauja tik 2% prieš Ivaną Tichonovicių, Peda
goginio Instituto docentą. Juras Požėla, Lietuvos Mokslų 
Akademijos prezidentas, atsidūrė trečioje vietoje. Ticho- 
novičių stipriai rėmė lenkai, Čepaitį - lietuviai balsuoto
jai. Antrame ture lemiamą baslą greičiausiai turės rusai, 
kurie sudaro apie 25-30% balsuotojų.

693-čioje apygardoje, kur Sąjūdžio rinkiminio štabo ap
skaičiavimu balsavo apie 85% turinčių teisę balsuoti, 
buvo išrinktas Mečys Laurinkus, Sąjūdžio Seimo Tarybos 
narys ir Stalinizmo Nusikaltimams tirti komisijos sekre
torius. Jo pagrindinis priešininkas - buvęs Sąjūdžio seimo 
tarybos narys rašytojas Vytautas Petkevičius. Sąjūdžio 
kampanijos darbuotojai laikė šią apygardą būtina laimėti. 
Turimomis žiniomis, Laurinkus surinko

BADO STREIKAS ŠAKIUOSE
(New Yorkas, 1989 kovo 26. LIC) 

jos Centrą pasiekė pareiškimas apie

60.1% balsų.

Lietuvių Informaci- 
bado streiką, kurį 

kovo 22 d. nusprendė palaikyti Šakių seimelio tarybos 
posėdis. Lietuvos Persitvarkymo Sąjjjdžio Centras Vilniuje 
kovo 23 d. pasiuntė palaikymo telegramą.

Š. m. kovo 22 d. 13 vai. prie Lietuvos Komunistų 
partijos Šakių rajono komiteto pradėjo bado streiką LPS 
Seimo narys Gintautas Bendoraitis, protestuodamas prieš 
rinkimų įstatymo pažeidimus Šakių rajone. Gintautas 
■Bendoraitis pasiryžęs badauti tol, kol bus įvykdyti tokie 
reikalavimai:

1) Nutraukti šmeižto kampaniją prieš Sąjūdžio remia
mus kandidatus; atleisti iš "Draugo" (LIC pastaba: Ša
kiuose leidžiamas rajoninis laikraštis) redaktoriaus^ pava
duotoją Zavitauskienę ir į korespondentą Bagzevičių už 
neobjektyvų medžiagos pateikimą.

2) Griežtai laikytis rinkimų įstatymų, ypač 44 straips 
nio (LIC pastaba: 44 straipsnis kalba apie lygias kandida
tų teises);

3) Reiškiu nepasitikėjimą LKP Šakių komiteto pirma- 
muoju sekretoriumi Jociumi už rinkimų įstatymo pažei
dimo toleravimą.

RINKIMINĖS KAMPANIJOS KAITRA ryšiams su
(New Yorkas, 1989 kovo 26. LIC) Artėjant kovo 26 kitataučiais 

dienos rinkimams, Sąjūdžio rinkiminei kampanijai visaip 
dar buvo kliudoma, praneša Lietuvių Informacijos Cent
ras. Velykų antrą dieną 2,250 atstovų buvo renkami į 
visasąjunginį Liaudies deputatų kongresą Sovietų Sąjungo
je. Sąjūdiečiai statė 39 jų ^remiamus kandidatus į 42 Lie
tuvai skirtas vietas.

Pasak Sąjūdžio rinkiminio štabo narės Agonitos Rupšy. 
tės, kuri Lietuvių Informacijos Centrui nušvietė rinkimi- 
nės kampanijos eigą,, Sąjūdis tikėjosi laimėti 30 vietų, 
nors "agitacija prieš rnusilabai didelė". Tačiau žmonės 
dar yra ant tos pakilimo o^pgos, kuri tęsiasi nuo vasaros. -
Oficialūs organai kaip galinga ilgiau delsė pildant Sąjū
džio prašymus, tik paskutinę minutę leidžiant spausdinti 
arba per televiziją rodyti rinkiminę medžiagą.

Pvz., praeitos savaitės pradžioje Lietuvos televizijoje 
buvo uždrausta parodyti Sąjūdžio penkių minučių rinki
minę video juostą. Ji kurį laiką net buvo dingusi. Sąjū
džiui ėmus protestuoti, video juosta atsirado ir pirmą 
kartą buvo parodyta 10:30 v.v. praeitą ketvirtadienį. 
Video juostoje, kurioje reklamavo Sąjūdžio kandidatus, 
buvo muzikinis tonas, dainuojant Vytautui Kernagiui ir 
klausant poeto Bernardo Brazdžionio eilių, su ištrauko- į rena Lukoševičienė, 
mis iš mitingų, kaip pvz., Laisvės statulos atidengimo . ,
Kaune, gėlių padėjimo prie dr. Jono Basanavičiaus kapo, PLB vicepirmininke 
atidengimo memorialinės lentos Vilniuje per Vasario 16- Kultūriniams 
tąją. Tame fone buvo rodomi Sąjūdžio remiamų kandida
tų nuotraukos, jų apygardų numeriai ir kvietimas balsuo- reikalams, 
ti "UŽ Lietuvą, už Sąjūdį. Balsuokime už Sąjūdžio kandi-

(jis, susumuojant visus so- , 
vietų likviduotus ir depor- : 
tuotuosius, siekia apie 
250,000), dar kartą pri
mena apie savo senelius ir 
tėvus, kurie taikiai gyvenę 
Lietuvoje iki lenkai seimi
ninkai juos bandė išmesti 
iš buto ir tiktai grafo 
Przeceskio įsikišimu jiems 
buvo pratęstas termi
nas. Tai atsitikę prieš 
84 metus. O jo žodžiais 
tariant, rusai, kurie atsi
kraustė į Lietuvą sovieti
nio režimo metais, turėtų 
grįžti atgal į Rusiją.
* THE CHRITIAN SCIEN
CE MONITOR š.m' kovo 
28 d. numeryje paskelbė 
net tris įdomius straips

/bus daugiau/

nius apie Baltijos kraštus 
ir Lietuvą. Paminima, kad 
ši rudenį vyks vietinių 
respublikos aukščiausiųjų 
sovietų rinkimai, kuriuose, 
kaip rodo dabartinių rinki
mų laimėjimai, suteiks dar 
reikšmingesnių pergalių už 
autonomiją ir savarankiš
kumą pasisakantiems kandi
datams. Lietuvos komunisti
nė vyriausybė todėl esanti 
taip labai susirūpinusi ir 
išsigandusi SĄJŪDŽIO 
kandidatų milžiniškos 
pergalės ir jų galimo 

nubalsavimo atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos, kad 
pradedanti kalbėti apie 
galimybę tuos rinkimus 
atidėti vėlesniam laikui.

PASAULIO LIETUVIŲ. BENDRUOMENĖJE:
Pasaulio LB Valdyba savo trečiąjį posėdį turėjo š.m. 

kovo mėn. 4-5 d.d. Toronte, Kanadoje. Ta proga padary
ti pranešimai apie kelionę Lietuvos Vasario 16-tos iškil
mių proga.

Gabija Petrauskienė PLB vicepirm., Vytautas Birbta 
Kanados LB pirm., Juozas Sabas V. Vakarų Vokietijos LB 
pirm, dalyvavo Vasario 16 dienos minėjime. Taip pat 
iškilmėse dalyvavo PLJS vykdomoji vicepirm. Mirga Šajt- 
miraitė ir ižd. 
visi kanadiečiai.

Sveikinimo 
Sąjūdžio seime 
vardu. Kanados

Arūnas Pabedinskas. Išskiriant p. Sabą 
i I

n
,B

žodį Vasariai 15 <L Kaune vykusiame 
pasakė kalba Gabija Petrauskienė P 

lietuvių vardu sveikino KLB pirm. Vyttu-

Gabija 
JuozapaviČiūtė-

Petrauski enė,
vicepi 

ryšiams su kraštais 
ir lietuviška spauda.

Algimantas Gureckas, 
PLB vicepirmininkas 

tas Bireta ir Vakarų Vokietijos lietuvių vardu - VLB 
pirm. Juozas Sabas vasario 16 dieną Gedimino aikštėje 
vykusiame mitinge.
* KLIMAIČIO REIKALU: Valdyba yra išsisuntusi lietu
vių spaudai atsišaukimą, kviečiantį visuomenę nesiųsti 
lėšų į sąskaitą. Kalbant tais reikalais Lietuvoje paaiškėjo, 
kad Sąjūdis jo neįgaliojo tokios sąskaitos atidaryti. Jis 
įgaliotas tiktai rūpintis savo informacijos centro finansa
vimu.

* ĮKURTA EKONOMINIŲ REIKALŲ KOMISIJA: Valdy
ba patvirtino PLB pirmininko sudarytą Ekonominių Rei
kalų Lietuvoje Komisijos branduolį: pirmininku dr. Feliksą 
Palubinską, nariais: dr. Adolfą Damušį, IL, Joną Pabedins
ką, Westchester, IL, Juozą Sidą, Berkley, Calif., Gabrie
lių Žemkalnį, Melbourne, Australia.

Jos tikslas svarstyti ne bizniavimo, bet talkos Lietu
vai galimybes.

* PLB IŽDE KRIZĖ: kovo mėn. pirmąją dieną, valdy
bos veiklai skirtų pinigų buvo $3,900 US amerikoniškoje 
sąskaitoje ir $4,501) Cnd. kanadietiškoje sąskaitoje. Kiti 
turimi pinigai rezervuoti Vasario 16 gimnazijon P. Ame
rikos studentų siuntimui, "Pasaulio Lietuvio" išleidimui, 
ir 1.1. Valdyba už keletos mėnesių pasieks finansinį kri
zės stovį, kurio neišsprendus, planuojami projektai sustos.

KRAŠTŲ ĮNAŠAI: Pereituose PLB Seimuose kraštų 
valdybos nutarimais įsipareigojo PLB Valdybos darbui 
remti atsiųsti 30% nuo Vasario 16-tos proga surinktų 
aukų ir 15% nuo solidarumo mokesčio. Vienintelė Ka
nados LB valdyba nutarimus sąžiningai vykdo. PLB Vai“ 

/ nukelta į 3 psl........./ 
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dyba dės pastangas, kad pajėgesni kraštai savo pareigą 

PLB Valdybai atliktų.

* PLJS VEIKLA: liepos 7-11) d.d. Vasario 16 gimna
zijos patalpose Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga šaukia 
išeivijos ir Lietuvos jaunimo konferenciją aptarti ryšių 
palaikymo galimybes.

* ŠVIETIMO SRITYJE; Milda Lenkauskienė pranešė, 
kad Vasario 16 gimnazijai remti finansiniai vajai visuose 
kraštuose turėtų vykti gegužės-birželio mėnesiais.

PLB Švietimo komisiją sudaro PLB narė M. Lenkaus
kienė, Kanados LB švietimo reikalų vedėjas Algimanatas 
Vaičiūnas ir JAV LB Švietimo reikalų vedėja Regina 
Kučienė.

Leidžiama Bindokienės tautinio auklėjimo knyga bus 
baigta kovo mėn. gale.

* VISUOMEININĖJE SRITYJE: Vytautas Dambrava 
pranešė, kad suorganizavo Vytauto Skuodžio 2 savaičių 
kelionę vasario pradžioje į Argentiną, Urugvajų, Braziliją 
ir Venezuelą. Politiniai daug atsiekta. Vietinė spauda 
rodė daug dėmesio.

Sąjūdžio Vasario 16 d. deklaracijai vienbalsiai pritarta, 
tuo parodant solidarumą su Sąjūdžio daroma akcija Lietu-

KLJS vicepirmininkė Onutė ŽUKAUSKAITE, PLJS pirmininkas Alvydas SAPLYS ir PLJS vicepirm. Mirga SALTMIRAITĖ.

vos laisvinimo linkme .
* RYŠIŲ SU UŽSIENIU SRITYJE: Algimantas Gureckas 
pranešė, kad pagal Seimo nutarimą, nusiųsti sveikinimai 
afganistaniečiarns rezistantams ir gelbėjusiems Lietuvos 
kareivius belaisvius Afganistano kovose prieš Sovietus.
* KULTŪRINĖJE SRITYJE: Irena Lukoševičienė pra
nešė, kad į jos siųstą kraštam anketą apie kraštų kultūri
nį pajėgumą bei interesus, atsakė: Anglija, Prancūzija, 
Austrija ir Kanada. Kanada pristatė kilnojamos Tautodai
lės parodos projektą, kuris galės pradėti keliauti per 
kraštus 1990 rn. pradžioje. Ruošiamas kultūrinių resursų 
katalogas.

Iki metų galo, gavus finansavimą, bus paruošta video 
juosta vaikams. Juostoje lėlių teatras vaidina įvairias 
lietuvių kalba pasakas. Ruošia Viktė Jankutė-Moss iš 
Detroito.

* INFORMACIJOS SRITYJE: pranešimo nebuvo, iš 
pareigų atsistatydino Algis Juzukonis. Bieliauskas ir 
Dambrava ir toliau gaus greitąją informaciją per FAX iš 
Damušytės ir Pugevičiaus INFO CENTRO New Yorke ir 
informuos kraštus tiesioginiai tuo atveju, kai reikalinga 
greita akcija.
* RYŠIŲ SU KRAŠTAIS SRITYJE: Gabija Petrauskienė 
pranešė, kad per Prancūzijos LB pirmininką Ričardą Bač- 
kį rasta ir PLB valdybos patvirtinta LB ryšininkė Ispa
nijoje Monsevičiūtė.
* SUSITIKIMAS SU VLIKU: kovo 11 d. PLB ir VLIKO 
delegacijos susitiko našiam pasitarimui Washingtone. 
Deklaracija (pranešimas) spaudai buvo paskelbti atskirai.
* Po pasitarimo su VLIKU, PLB atstovai aplankė Lie
tuvos Diplomatijos šefą S. Lozoraitį jo namuose Washing- 
ton’e.
VASARIO 16 GIMNAZIJAI REIKALINGA MOKYTOJŲ:

Vasario 16 gimnazija ateinanatierns mosklo metams 
ieško griežtųjų mokslų mokytojų ( pageidaujama su 
magistro laipsniu, žemesnis laipsnis irgi priimtinas). 
Anglų ir lietuvių kalbos yra būtinos. Kreiptis tiesiai į 
direktorių Andrių Šmitą, Romuva, Lampertheim, 6840 
Hūttenfeld, W. Germany.
* LITUANISTIKOS SEMINARAS: ir vėl vyksta kasme
tinis Lituanistikos Seminaras Illinois valstijoje, La Salle 
Manor patalpose, rugpjūčio 6-20 d.d. Kaina asmeniui 
$300 US. Lituanistikos seminaro ruoša rūpinasi komitetas, 
kuriam vadovauja Mindaugas Pleškys iš Čikagos. Lanksti
nukai šiuo metu ruošiami ir netrukus bus platinami.
* PASAULIO LIETUVIŲ ŽURNALO PADĖTIS: 1989 m.
pradžioje patikrinus prenumeratorių situaciją, paaiškėjo, 
kad dėl mirčių skaičius sumažėjęs nuo 340U iki 2600 per 
paskutinius 7 metus. Reikalinga rasti bent 800 naujų 
prenumeratorių, kad žurnalas galėtų išsilaikyti. PLB val
dyba praves prenumeratorių vajų. Gabija
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IŠMESTINUKAS
APYSAKA

Ill-ioji dalis.

KARAS BAIGĖSI, BET KAS TOLIAU?
/ tęsinys /

11. Laima guodėsi apsitvarkiusi asmeniškus rei
kalus ir pasiryžo dar ieškoti, neaplenkiant nė vienos lie
tuvių stovyklos.

Vienų dienų Petras su Laima galutinai susitarė 
kreiptis į vietinį stovyklos kapelionų dėl juodviejų san
tuokos. Ateinantį sekmadienį turėjo būti paskelbtas 
pirmas užsakąs. Rodos, ko daugiau bereikėjo - susikū
rus šeimos židinį, išemigruoti į Amerikų ar kur kitur, 
tvertis abiems dirbti ir gyventi. O gal dar kartais bus 
galima grįžti į tėvynę ir gyventi laimingų šeimos gyve
nimų ten. Deja, likimas staiga pasuko jų gyvenimų 
visai priešinga kryptimi.

Kas antrų savaitę Laima privalėjo su kitu tos 
pačios stovyklos vaizbūnu, turinčiu mažų sunkvežimėlįv 
važiuoti su iš anksto sužvejotais produktais ir juos 
mainais iškeisti į rūkalus ir kitus šioje rinkoje trūksta
mus gaminius. Po to juos įjungdavo vėl į mainų siste
mų. Anksti rytų, penktadienyje jie paprastai palikdavo 
stovyklų ir grįždavo į namus prieš sutemstant. Tų ne
lemtų, ypatingų penktadienį, dėl apledėjusių kelių jie 
užtruko ilgiau . Laimų, kaip paprastai, išlaipindavo 
prie jos namų. Taip buvo ir tų penktadienį. Kol ji pa
mažu susinešė ryšuliukus laiptais į savo kambarėlį, 
jau buvo po 6 vai.vakaro. Išvargusi kelionėje, po arba
tos puodelio, ji nutarė pasiruošti poilsiui. Mintyse džiau
gėsi pasisekusiais mainais ir laiminga, be slegiančių 
rūpesčių, atsigulė poilsiui.

Kiek laiko miegojo, nežinojo, kai stiprus beldi
mas į duris jų prikėlė. Pasiklausiusi, išgirdo už durų 
to namo gyventojų Indrelę, kuris sakėsi turįs jai svar
bių žinių. Išsigandusi Laima šoko prie durų:

- Nemalonu buvo žadinti iš miego, - kaimynas 
tyliai kalbėjo. - Išgirdau blogų mums visiems naujienų, 
kurių atnešė mano žmona iš laikinos stovyklos ligoninės.

- Kas atsitiko? Prašau tuoj pasakyti.
- Gal nieko taip labai baisaus, - pamatęs Lai

mos išgųstį, sušvelnino kaimynas, - bet vis tik reikia 
susirūpinti. I ligoninę buvo atvežti trys vyrukai. Vienas 
jų - jūsų sužadėtinis Petras Šermukšnis. Sakoma, kad 
jie yra apsinuodiję. Gal, kai gydytojas išpumpuos skil
vius, pavojus sumažės.

- Mano Petriukas ligoninėje.' Ačiū, širdingai ačiū, 
bėgu pažiūrėti...

Užsimetusi puspaltį, galvotrūkčiais nubėgo laip
tais. Indrelė , užuojautos pilnu veidu, pakraipė galvų 
ir sumurmėjo: "Vargšė mergaitė". Uždarė duris ir atsi
dusęs, pamažu nulipo laiptais, galvodamas: "Ar nesakiau, 
kad tuos visokius bravorėlius reikėjo tuoj, vos pasiro
džius, sunaikinti, kol dar nebuvo aukų. Dabar - vienas 
jau miręs, du kiti vargšeliai tikriausiai apakę...Karas 
tai pasibaigė, kulkos nebelekioja, o jauni vyrukai krinta 
nuo to prakeikto šamarlako. Tam mūsų valdytojui Bel
gui reikėtų dantis išdaužyti už neprižiūrėjimų, kas jo 
žinyboje dedasi..."

Ta nepaprasta žinia aplėkė stovyklų per keletu 
minučių. Aiškėjo, kad cukrinėlės spaudėjas norėjo iš 
kažkokių degalų, naudojamų raketoms į Angliju skraidin
ti, išvirti konjakų, ar kažkų panašaus. Prieš paleidžiant 
į rinkų, davė šalimai gyvenančiam viengungiui veltui 
išbandyti. Pastarasis pasikvietė neseniai apsigyvenusius 
kareivėlius pasivaišinti. Vienas iš jų laimingai išvengė 
apsinuodijimo, nes su draugais žaidė proferansų. Nebai
gęs žaidimo, negi bėgsi. Taip ir nedalyvavo pakviestas. 
Kada baigęs pulkų, nuskubėjo, rado draugus ant grindų, 
dejuojančius ir šaukiančius pagalbos, kad jie nieko nebe
mato. Vaišintojas, matyt daugiau išgėręs, jau gulėjo 
ramus, veidų įmerkęs į baltas jo paties putas. Petras 
Šermukšnis be sustojimo vis kartojo:

- Viešpatie Aukščiausias, nejaugi daugiau aš nie
ko nebematysiu? Viešpatie Aukščiausias, nejaugi....

Kada Laima atbėgo į ligoninę, jie jau 
buvo sunešti į uždarų ligoniams gabenti mašinų ir jos 
prie jų neprileido. Išvežė į gretimo miestelio ligoninę, 
kartu paimdami ir mirusįjį skrodimui.

Laimai grįžus, gyventojai dar nemiegojo. įeinan-

* ♦ ♦

Vakar danguje žvaigždė sustojo, 
Pražydus švyti šaltu sidabru. 
Ir tik tenai mūs Lietuva šventoji 
Glaustysis šiąnakt tarp audrų.
Tave be gailesčio nupurtė pūgos, 
Speigai nunuogė ant plikos kalvos. 
Tačiau tvirta, nenulenkei pabūgus, 
Sukruvintos, bet išdidžios galvos.
Mes apsakysim baisią Odisėją 
Prie židinio tyliausioj tylumoj - 
Kokius mes kruvinus kelius tęsėjom 
Vorkutoj, Karagandoj, Kolymoj...

A. Miškinis
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čių pasitiko tas pats Indrelė su žmona ir kitais to na
mo gyventojais, įsipareigojusiais raminti ir užjausti.

- Gal užeitumėte pas mus? - pakvietė Indrelės 
žmona, buvusi gaHestingoji sesuo. - Tik^-kų išviriau- 
karštos kavos ir dar turiu iš namų atsivežusi valerijono 
ekstrakto. Žinau, kad jums sunku...

- Taip, mielieji...Visi esate man geri, tik gaila, 
kad nežinote, kad aš pati padėjau šiems nelaimingiems 
duobę iškasti. Aš kalta...

- Nugi čia dabar, - įsikišo Indrelė. - Juk buvai 
išvažiavusi su Smilgių į Hanoverį ir grįžai vėlai vakare. 
Kuo gi tu gali būti kalta? Gal kad nevedžiojai jų, kaip 
vaikų, už rankos?

- Sunku kalbėti ir burnoti prieš galybę, nuo ku
rios mes priklausome. JumSj tik gera man norintiems, 
galiu atvirai pasakyti, kad duotas man šiame lageryje 
"išgeriančios mergos" vardas yra per švelnus. Reikėtų 
mane vadinti "prakeiktąja" arba dar tikriau pasakius, 
"galulaukės pirčių ragana"... Nepatikėsit, kad tai tre
čias jaunas vyrukas, suartėjus su manim, mirė staigia 
ir netikėta mirtimi.1 Pirmasis- kulkos pakirstas mirė 
ant mano rankų, antras - stovėjo prie manęs, kai kritu
si bomba išdraskė krūtinę. Aš buvau rasta prie jo išpro
tėjusi, bet kulkos nepaliesta. Vėliau ligoninėje atgavau 
sąmonę. Dabar trečias - patys matote...Vos tik pažadė
jęs mane vesti, buvo nubaustas palikti aklu...Ar nesu 
prakeikta?

Užsikniaubusi pradėjo verkti. Gyventojai nė ne
manė jos kaltinti. Nuliūdę švelniai jų ramino. Žinojo, 
kad po tokio sukrėtimo, protas neveikia.

Laima atsisakė gerti kavų ar pabuvoti, priminda
ma, kad jaučiasi išsisėmusi. Mintyse ji ieškojo išsigel
bėjimo stikle degtinės,kuri buvo jos kambarėlyje. Mote
rys buvo pasiūliusios praleisti su ja kartu naktį, bet 
Laima pasipriešino, sakydama, kad tai jų tik dar labiau 
prislėgs. Buvo beeinanti prie laiptų, kai staiga atsisuko 
ir paklausė:

- Jūs tokie draugiški...Drįstu paklausti...Sakykit, 
ką man daryti, jeigu pasirodytų, kad Petriukas liks 
visai aklas? Nežinau, ar pajėgsiu jį išlaikyti.Nepapras
tai man jo gaila, bet atsakymo pati viena negaliu su
rasti...

Po tylos viena iš moteriškių atsakė:
- Nieko tu, brangioji, negali jam padėti. Mes 

visi, sveiki būdami, stovime dėl emigracijos ir darbų 
kaip ant vištos kojos. Laukiam nekantriai, kada darbda
viai, apžiūrėję mūsų dantis ir raumenis, paims darbams 
ir naujam gyvenimui. Paklausk savęs, kas gi tave su 
aklu vyru priims? Niekas į tų pusę nė nepažiūrės! Kaip 
paprastai, privalės pasirūpinti valdžia ar šalpos organi
zacijos.. .

Daugiau niekas jokio patarimo nepasiūlė ir Lai
ma, dar kartų padėkojusi už nuoširdumų, pamažu užlipo 
girgždančiais laiptais. Pasilikusi viena kambaryje, užlie
jo rūpesčius stikline degtinės ir nenusirengusi atsigulė. 
Prieš užmiegant, nusprendė Petrų padrųsinti visokeriopa 
pagalba, jei pasisektų jai išvykti į darbo ir žmonių 
reikalaujančius kraštus.

Laima atsikėlė vos pradėjus švisti. Suvalgė mažą 
sumuštinį, užsigerdama vakarykščia kava, išsirengė į 
miestelio ligoninę. Kelias nuo apledėjimo jau buvo pra- 
važinėtas ir išvažiavo dviračiu. Budintis jų įleido. Pet
rų jį rado pusiau atsirėmusį lovoje, užrištomis akimis.

/ bus daugiau, /
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MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO LEIDINIAI
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pratę valdyti 
anksto skaity-

Esu matęs, kad šeši kombainai 
viens po kito pjovė kviečius. Tokie dideli dvarai.

Maroko žemė derlinga, bet sunku ję išdirbti, nuo

Irena MIKŠYTĖ

MAESTRO
/ Šių kino apibraižų, skirtų Kipro Petrausko 
gimimo metinėms, autorė parašė Lietuvos 
užsakymu, tačiau filmą liko nesūsukta/

(Pabaiga)
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Kauno sporto halė 1946 metais. Erdvi patalpa pilna 

žmonių. Visi čia su paltais, nes šalta,nekūrenta, is burnos 
kyla garas. Kipras Petraus1<*as čia keliamas kandidatu į 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatus. Dainininkas 
improvizuotoje tribūnoje taip pat stovi su kailiniais. 
Aiškiai jaudinasi, ieško žodžių, nepratęs viešai kalbėti...

- Brangūs draugai-, baigdamas noriu pasakyti: aš labai 
didžiuojuos, kad pasiūlėte mane kandidatu į Aukščiausio-
sios Tarybos deputatus. Nesu oratorius, gal ką ir ne taip 
pasakiau - juk žinot, kad man lengviau dainuoti nei kal
bėti. Bet šventai pasižadu - išrinktas iš visų jėgų steng
siuos, kad mūsų gyvenimas būtų geresnis ir gražesnis. 
Tik metai praėjo po karo, visko dar trūksta, ir alkana ir 
šalta. Bet pamatysit, kai sukrusim, kai stversim patys 
tvarkyti savo gyvenimą, tai visur... tai visiems ...

Neranda žodžių, kaip nusakyti gražią ir šviesią ateitį. 
Salė nuščiuvusi laukia. Tai, matyt, ir padiktuoja Kiprui 
netikėtą mintį:

- Tai visi turės tokius kailinius kaip mano...
Kipras plačiai išskečia savo kailinių skvernus. Rinkė

jai sužavėti artisto oficialios kalbos netikėtu posūkiu, 
pratrūksta plojimais. Kipras tribūnoje nusilenkia taip, 
kaip įpratęs daryti scenoje, ir baigia savo kalbą.

Po susirinkimo dainininkas, atsisveikinęs su lydėjusiais 
draugais, pasistatęs kailinių apykaklę, pasuka namu link. 
Keletą žingsnių atsilikęs, jį seka neeiškus žmogėnas. 
Gatvėje nesiryždamas jį užkalbinti, prisigretina funiku
lieriuje, kylančiame į Žaliakalnį:

- Klausiausi aš dabar jūsų kalbos, ponas Petrauskai, 
ir stebėjausi...

- Tai jūs buvote mitinge? Ką padarysi, aš ne orato
rius, - skėsteli rankomis Kipras.

- Aš ne tai turėjau galvoje... Stebėjausi, kaip greitai 
jūs išdavėte tautos idealus. Lietuvą tėvynę. Juk žmonės 
į jus žiūri, jumis tiki, jus myli, o jūs...

- Aš jūsų nesuprantu... Kokius tautos idealus išdaviau. 
AŠ visuomet buvau už tai, kad žmonės nebūtų engiami, 
nes pats nemėgstu prievartos; kad galėtų mokytis, nes 
pats sunkiai prasimušiau į mokslus; kad teatrų salėse 
būtų pilna žmonių.

- U jums širdies neskauda, kad bus sužlugyta mūsų 
taip nelengvai sukurta kultūra, paniekinta gimtoji kalba, 
kad Lietuva bus nebe Lietuva - be savo vėliavos, himno, 
netekusi savarankiškumo, valtybingumo, už kurį tiek 
kovota...

- Man rodos, aš kalbėjau lietuviškai ir operoj tebedar 
nuoju lietuviškai. Einu kur noriu - nematau užrašų "Nur 
fūr Deutsche". Gal jums anokia laisvė brangesnė?.. Ir 
apskritai, kas jums davė teisę su manim taip kalbėti? 
Kas jūs toks?

- Patriotas... Susipraskit, ponas Petrauskai, kol dar 
nevėlu... Jūs - mūsų tautos pažiba. Pagaliau juk sovietai 
atėmė jūsų dvarą, konfiskuos namą, nieko nepaliks. Argi 
jūs nejaučiate skriaudos?

- Niekada nebuvau nei turčius, nei dvarininikas. Kad 
dovanojo tą dvarą, tai negi atsisakysi... Mano turtas - 
scena...

- O ponia su vaikais? Argi jų negaila? Argi nesisteng
site pas juos į Vakarus išvykti? Susitikti?

_ - Nesijaudinkit. Stengiuosi. Stengiuosi per Raudonąjį 
kryžių juos susigrąžinti... Apskritai, po velnių, ko jums iš 
manęs reikia?

Namuose Kiprą pasitinka nyki tylą. Nei vaikų balsų, 
nei žmonos juoko. Kambariuos aidi vieniši jo paties žings- 
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ta daugiau kaip 100 įdomių nuotraukų iš įvairių laikotar
pių ir kraštų.

įvade autorius pasisako:
Lietuva - žemės ūkio kraštas ir šioje srityje 

nepriklausomybės laikotarpyje buvo padaryta nuostabi 
bei džiuginanti pažanga.

Pramonė buvo neišvystyta, dažnai svetimųjų ranko
se. Lietuvių pirmieji proveržiai pramones srityje buvo 
labai negausūs, todėl maniau, kad mūsų krašto pramonės 
istorijai gali būti naudingi faktai ir atsiminimai žmogaus, 
kuris pasinešė į tų sritį, plėsdamas šakų, kur lietuvių 
pasireiškimai buvo dar negausūs ir riboti.

Su ypatingais sunkumais lietuvis pramonininkas_ _ ____
susidūrė būdamas išblokštas iš tėvynes ir svetimoje že- nistai sėja daug kviečių, 
mėje bandydamas pritaikyti savo patirtį Lietuvoje.

Tuos eksperimentus, patirtis ir pergyvenimus, ypač
kartoms, kas sausros išdžiuvusi, kieta. Didelių dvarų kolonai turi įsigiję 

parašyti ir iš-
Afrikos žemyne, norėjau palikti ateities 
ir nulėmė, kad ryžausi šiuos atsiminimus 
leisti.

Suprantama, mano pirštai daugiau 
pramonės mašinas negu plunksnų, todėl iš 
tojus atsiprašau už netobulumus. "

Knyga dedikuota autoriaus .šviesiam a.a.žmonos 
Bronytės atminimui. Nežiūrint autoriaus pareiškimo pasku
tiniame Įvado sakinyje, jo pasakojimas plaukia lengvai, 

I vaizdingai, gera kalba .

! IŠTRAUKA:
" Kartų atvažiuoju pas vienų kolonų linų reikalu 

nerandu namie.
- Kur šeimininkas? - klausiu.
- Ūkininkų susirinkime galite rasti.

Nueinu į susirinkimų. Susirinkę nemažas būrys ko
lonų ir svarsto žvirblių klausimų. Nusiskundžia, kad žvirb
liai išlesa iš kviečių varpų grūdus ir daro daug nuostolių. 
Vienas sako:

niai. Nuo sienų žvelgia gerai pažįstami paveikslai, portre
tai. Ilgai žiūri į žmonos pcrtretą - kur ji? Ar dar teks 
pasimatyti?

Tai vis savim atsigėrėti negali?- klausia Petrauskiene, 
jau su paltu įžengusi į kambarį ir užtikusi Kiprą tebesto
vintį ta pačia poza.

- Kaip manai, ar prie!šito ženklo galima nosinaitę į 
kišenę įsikišti? - klausia Kipras, laikydamas rankoj "fan
taziją".

- Tau galima, - žmona įkiša nosinaitę į viršutinę 
švarko kišenėlę. i

- Ką as be tavęs daryčiau... - Kipras bučiuoja žmonai 
ranką.

- Tą, ką lig šiolei, - dainuotum... Kaip tu ten sakyda
vai? Koks dainininko ilgo amžiaus receptas?

-"Laikyk kojas šiltai, galvą blaivią ir skrandį tuščią"... 
~ cituoja Kipras, žengdamas pro duris.

Pro tarnybinį įėjimą skuba vėluojantys muzikantai.
Kipras savo grimo kambaryje. Petrauskienė ant stalo 

kampo deda termosą su arbata, dėžutes su tabletėmis, 
tuščias vazas gėlėms pamerkti. Baigęs grimuotis, Kipras 
vaikšto po kambarį, stengiasi susikaupti.

- Per anksti apsirengei, Kiprai. Pavargsi...
Maestro nekreipia dėmesio į pastabą. Klausia:
- O mano mielieji "mokytiniai" ar visi čia?

- Buvau užėjusi pas Elenutę... Tavoji Dezdemona 
labai jaudinasi. Na, o pas Vladimirą, Valentiną ir Vytautą 
brautis man nepatogu...

į duris beldžiasi. įeina lieknas Šviesiaplaukis jaunuolis.
- Labas vakaras. Kvietėte, Maestro?

- Žiūrėk, Ale, - kreipiasi į žmoną Kipras, - tu vis 
klausdavai, kam paliksiu savo garsųjį Lohengrino kostiu
mą. Tai va - jam! - ir ploja per petį sumišusiam jaunuo
liui.

- Kelintam tu dabar kurse, Virgilijau?
- Trečiame...
- Trečiame... - pakartoja Kipras.
Staiga ryžtingai stveria mokinį už rankos ir tempia 

pro duris:
- Eime, parodysiu...
- Gal nereikia... Gal kitą kartą, Maestro... - muistosi 

Virgilijus, atsigręžinėdamas į Petrauskienę, kuri stovi ir 
skeryčioja rankomis iš netikėtumo.

- Kito karto gali ir nebūti, vaikeli, - sako Kipras, - 
jei vedu, tai eik.

Teatro kostiuminėje ilgos eilės sukabintų kostiumų. 
Atskira kabykla - Petrausko.

- Elenute, ištrauk mums Lohengrino šarvus, - prašo 
Kipras rūbininkės.

- Tuojau, Maestro...
Kipras paima iš jos rankų rūbą ir matuoja Virgilijui.
- Ką aš sakiau? Kaip sykis! Žinok, 1926 metais užsie' 

nyje siūdinti... Tavęs dar ir gyvo nebuvo.
- Maestro, ta proga pasakykit, kas jums atrodo Lo

hengrino partijoje svarbiausia?
Kipras "konfidencialiai" šnibžda Virgilijui į ausį:
- Kad gulbė laiku ir sklandžiai atplauktų! - Ir paten

kintas savo sąmoju, juokiasi. - Žinai, mano jaunystės 
laikais, ko gero, šito momento labiausiai ir laukdavo 
publika. O jeigu rimtai, tai kiekvienas dainininkas turi 
pats susirasti, kas kokioje partijoje jam yra svarbiausia. 
Manęs klausdavo: "Kokia jūsų Lohengrino filosofinė Kon
cepcija? ^Vokiška? Rusiška?, O gal prancūziška? Juk! le
gendos ištakos prancūziškoš?" O velniai žino, kokia ta 
koncepcija... Mano gulbė atplaukdavo iš Aiseto ežero. 
Kur motutės daina, kur dzūkutės mane šaukdavo "Cipru.. 
u..k.." Tai va.

Nepratarę daugiau nė žodžio, laviruodami tarp dėžių, 
lynų, prožektorių ir kito užkulisių rekvizito, Mokytojas ir 
Mokinys grįžta į grimo kambarį.

- Prisiminiau, kad tu ntan buvai reikalingas, - Kipras 
ima "Otelo" klavyrą ir duoda mokiniui, - pabūsi man 
sufleriu. Kas žino, gal kada'ir tu šį klalvirą studijuos, -
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Pirmoji MLF leidžiamoji mokslinė knyga Jono Už
kurio SAUGŲ TARMĖ ruošiama spausdinimui "Draugo" 
spaustuvėje Chicagoje.

Sekanti knyga laukia savo eilės spausdinimui : kal
bininko Viliaus Pėteraičio veikalas MAŽOJI LIETUVA 
VANDENVARDŽIŲ ŠVIESOJE.

Abudu šie moksliniai veikalai yra rūpestingai pa
ruošti ir visos techniškos spausdinimo problemos tikimasi 
greitai išsispręs.

didelius plūgus ir su stipriais traktoriais aria, išaria ir 
tuos luitus palieka stovinčius, neakeja iki lietaus. Smar
kus lietus sutrupina luitus, žemė lieka lygi ir permirkusi. 
Arabai, mažažemiai, negali įsigyti didelių plūgų su stip
riais traktoriais. Jie su primityviu plūgu vos prakrapšto 
kietų žemę, ir lietus tik paviršių suvilgo. Todėl tik kolo
nų kviečiai kaip mūras, Lietuvos ūkininko pasakymu, o 
arabo reti, su smulkiom varpom."

Knygoje atspausdinta nemaža laiškų. Jų tarpe- 
lietuvio ,linų augintojo Argentinoje. Autorius yra nemaža 
dirbęs kultūrinėje lietuvių veikloje, dažnai būdamas val
dybose Ateitininkų Korporacijoje "Kęstutis", Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijoje, Inžinierių Architektų Sųjungo- 
je ir kt.

Pabaigai Kazys Padebinskas rašo: "...Rašydamas 
apie save nieko neslėpiau, atskleidžiau ir kas mano Širdį 
glostė, ir kas skaudino. Vieno tenorėjau: parodyti kokio
mis sąlygomis ir privačia iniciatyva kūrėsi atsistačiusios 
Lietuvos viena pramonės šaka - tekstilė, ir kokia būtų

- Mes baidykles kviečių laukuose statome, šaudome, buvusi graži ir pasiturinti mūsų šalis, jeigu ne okupacijos 
stengiamės kiek galint juos naikinti, bet ispanų Maroko ir visa, kas iš to seka".
farmeriai nieko nedaro, ir žvirbliai iš ispanų pusės at
skrenda į mūsų kviečius (Marokas buvo padalintas į pran- Pasakojimuose nestinga ir jumoro, įvairių personažų,
cūzų ir ispanų zonų). Vienas iš susirinkusiųjų juokais sako; charakteristikos, apsiėjimo, papročių, kasdienio gyvenimo 

.. . „ - O kų mūsų muitininkai daro, kad leidžia žvirb- detalių, kas padaro šių knygų nuoširdžia ir šilta.
Atsiųsta Paminėti. iius ,g ispanŲ zonos { mūSŲ zonę?
NUO PLUNGES IKI MAROKO. Kazys Padebinskas. Atsi- Ispanų Maroko žemė menkesnė, kalnuota, smėlėta,
minimai. 1988. Chicago, IL.,USA. 438 psl. Knyga iliustruo- g, prancūZŲ  derlinga, juodžemis. Prancūzų zonos kolo-

TURINYJE: įvadas, Kilmė. Noeegala. Broliai ir seserys. 
Linai. Bolševikmetis 1919 metais. Dvarai. Mokslas Pane
vėžyje. Lietuvos universitetas. Grenoble. Bronytė KuČins- 
kytė. Alžiras. Kelionė į Šveicariją ir Lietuvą. Ski- Me
džioklė - Tenisas. Martynas Baciuška. Ako. B-vė "KuČins- 
kis - Pabedinskai". Prezidentas Stulginskis. Šaukimas 
kariuomenėn. Plungės gaisras. Linų ūkis ir pramonė. Eko
nominė krizė Vokietijoje. James Mackie ir Levitt. Micha- 
il Ivanovič Ščerbakov. Akcinė Bendrovė "Mūras". Klaipė
dos užėmimas. Antanas Giedgaudas. Elektros jėgainė ir 
Lietuvos elektrifikacija. Kariuomenės įgula Plungėje. 
Balsys ir Kazlauskas. Noriškiai. 1940 m. birželio 15 
diena. Repatriacija. Bėgimas iš Lietuvos 1944 metais. 
Ostland Faser Plungė. Kranzeg. Kempteno atgarsiai. Fer- 
ranas. Marokas. Cie Cherifienne des Textiles. Fabriko 
direktorius. Maroko kanapės. Safi. Maroko linai. Deroua. 
Bronytės liga. Gyva esu tuo gražiu sapnu. Kultūrinė 
veikla. Ir pabaigai.
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priduria išlydėdamas.
Petrauskas žvilgteli į gulintį ant staliuko laikrodį, tą 

patį - Miko per pirmąjį spektaklį dovanotą, iš salės jau 
girdėti derinamo orkestro garsai.

Petrauskienė tyliai padeda prieš jį pluoštelį popierių:
- Sveikinimo telegramos...
- Paskui...

- Bet viena labai įdomi - iš Leningrado. Sveikina 
Rozalija Gorskaja...

- Gorskaja? - Kipras staigiai pakelia galvą, - Ji dar 
gyva?

- Juk ji už tave jaunesnė, - su priekaištu sako žmona.
- Visa tai buvo taip seniai... - tarsi teisinasi Kipras. 
Laikas susikaupti. Kipras atsisėda prie savo grimo

stalo ir paremia rankomis galvą.
Ką dabar galvoja šie žmonės, drauge nuėję ilgą gyve

nimo kelią?
Gal Kipras kartoja pirmąsias Otelo frazes? O gal 

prieš jo valią užplūdo jaunystės prisiminimai? Džiuljetą,, 
išnešta į avansceną ant rankų? Ankštos šlajukės, kuriose 
tenka važiuoti susiglaudus? Egzaminas pas Gabelį? Pir
mas išėjimas į sceną Miko operoje "Birutė"? Imperato
riškųjų tetarų direktoriaus Teliakovskio ir dirigento Na- 
pravniko jam sutengta perklausa tuščioje Marijos teatro 
salėje, kai jo buvo klausomasi iš įvairių salės vietų, o po 
to pasiūlyta laikinai važiuoti į provincijos teatrą, "kad 
balsas subręstų"? Dienos praleistos Italijoje? Susitikimai 
su Šaliapinu?.. Maža kas gali praskriesti mintyse per 
kelias susikaupimo akimirkas. Kartais visas gyvenimas...

Staiga Kipras pakyla, jaunatviškai skambiai uždainuoja 
"O kad mane išrinktų, kad įvyktų mano sapnas!" Ir 
tarsi girdėti pergalingi trimitai, kurie paprastai lydi šią 
Radameso frazę "Aidoje".

Petrauskienė išsigandusi pašoka:
- Kiprai!^ Ar klejoji? Juk tai visai iš kitos operos!

- Iš tos pčios, žmon, iš tos pačios - iš mano gyveni
mo. O gal tu manai, kad "neįvyko mano sapnas"?

Scenoje jau prasidėjo veiksmas. Žengdamas pro duris, 
Kipras dar stabteli.

- Gal tu neik manęs Klausytis? A? Tiek kartų anks
čiau esi girdėjusi. Geriau čia palauk.

Petrauskienė supratingai linkteli galva. Atsisėda į 
fotelį. Jos akys slysta kambario sienomis. Po to, kai 
opera iš Kauno periskėlė į Vilnių, čia daugelį metų gri- 
mavosi Kipras. Ant sienų - įvairiausių jo dainuotų spek- 
taklų afišos.

Bet Petrauskienė nepaklauso vyro patarimo, - išgirdu
si pirmąją Otelo frazę: "Džiaugtis galit! Galybė musulmo
nų jūrų dugne!" - ji pakyla is fotelio ir nuskuba į salę. 
Pro paliktas pravertas duris į kambarį plūsta galingas 
pirmojo veiksmo choras.

Prie veidrodžio ant stalelio - grimo dėžutės, šalia jų 
tiksi Miko laikrodis, praviroje spintoje kabo iškilmingas 
Kipro švarkas su blizgančiu ordinu ir "fantazija" kišenai
tėje, netoliese boluoja skraistė, parengta paskutiniajam 
"Otelo" veiksmui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI. PATI SAVęS I§SIŽA- 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GAIJ 

Dr. Gv. Valančiui 
1 

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBfį,- LIETUVIŠKAI I

kReM
VE/OhoOž/p.Į

f IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE!

Zanavykų kraitinė skrynia.

LIETUVOS BURIUOTOJAI 
RUOŠIASI KELIONEI

Apie 1.000 buriuotojų, 
kurių dauguma priklauso 
Klaipėdos, Vilniaus ir Kau
no jachtklubams, su dideliu 
entuziazmu planuoja kelio
nę iš Baltijos juros iki 
New Yorko. Dabar Lietu
voje yra nemaža patyrusių 
jachtų vadovų, žinovų nuo
mone, tarptautinės klasės 
sugebėjimų. Nors buriuoto
jams trūksta jachtų, burių, 
saugumo priemonių ir smul
kesnių reikmenų, Baltijos 
jūroje per regatas jie buvo 
laimėję ir tarptautinį 
pripažinimą.

S. m.gegužės mėn.pirmo- 
mis dienomis trys jachtos- 
AUDRA, DAILE ir LIE
TUVA nuo Klaipėdos kran
tinės pakels bures kelionei 
per Atlantą į New Yorką.

Kelionė turėtų trukti 
apie 6 savaites. Jachtai 
LIETUVA trūko audros 
burių, bet jas bandoma 
gauti iš Lenkijos.

Jachtų įgula, atplaukusi 
į New Yorką ir pasisvečia
vusi, išskris atgal į Lietuvą 
o atvykusi nauja įgula išbu- 
riuos atgal į Klaipėdą.

Mūsų malonumas būtų 
pagloboti juos laimingai 
atvykusius ir išleisti atgal 
pilnai'! įrengtas jachtas, 
nes Lietuvoje nėra jūrinių 
reikmenų krautuvių.

DAR VIS NEIŠSIAUKLĖJĘ.....
"Po ilgos pertraukos 

šiais metais apsilankiau 
Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose.

Vilniuje susipažinau 
su naujausiomis statybomis 
ir senuoju istoriniu centru. 
Dideli laimėjimai statybose 
geriau ir aiškiau kalba 
negu pagyros žodžiais. 
Vilniuje visur malonu ir 
jauku. Valstybių sostinės 
************** 
Gabrielė Petkevičaitė - "Bitė" (1861.III.18 - 1943.VI.14) 
visuomenininke, Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkė, 
viena iš pirmųjų lietuvių moterų publicisčių , pašventusi 
visą savo gyvenimą kitų labui, parašiusi karo metais 
dienoraštį, keletą novelių ir kelis romanus. Jos pirmieji 
straipsniai pasirodė 189U metais "Varpe".

Dubysa yra viena iš gražiausių Lietuvos upių, poetų ap
dainuota, prasideda ties Šiauliais ir yra 146 km ilgio. 
Dubysos vardas ne kartą minimas mūsų krašto istorijoje. 
Yra žinomos trys Dubysos sutartys, 1382 m. Jogailos 
sudarytos su Kryžiuočių ordinu Dubysos upės žiočių salo
se. Kai kurie istorikai mano, kad Nemuno salose ties 
Dubysos žiotimis Vytautas Didysis pasirašęs su Kryžiuo
čių ordinu garsiąją Salyno sutartį (1398 m.). Tada Vytau
tas atidavė Žemaitiją ordinui. Tačiau žemaičiai sukilo 
1401 m., išvijo Ordiną ir susijungė su Lietuva. Nemuno 
ir Dubysos santakoje yra stovėjusi pilis, dabar ta vieta 
"Palocėliu" vadinama.
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visais laikais dominavo 
kaip tautinės dvasios ir 
tautines kultūros citadelės. 
Turiu prisipažinti, kad šito 
aš nepastebėjau. Vilniuje 
esu retas svečias, gal dėl 
to iš karto į akis krito 
laimėjimai ir trūkumai.

Dalykiniai kontaktai 
su prekybos, autotransporto 
ir kitais oficialiais darbuo
tojais mane nuteikė taip, 
kad net pradėjau abejoti, 
kur aš esu. I kreipimąsi 
lietuviškai dažnai išgirs
davau atsakymą "neponi- 
maju" arba būdavo de
monstratyviai parodoma 
nugara.

Buvau atvykęs su užsie
niečiu (graiku), jis suprato 
tą situaciją ir netrukus 
pateikė klausimų. Tarp 
kitų buvo ir toks: kodėl 
Vilniuje ir Klaipėdoje sunku 
susikalbėti lietuviškai?

Klaipėdoje tik kas penk
tas žmogus galėjo lietuviš
kai atsakyti į mano klau
simą, kuriuo autobusu galiu 
nuvažiuoti reikiama kryp
timi.

Mano bendrakeleivis 
pastebėjo: neduok Dieve, 
jeigu po atostogų grįžęs 
į gimtuosius Salonikus, 
nebesusikalbėčiau graikiš
kai... . Povilas Mileris

Karo' ir Darbo veteranas

/Iš laiško "Švyturyje", 1988 
spalio mėn., Nr. 19/.

TEATRALŲ GARBĖS 
NARYS

Lietuvos Teatro Veikėjų 
Sąjungos valdybos posėdyje 
š.m.vasario mėn. 6 d. nu
tarta įsteigti Lietuvos Te
atro Veikėjų Sąjungos gar
bės nario vardą. Vienbal
siai nutarta pirmąjį garbės 
vardą suteikti režisoriui 
Jonui Jurašui.

Jonas Jurašas, buvęs 
Kauno Dramos Teatro vyr. 
režisorius, prieš 15 metę 
"už nacionalizmą" buvo 
atleistas iš darbo ir po 
to emigravo J Vakarus. 
Šiuo metu jis dirba Dalias 
miesto, JAV, teatre.

NELAIMINGAS RUOŽAS
Geležinkelio ruože ŠI- 

LUTĖ-PAGĖGIAI nuo bėgių 
nusirito naftos produktus
vežęs prekinis traukinys. 
Išsiliejo daugiau kaip 800 
tonų mazuto. Užteršta 
apie 4 ha žemės ploto. Per 
1 metų laikotarpį tame 
ruože įvyko net 5 katastro
fos;

NAUJAS PROKURORAS
SSSR Generalinio pro

kuroro įsakymu , Liudvikas 
Sabutis atleistas iš Lietu-

KALAKUTIENOS VYN1OTI- 
VYNIOTINIS

/ 4 porcijos, paruošiama 
per 30 min./

1 pk./4į unc./ paprastas 
ilgagrūdžių ir laukinių ry
žių arba paruoštų priesko
ninėmis žolelėmis, mišinys 
4 riekės kalakuto krūtinės 
/apie 500 gramų/
2 šaukštai aliejaus
į pk. sušaldytų plokščių 
ankščių žirnių 
1/3 puodelio "barbecue" 
padažo 
1/3 -"- apelsinų sunkos .

Paruošti ryžius pagal 
nerodymus įpakavime. Pa
dėti į šalį.

Nuplauti kalakutieną 
ir nusausinti. Tarp dviejų 
plastikinio popieriaus lapų 
įdėti riekę kalakutienos 
ir lengvai paplakti su 
virtuviniu plaktuku, prade
dant nuo gabalo centro 
ir plakant į šonus, kol 
pasidaro į inčo plonumo. 
Išimti iš popieriaus ir pa
kartoti tą procedūra, su 
kitomis riekėmis.

Sudėlioti žirnių ankštis 
ant riekių, susukti ir su
smeigti su mediniais smeig
tukais /"tooth -picks"/. 
Keptuvėje įkaitinti aliejų 
ir greitai apkepti. Nupilti 
likusį joje aliejų.

Dubenyje sumaišyti
"barbecue" padažą su apel
sinų sunka ir užpilti kep- 
tuvėje esančius vyniotinius. 
Užvirinti ir 10-15 min., 
uždengtoje keptuvėje, pa
kaitinti ant lengvos ugnies, 
kol mėsa suminkštėja •

Patiekti su ryžiais, 
kokia nors norima daržove. 
Galima papuošti apelsino 
riekelėmis.

ŠRIMPAI SU RYŽIAIS

ŠRIMPAI SU RYŽIAIS
/ 4 porcijos. Paruošiama 
per 30 min./

1 puod. greitai verdamų 
ryžių
3 -"- karšto vandens
1 pk./12 uncijų/ šaldytų,
nuluptų šrimpų
1 stiklainis /15į unc./ 
spagetti padažo/"chunky 
style", be mėsos/
2 šaukštai balto.,nesaldaus 
vyno
į šaukštelio cukraus

RADIO 1410 MONTREAL

vos TSR prokuroro pareigų.
Naujuoju prokuroru pa

skirtas Vidutis Juozapas 
Barauskas, iki dabar buvęs 
prokuroro pavaduotoju.

• KLAIPĖDOJE pagausėjo 
susirgimai žarnyno ligomis.
Per dvi savaites buvo susir
gę 222 žmonės. Sveikatos 
Apsaugos ministro pavaduo
tojas A.Griškevičius aiškina 
spaudoje, kad nuo užteršto 
vandens, kuriuo pieno kom
binate plaunami buteliai 
ir kitokie įrankiai, pieno 
produktuose ėmė daugintis 
infekcines ligas sukelian
čios bakterijos. Tai buvusi 
staiga daugėjančio susirgimo 
priežastis. Min.Pavaduoto- 
jas buvo tuo reikalu pats 
nuvykęs į Klaipėdą.

Galima tik įsivaizduoti, 
kokia tai tarša...

Kas fia dabar! AŠ Žinojau, kad radiatoriuje 
yra vandens, bet nemaniau, kad tiek daug ten 
telpa!’’

NATIONAL ENQUIRER

į - " - Worcestershire 
padažo su keletą lašų 
"karštų" pipirų padažo .

Paruošti ryžius pagal 
nurodymus įpakavime. Užvi
rinti puode 3 puodelius 
vandens, sudėti šrimpus, 
užvirinti. Sumažinti ugnį 
ir pakaitinti 1-3 min., kol 
šrimpai pasidaro rausvi. 
Nusunkti.

Tame pat puode sumai
šyti abu padažus, baltą 
vyną, cukrų, "karšto" pipiro 
lašus. Užvirinti, įmaišyti 
šrimpus, gerai pakaitinti. 
Užpilti ant ryžių.

yRYBŲ SALOTOS ' 
/ 4 porcijos. Paruošimas 
15 min./
8 unc. šviežių grybų, su
raikytų storai /3 puodeliai/ 
1 vidutinė, sutarkuota 
morka /į puod./ 
2-jų svogūnų žali laiškai 
/supjausčius, 2 šaukštai/ 
į puod. mėlyno sūrio sa
lotų antpilo
į -"- pasukų /"buttermilk'/ 
Salotų lapų .

Dubenyje sumaišyti 
grybus, morkas ir svogūnų 
'laiškus. Sumaišyti mėlyno 
sūrio antpilą su pasukom 
ir įmaišyti į grybus. Už
dengti ir 5 minutes palaiky
ti šaldytuve.

Salotų lapais iškloti 
lėkštes ir ant jų uždėti 
grybų mišinio porcijas.

o Neturėjau batų ir skundžiausi, kol sutikau žmogų, 
kuris neturėjo kojų.
o Dažnai persodinami medžiai retai gerai tarpsta.

/ Arabų patarlės /

ŠIO KONTINENTO STILIUJE
Jauna pora kreipiasi į banko vedėją, kad gautų 

trumpalaikę paskolą.
- Kiek ir kuriam tikslui jūs norite pasiskolinti? 

-klausia vedėjas.
- O,- atsako jaunavedė,- mums reikia tik tiek pini

gų, kad užtektų iki gausime keletą kredito kortelių.

NAUJAUSIAS IŠRADIMAS
Vaikas grįžo iš mokyklos ir susijaudinęs pranešė 

motinai:
- Žinai ką ? mama? Mūsų mokykla turi naujausią, 

stebuklingą patefoną!
- Stebuklingą? - nustebo motina.

- Taip! Jis veikia be jokios elektros, be baterijų, 
reikia tiktai keletą kartų pasukti rankeną.

VAISIŲ . IR DARŽOVIŲ 
MIŠRAINE .
1 skardinėle /17 unc./ miš
rių vaisių gabaluose 
į puodelio citrininio jo
gurto
3 šaukštai majonezo arba 
salotų antpilo
Šiek tiek kapotų migdolų 
arba aguonų grūdelių
4 puodeliai plonai surai
kytų, salotų arba smulkiai 
sukapotų ar sutarkuotų, 
kopūstų.

Nusunkti vaisius, pasilie
kant 1 šaukštą sirupo. Ati
dėti vaisius į šalį. Dubeny
je sumaišyti likusį sirupą, 
jogurtą, majonezą ar salotų 
antpilą ir migdolus ar aguo
nas. Uždengti ir palaikyti 
šaldytuve 5 minutes.

Salotas ar kopūstus 
sudėti kartu su vaisiais. 
Užpilti mišiniu ir išmaišyti .

/ Parinko SMALIŽĖ/

PATVARIOJI ATLETĖ
Nuostabiausia atletė gyvūnijoje yra blusa. Jos gy

venimo ilgis - nuo kelių savaičių iki vienerių metų, ar 
šiek tiek daugiau. Ji gali atsilaikyti be maisto keletą 
mėnesių. Ji taip pat atsigauna, nors ir būtų sušaldyta 
vienerius metus. Viena patelė padeda 300-500 kiaušinėlių 
per savo gyvenimą. Blusa gyvena mūsų planetoje bent 
60 milijonų metų. Australijoje netgi buvo rasta suakmenė
jusi jos iškasena, kuri manoma yra net 200 mil.metų 
senumo.

Blusos atletiniai sugebėjimai yra stulbinantys. Jei
gu žmogus galėtų iššokti į aukštį proporcingai blusai, 
jis peršoktų beveik per New York'o Empire State dango
raižį. Ji gali šokinėti be sustojimo 30.000 kartų. Blusos 
maitinasi gyvulių ir paukščių krauju.

Blusos pakreipė žmonijos istoriją, nes prisidėjo 
prie maro ligos paskleidimo ir per tai žuvo daugiau žmo
nių, negu per visus karus: apie 200 milijonų vyrų, moterų 
ir vaikų.

Tačiau gudrumu blusos nepasižymi. Cirkuose besi- 
skelbią jų treneriai naudoja paprastą triuką. Blusas pakin
ko plonutėmis vielelėmis ar nailonu prie miniatiūrinių 
vežimėlių ar panašių riedmenų ir jos,vien tik bandydamos 
nušokti į tolį ir ištrūkti, traukia ratukus.

/Parinko Ž/.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ t

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

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

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

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

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

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

lietuviška radijo
PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. ntiktiea 
Programos vadėfas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albano! Cr. bvvomay, Laval, P.O. H7G 4K7
Tol.: 669.8834
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toronto

įdomi paskaita
1989 m. balandžio mėn. 16 d.

SEKMADIENI 1 val.p.p.

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje
LINAS MEDELIS, Sąjūdžio leidinio "Atgimimas" 
vyr. redaktoriaus pavaduotojas, skaitys paskaitą 
tema: "LIETUVA ŠIANDIEN: DEMOKRATIJOS 
PROCESAS IR SĄJŪDŽIO VEIKLA".

Po paskaitos bus atsakoma į klausimus.
Visi kviečiami dalyvauti ir išklausyti pranešimą 
asmens, artimai pažįstančio Sąjūdžio veiklą.

Rengia: KLB TORON TO Ą-KES 
VISUOMENINĖS VEIKLOS KOMISIJA

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5

• Prof. KAZIMIERAS AN
TANAVIČIUS, viešėdamas 
Kanadoje, turėjo progos 
dalyvauti pasikalbėjime 
su ukrainiečių televizijos 
direktorium S.Berezonsky. 
Programa buvo rodoma 
kovo 25 d., per 47 TV 
kanalą Toronte.

LIETUVIS RAŠO Į 
"GLOBE AND MAIL"

Buvęs montrealietis 
Tomas Žižys, Marytės ir 
Vaclovo Žižiųi sūnus, dabar 
dirbąs patarėju Ontario 
premjero Peterson’o įstai
goje, š.m.kovo mėn. 23 
d. parašė ilgą straipsnį 
apie Lietuvos įvykius To
ronto dienraštyje "Globe 
And Mail".

Jame jis pateikė pagrin
dimą žjnią apie Lietuvą 
ir SĄJŪDI, įvykusius mi
tingus ir atsiektus laimėji
mus. _

Minima, kad SĄJŪDIS 
pradžioje tesieks autonomi
jos, š.m. Vasario 16 minė
jime paskelbė siekiąs lais
vos demokratinės ir neutra
lios Lietuvos.

Į tai esą gana negaty
viai reagavęs Lietuvos 
Komunistą Pąrtijos pirma
sis sekretorius A.Brazaus- 
kas. Tačiau prieš to reika
lavusius asmenis nebuvo 
imtasi kokią nors griežtą 
priemonią, kaip tai atsitik
davo praeityje.

Šiuo metu Partija ir 
Sąjūdis esą vėl suartėję.

Ypatingą dėmesį Tomas 
Žižys siūlo kreipti į rudenį, 
įvyksiančius Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos rin
kimus, kuriuose SĄJŪDŽIO 
kandidatą pergalė būtą 
labai reikšmingas politinis 
laimėjimas.

a LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
91/«% už 90 dienų term.indėlius ] 
91/4% už 6 mėn.term.indėlius
972% už 1 m. term, indėlius 
972% už 2 m. term, indėlius 
97a% už 3 m. term, indėlius 
93/«% už 1 m. GIC mėn. palūk.

117<% už 1 m. GIC invest, pažym. 
1O’/4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
103/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
874% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate 

1174% Už RRSP ir RRIF 1 m. term, ind 
1074% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind 
1074% už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind
83/4%iUž namų planą - OHOSP (v.r.)
8 % luž taupymo sąskaitą
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
67a°Ą už kasd. pal. čekių sąsk.

(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 71 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki $85,000 Ir mortglčlus Iki 75% įkai
noto nu re visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ <5 ,uiio Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line oi Ciedit) ir antrieji mortgičlal.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6P 1A6 Telefonas: (416) 532-1149

6 psl.

\

• Toronte planuojama 
suorganizuoti komitetą, 
paremti lietuvius buriuoto
jus, kurie su entuziazmu 
ruošiasi kelionei per Atlan
tą.

Jachtoms reikia papil
domą burią /nebūtinai nau
ją/, virvią, navigacinią 
instrumentą ir smulkią 
jachtą aprangos reikmeną.

Čia turime jurą skautą, 
sporto veikėją jūrą šaulią 
- jie visi prie to įdomaus 
projekto galėtą prisidėti.

• TORONTO "GINTARO" 
ANSAMBLIS savo metinį 
koncertą rengia balandžio 
mėn. 16 d., sekmadienį, 
5:30 val.p.p. ANAPILIO 
salėje.

MEDELIUS SODINS IR 
LIETUVIAI SKAUTAI

Š.m. gegužės mėn. 6 
d. Kanadoje bus sodinami 
medeliai. Šūkis - "Trees 
for Canada" - "Medžiai 
Kanadai".

Visi Toronte gyvenantys 
skautai, visą tautybią jun
giasi į bendrą darbą Me
džią Dienoje. Lietuviai 
skautai raginami įsijungti, 
nes tai labai svarbus pro
jektas. Kiekvienas sodinto
jas susiranda globėją-mece- 
natą, kuris už medelį 
duoda pav., 10 centą. So
dintojui lieka 50%. Iš ją 
Toronto skautą stovykloms 
skiriama 20%, indėną pro
jektams 15% ir Trečiojo 
pasaulio skautą projektams 
15%.
Apskaičiuojama, kad

kiekvienais metais per 
Medžio Dieną pasodinama 
apie 30 milijoną medelią. 
Jie užima tūkstančius akrų 
nenaudojamos žemės ir 
suteikia užuovėją paukš
čiams , gyvuliams, gražina

užaemenlnea 
paekoteenuo....  12%

už nekilnojamo turto 

1 metų .,
2 metų ..

au nekeičiamu nuošimčiu
12%
12% 
12%

(fixed rate)

«u keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų---- 1 TA%

Savaitraščio "NL” RĖMĖJŲ BŪRELIO VALDYBA 1989 m. IŠ kairės: Leonas Norvaiša—Girinis — pirmininkas. Gunda Adomaitienė — sekr . 
Bronius Laučys —vicepirmininkas; sekcijų vadovai: L. Pocienė — programos; A. Bričkus — Loterijos; A. Kairys — Baras. Nuotr. A. Varankos

parkus ir pakeles. Kaip 
naujausieji tyrinėjimai rodo, 
prisideda prie mūsą plane
tos ekologijos ir oro gryni
nimo. Skautai juk ir buvo 
pirmieji ekologai, kol dar 
žemė atrodo ir nebuvo 
taip teršiama, kaip dabar. 

Šūkyje įrašyta . - "Skautas- 
gamtos draugas"!

Lietuviai skautai, tame 
sodinime kurį laiką nedaly
vavę, turėtą aktyviai prisi
dėti. Tai būtą vėl gera 
proga padaryti gero ne 
tik Kanadai, bet ir atsto
vauti savo tautą, ir primin
ti Lietuvą.

SAVAITRAŠČIO 
"NEPRIKLAUSOMA- LIE
TUVA" RĖMĖJŲ BŪRELIO 
SUSIRINKIMAS

Skaitlingas Rėmėją Bū
relio susirinkimas aptarė 
rudenio- spalio mėn.2l 
dienos- numatyto "NL" 
Spaudos Vakaro programą 
ir visus su vakaro parengi
mu surištus klausimus: 
muziką, virtuvę, barą, lo
teriją, salės papuošimą, 
bilietus ir reklamą. Susi
rinkime dalyvavo 18 asme- 
ną. Retai kada tiek susi
renka.

Pagrindinis susirinkimo 
tikslas buvo šiems metams 
pirmininko išrinkimas. Gy
venimo praktika rodo, kad 
visą organizaciją sėkmin
ga veikla, dažniausiai, pri
klauso nuo organizacijos 
ar būrelio pirmininko. Ne
nuostabu, kad pirmininko 
išrinkimas dažnai nevyksta1 
sklandžiai. Kai parengimas' 
pavyksta gerai ir pelningai 
-jis gauna komplimentą. 
Jeigu nepavyko - jis tampa 
kaltininku. Iš tikrąją, visi 
Rėmėją Būrelio nariai turi 
tik vieną tikslą: padaryti, 
kiek sąlygos leidžia, pelno 
ir jį perduoti savaitraščiui, 
palengvinti jo išlaidą mo
kėjimą.

Iš 5-6 kandidatą pasiū
lytą į pirmininkus, visi 
atsisakė. Visi Būrelio daly
viai kiekvienam, pasiūlytam 
į pirmininkus y žadėjo savo 
darbais nuoširdžiai jį remti.

Po nesėkmingą siūlymą 
ir atsisakinėjimą, pirmi
ninku sutiko būti Leonas

’ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St, Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

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

180-185 d. term, ind............ 974%
1 metų term, indėlius....... 97z%
2 metų term, indėlius....... 972%
3 metų term, indėlius....... 972%
1 metų GlC-met. palūk. .. 117<%
2 metų GlC-met. palūk. .. 10 74%
3 metų GlC-met. palūk. .. 1074%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 974% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 874%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 1174% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 1074% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 107«% 
Specialią taup. s-tą ..............8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 574%
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 (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Norvaiša-Girinis, vice-pi r-
m i ninku- Bronius Laužys, 
Gunda Adomaitienė sutiko 
ir toliau tęsti sekretorės 
pareigas. Programa rūpinsis 
L. Pocienė, baru A.Kairys, 
virtuve Vyt.Birštonas, lote
rija A.Bričkus, muzika 
Br.Laucys, bilietais Gunda 
Adomaitienė, salės paren
gimu ir kitais darbais - 
-kiti Būrelio savanoriai.

Programa dar nėra ga
lutinai aptarta. Galvojama 
apie vieno veiksmo kome
diją iš stovyklinio gyveni
mo Vokietijoje ir meninę 
dalį. Norintieji paremti 
šį "NL" savaitraštį, rezer
vuokite tą vakarą tam 
tikslui.

Stepas V a r a n k a

• Kanados Lietuvių Mokyto
ją Suvažiavimas vyks ba
landžio mėn. 15 d.,9 vai.r. 
naujuose Kanados Lietuvių 
Kultūros Muziejaus-Archyvo 
patalpose ,2185 Stavebank 
Rd., Mississauga,Ont.

Rytmetinėje sesijoje 
bus svarstomi einamieji 
lituanistinių mokyklą reika
lai, o popietinėje - prof. 
A.Klimo paskaita "Seniau
sieji ir jauniausieji lietuvių, 
kalbos bruožai".

Kviečiami atvykti visi, 
besidomintys jaunimo švie
timu. įėjimas laisvas.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS bažnyčioje Velykų 
švenčių metu gražią muzi
kinę dalį atliko Parapijos 
choras vad. muz.V.Verikai- 
čio ir "Volungės" Choras,

I vad. muz. D. Viskontienės.
Giedojo per 10:30 vai. 
mišias solistė iš Lietuvos 
p. Mikšytė-Kunčienė.

• ANAPILIO Parapijos 
bažnyčioje Velykų rytą 
pamaldose ’ giedojo Parapi
jos choras, vad.muz. J.Go- 
vedo, soliste Marytė Bizin- 
kauskaitė-Bildienė ir sol.Ri
mas Paulionis. Jis taip 
pat atliko visus Didžiosios 
Savaitės liturginius giedoji
mus.

9:30 vai. mišiose giedo
jo "Sutartinė", vad.muz.Ni
jolei Benotienei ir talkinin
kavo jos suorganizuotas 
Jaunučių Choras.

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1172%
2 metų .................. 1174%
3 metų .............. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 11'74%

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

SĄJŪDŽIO iniciatyvinės grupės narys dr. Kazimieras Anta
navičius Toronte.

Lietuvių Namų
Žinios

• LN VELYKŲ STALO 
pietuose dalyvavo 270 sve
čią. Susirinkusius pasveiki
no LN Moterą Būrelio pir
mininkė Birutė Abromaitie- 
nė ir pakvietė Tev. Jurgu- 
tį, OFM, sukalbėti maldą 
ir palaiminti Velykų stalą.

Po puošnią ir skanią 
pietą pasirodė Velykų Bo
butė - Laima Mačionienė 

su būriu vaikučių, kurie 
buvo apdovanoti dovanėlė
mis už ją talentus, pasiro
dant programoje scenoje.

Toliau sekė meninė 
programa. Ją atliko: Daina 
Batūraitė - pianinu, smui
kininkė Regina Audėt ir 
jos dukrelė Gillian, 6 m. 
smuikininkė ir iš Lietuvos 
atvykę Kauno Muzikinio 
Teatro solistai: Aldona 
Mikšytė ir Anicetas Kun- 
čius. Visiems akomponavo 
muz. Jonas Govėdas.

Susirinkusius sveikino 
Lietuvos Generalinio Kon
sulo pavaduotojas inž.Haris 
Lapas. Lietuvių Namą var
du dėkojo rengėjams, prog
ramos atlikėjams ir vi
siems dalyviams LN Valdy
bos pirmininkas Jonas Vy
tautas Šimkus. Programos 
pranešėja Loreta Stanuly- 
tė gražiai atliko savo pa

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

• GYVYBĖS * KOMffffCINt •

DRAUDA-1NSURANCE
.WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd. 

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

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ Į '

ATEIK 1 LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) I 
GRUPĖS SUSI RINK IMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ ,
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 1 
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610 .
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

reigas.

• LIETUVIŲ NAMŲ ir LAB
DAROS FONDO metinis- 
visuotinis susirinkimas 
vyks balandžio mėn. 9 
d., sekmadienį, 2:30 val.p.p 
Karaliaus Mindaugo menėje 
1573 Bloor Str.W. Dalyvau
jančią registracija 1:30 
val.p.p.

VEIKLUS LIETUVIAI 
FILATELISTAI

Toronto Lietuvių Fila
telistą Draugija mini savo 
veiklos 25-metį. Sukaktuvi
nė paroda vyks Toronto 
Lietuvių Namą Karaliaus 
Mindaugo salėje, balandžio 
mėn.22-23 d.d.

Parodoje šalia vietinių 
filatelistą su savo pašto 
ženklą kolekcijomis daly
vaus ir svečiai iš Chicagos 
bei~ New York'o.

Šią parodą dedikuoja 
kitoms dviems svarbioms 
sukaktims paminėti: 100 
metą nuo laikraščio VAR
PO išleidimo ir prisime
nant mūsą Himno kūrėjo, 
varpininko dr.Vinco Kudir
kos 130 m. gimimo sukaktį.

Iškilmingas atidarymas 
bus šeštadienį 11 vai.ryto.

Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti atidaryme, Ti
kimasi Ontario vyriausy
bės atstovą.

T



Likagos Jaunimo Centre pristatomas tarptautinės 
kategorijos teisėjas iš Vilniaus ROMAS JUŠKA, 

Jis atvyko teisėjauti į tarptautinį futbolo turny rq D al I a s mieste 

kuriame dalyvavo ir Lietuvos jauniy rinktinė.

LIETUVOS FUTBOLININKAI "DALLAS CUP" 
VARŽYBOSE" “

Lietuvos jaunieji futboli
ninkai, kurie dalyvavo 
"Dalias Cup" tarptautinėse 
varžybose Dalias mieste, 
gražiai pasirodė ir pateko 
į pusfinalius, kur drama
tiškoje kovoje pralaimėjo 
du kartus iš eilės šią tau
rę laimėjusiai Bolivijos 
rinktinei.

Normalus rezultatas 
buvo 0-0 ir po dviejų pra
tęsimų jis nepasikeitė. 
Prisiėjo mušti baudinius. 
Pirma baudinių serija irgi 
neišaiškino nugalėtojo, ka
dangi įmušta po lygiai. Tik 
antroje serijoje boliviečiai 
įmušė 6, o lietuviai 5 
baudinius ir pateko į fi-

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ
IMAME UŽ:

asmenines paskolas .... 14% 
neklln. turto pask. 1 m. 12.25% 
neklln. turto pask. 3 m. 13% 
Nemokama* čekių ir 
sąskaitų apmokėĮimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000. 
ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pinaadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
a* M vai. r. iki 3 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
paaktadieniais - nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais - nuo 9 val.r 
iki 1* vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryto.

7%
7%

6.5% 
..9.5%

10.75%

MOKAME UŽ:
kasd. Čekių sęsk. iki 
santaupas ..............
keed.pel.taupymo s-tą..
90 dienų Indėlius.. 
1 m. term, indėlius
1 m. term. Ind.mėn.pal. 10.25% 
3m. term. Indėlius ...... 1 i%
RRSP ir RRIF (pensijos) 8.5% 
RRSP Ir RRIF 1 m........ 10.75%
RRSP Ind. 3 m..............  11%

■-------J spccuirsts:
• BATU TAISYMAS
» DRABUŽI? PERSIUVIMAS
b ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIU SKALBIMAS
B UŽUOLAIDĄ VALYMAS
B SAUGOJIMAS (STORAGEį 
B zomSas
405-000 AVENUE, LoSoNo

7BB1^glTMU^UMl0

1989,IV.6

ID»O00OO9O9OOCCC0ac<eoGQQO9OO5>aQOB4O9C«O9O09CCCMXI

į ..LITO1 METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyks š.m. BALANDŽIO mėn. 29 d. 4 vai. p.p.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rut de SEVE , Montreal.

S Narių registracija nuo 3-4 vai. p.p.

L/TO” VALDYBA

nalą.
Tačiau jau patekimas į 

pusfinalį Lietuvos koman
dai buvo nelauktai geras 
pasirodymas, nes ji tik 
pirmą kartą dalyvauja
tokio pobūdžio varžybose 
ir bendrai tai buvo jos 
pirmasis pasirodymas už
sienyje.

Lietuvos komanda čia 
dalyvavo su lietuviška tri
spalve, kuri rungtynių
metu kabojo stadione Dal
ias mieste. Taip pat prieš 
pusfinalio rungtynes skam
bėjo valstybiniai himnai, jų 
tarpe ir Lietuvos. Per 
žaidynių atidarymą buvo 
nešta Lietuvos trispalvė, 
palydima tautinius rūbus 
dėvinčių dviejų Dalias 
mieste gyvenančių lietuvai
čių.

Bendrai imant, lietuvius 
futbolininkus daugumoje 
palaikė pulbika, jiems žai
džiant prieš kitas koman
das. Taip pat negausi 
Dalias bei aplinkinių vieto
vių lietuvių kolonija visą 
laiką sekė savųjų pasiro
dymus bei jiems visokiais 
būdais stengėsi padėti.

"Dallas Cup" žaidynių 
rengėjai sekančiais metais 
vėl pakvietė lietuvius į 
XUtijs.iasi panašaus pobū
džio varžybas tame mieste 
Susižavėjus Lietuvos ko- 
mados žaidimu, ji gavo 
pakvietimą sekančiais 
metais atvyktį ir į tarptau
tinį turnyrą Kalifornijoje. 
Tokiu būdu jie čia susilau
kė daug draugų ir Lietu
vai laimėjo daug simpatijų, 
nes žiūrovai bei spauda 
gražiai atsiliepdavo apie 
mūsiškių pasirodymus.

Š.m. kovo 26 d. jaunieji 
Lietuvos futbolininkai 
kartu su savo palydovais 
išvyko į New Yorką, kur 
juos pasitiko vietos lietu
viai ir čia savo tautiečius

paglobojo iki sekančios 
dienos, kuomet jų laukė 
lėktuvas. Juo mūsiškiai ir 
grįžo atgal į Vilnių.

Jaunieji Lietuvos futbo
lininkai į JAV atvyko kovo 
12 d., pradžioje sustodami 
Chicagoje, kur buvo vietos 
lietuvių futbolo klubo 
"Lituanieos" svečiais. Jie 
čia turėjo dvejas rungty
nes ir pora susitikimų su 
lietuvių visuomene - Le- 
monto Pasaulio Lietuvių I 
Centre ir Jaunimo Centre ’ 
Chicagoje. Taip pat aplan
kė ir kitas lietuviškas 
įstaigas bei Chicagos mies
to centrą. Plačiai bendra
vo su vietos lietuviais.

Beje, Chicagoje rungty
nėse su "Lituanica" svečiai 
laimėjo 8-2, o su Chica
gos priemiesčių vid. mokyk
lų rinktine 17-2.

iš Chicagos jie kovo 17 
d. autobusu išvyko į Dal
ias, kur, kaip anksčiau 
minėta, žaidė Dalias Cup" 
turnyre. Šiame turnyre iš 
viso turėjo 6 susitikimus 
(per 7 dienas) ir iki pusfi
nalio nepralaimėjo nė 
vienų rungtynių. Tik pusfi
nalyje prireikė baudinių 
mušimo, norint išaiškinti 
nugalėtoją, ir čia laimė 
buvo ne lietuvių pusėje.

Lietuvos vardą Dalias 
mieste garsino šie žaidėjai: 
Marius Poškus, Saulius 
Atmanavičius, Arūnas 
Šuika, Andrius Tereškinas, 
Vidas Savickas, Ramūnas 
Stonkus, Tomas Žiūkas, 
Aidas Preikšaitis, Žilvinas 
Ingaunis, Tomas Ramelis, 
Anupras Mišeikis, Arūnas 
Miką, Almantas Bražėnas, 
Darius Marinkevičius, Pau
lius Malžinskas. Komandos 
treneriai - Vytautas Jan
čiauskas ir Pijus Paukštys; 
menadžeris - Leonas Mic
kus. Taip pat buvo atvy-

kęs ir futbolo veteranas, 
dabar tarptautinės kate
gorijos teisėjas Romas 
Juška, kuris teisėjavo
šiame turnyre.

Pažymėtina, jog ši buvo 
pirmoji lietuvių sportininkų 
grupė iš tėvynės Ameriko

je. Dar šiemet laukiama 
vienos ar kelių sportininkų 
grupių. Smagu, jog~ čia at
vyksta jaunimas iš Lietu
vos ir jis sustiprina lietu
višką nusiteikimą čionykš
čių tautiečių tarpe.

E . Š u 1 a i t i s
♦V************************************************  
DĖMESIO:

Parašykime, paskambinkime ar nusiųskime tele
gramų, padėkodami už gerai paruoštų programų apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje, Latvijoje Estijoje, kuri 
buvo rodoma š.m. BALANDŽIO men. 4 d., 10 vai. v. 
CBC TV.chaneI 6.

Adresas: CBC-TV, "JOURNAL", P.O.Box 500, Ter
minal A, TORONTO, Ont., M5W 1E6. Telefonu skam
binti 1- 7416/ - 975-3311.

montreal
• Prisiminkime, kad š.m, 
BALANDŽIO mėn. 9 d.,po 
pamaldų, AV Parapijos salė
je vyksta KLB, MONTRE.A- 
LIO APYLINKES VISUO
TINIS SUSIRINKIMAS. Visi 
dalyvaukime!

NETIKĖTAS VIRGILIJAUS 
NOREIKOS KONCERTAS 
MONTREALYJE

Po beveik 20-ties metų, 
pertraukos, šis žymusis 
Lietuvos Operos pasaulinio 
masto tenoras vėl netikė
tai pasirodė Montrealio 
padangėje. Čia jis buvo 
atvykęs tik porai dienų, 
kur Place des Arts teatre 
su daugeliu kitų pasaulinių 
muzikos ir baleto žvaigž
džių 'davė koncertų, skirtų 
Armėnijos nuo žemės dre
bėjimo nukentėjusiems su
šelpti.

Pabaigai, populiariam 
prašymui, jis atliko Stasio 
Šimkaus "Kur bakūžė sa
manota". Stebėtina, kad 
akomponiatorius palydas 
atliko be jokių gaidų ir 
labai puikiai.

Po koncerto Šv.Kazi- 
miero Parapijos kleb. kun. 
St.Šileika,SDB, tarė sve
čiams labai šiltų žodį. 
Kaip labai tinkamų memo 
jis jiems įteikė Henriko 
Nagio ir muz. Aleksandro 
Stankevičiaus leidinį - Kan
tatų "Kryžių ir Rūpintojė
lių Lietuva".

Taip baigėsi šitas neti
kėtas ir įdomus koncertas.

D.N.Ba 1 t rukon i s

• Roma LAPINIENĖ, Rimo 
Lapino žmona , susirgo ir 
buvo operuota St.Mary's 
ligoninėje.

ENTNSaaCNIUR ELBCTRtCAL 
tLCCtniCIlH CONTUACTOa

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102 A, ALLION
LASALLE.OUĖ. H8P2C8 5 TEL: 366-5484

GUY ■ 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
ŽMv°o?'as E°tarėjas ir darbo atlikėja* ttogodsngy* 

UY RICHARD, Ituris įau seniai lietuviam* patarnauja.
Darba atlieka sqliningai ir prieinamomis kainomi 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 3 M-1470

V.Ba&nas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BACENAS, Tel.: (416)-593-060U.

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

22 metai - ne menkas 
laiko tarpas žmogaus gyve
nime. Tai ryškiai matėsi 
ir solisto Virgilijaus asme
nyje. Jis nebe tas aukštas, 
lieknas jaunuolis, galingai 
traukęs "Tris dienas, tris 
naktis" EXPO'67 Tautų 
aikštėje, stebint šimtatūks
tantinei miniai, tačiau jo 
balsas liko toks pat galin
gas ir skardus.

Balandžio mėn.2 d., 
tuojau pat po mišių, lydi
mas P.Adamonio(kuris pa
dėjo suorganizuoti netikė
tų solisto koncertų), Ma
estro pasirodė Šv.Kazimie
ro šventovės salėje. Ji 
buvo beveik pilna klausyto
jų. Čia Virgilijus Noreika 
davė lietuviškų ir tarptau
tinių dainų bei operų pynę. 
Jam akompanavo Vilniaus 
Čiurlionio Muzikos Mokyk
los lektorius P. Jaraminas. 
Kiekvienų dainuojamų kūri
nį solistas šiek tiek apibū
dino, pristatydamas publi
kai su gana lakiu įvadu.

• KAZIMIERUI MARTINĖ- 
NUI Royal Victoria ligoni
nėje buvo padaryta kaklo 
gyslos operacija. Toliau 
sveiksta namuose.
• MARIJA ADAMONYTĖ 
susižiedavo su inž.RIMU 
REKAŠIUMI. Vestuvės 
numatytos šių vasarų.

• Jūrų Šaulių Kuopa NE
RINGA tradiciniai surengė 
malonų pobūvį, pagerbiant 
JUOZUS, J UOZES. Iškilmin
gų pietų metu buvo pagerb
tas AV klebonas kun.J.Ara- 
nauskas.JS ir visi atsilankiu
sieji varduvininkai

Meninę programų atliko 
Lituanistinės Mokyklos 
mokiniai, kuriems vadovavo 
M.Adamonytė ir R,Šatkaus
kas, Atlikėjai gavo dovanė
lių.

Kleb.kun. J.AranausKas, 
atsakydamas į sveikinimus, 
tarė padėkos žodį.

Pietus gražiai ir ska
niai paruošė šeimininkė 
G.Balaišienė su talka.

LAIDOJIMO

FUNERAL HOME
J.F. Wilson 8. Sons Inc.

123 Moplo Blvd. 5784 Verdun Av 
Chofoauguy. Qw«. Verdun, Que.,
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956



montrea
MIRUSIEJI:
• BRONĖ ŠULMISTRIENE 
90 m. amžiaus mirė kovo 
mėn. 30 d. Liko vyras 
Jonas. Palaidota iš AV Pa
rapijos bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

• BUDREIKIENE URŠULE 
/KREGŽDYTĖ/, 88 m. 
mirė. Liko sesers ir brolio 
vaikai.

Palaidota iš AV Parapi
jos bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų ar -
timiesiems.

• A.a. EUGENIJOS URBO
NAITĖS atminimui paauko
jo "Nepriklausomai Lietu
vai" $15,- Antanina Petrai
tytė.
Nuoširdžiai dėkojame! "NL"

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI 
AUKOJO SESELĖMS:
• A.a.Genės Urbonaitės 
atminimui Seselių darbams 
paremti paaukojo $50,- 
Petronėlė Juškevičienė 
Miller;
• A.a. Kleopo Giedraičio 
atminimui $20,- paaukojo 
Regina ir Stasys Pocauskai.

Nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams už paramų, 
o mirusiems meldžiame 
Viešapties Jėzaus gailestin
gumo.

N.P.Š.M.Marijos Seserys 
Montrealyje

Primename:
• Š.m.balandžio mėn.8 
d.,7 vai.v.- "NEPRIKLAU
SOMOS LIETUVOS" savait
raščio metinis vakaras- 
balius AV Parapijos salėje;
• Š. m.balandžio men. 
9 d.,sekmadienį,po pamaldų 
AV P-jos saleje vyks KLB 
Montrealio A-kės VISUOTI
NIS SUSIRINKIMAS.

VAIZDAJUOSTĖS "RŪTOS" 
KLUBE

Auksinio Amžiaus lietu
vių klubas RŪTA sėkmin
gai rodo įvairias vaizdajuos
tes iŠ lietuvių gyveni
mo. Ypač daug žiūrovų 
dalyvavo kovo mėn.29 d. 
(net virš 50) pažiūrėti "Lie
tuvos krikščionybės iškil
mės Romoje".

Toliau pramatyta sekan
čios vaizdajuostės:

Balandžio 5 d.: - "Vil
niaus arkikatedros atšven
tinimas" (įvykęs š.m.vasa
rio mėn.5 d.);

Balandžio 12 d. - "Tau
tinis vakaras Gedimino 
aikštėje" (įv. 1988 m. spa
lio m ėn.22 d.);

Balandžio 19 d. - "Kry
žių Kalnas" ir "Pokalbis 
su kun. A.Svarinsku" Sibiro

Dr. JONAS M A LĮSK A
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D. D. S.
D^NTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 S». Co»h*rin« St. W. Suit* 600 
Montreal, P.Q H3G 1S5

tremtiniu ir dabar tremti
niu Romoje;

Balandžio 26 d. - "Vys
kupo Audrio Bačkio konsek
racija" (1988 m.spalio 4 
d.);

Gegužės mėn. 3 d.-
Arkivyskupo J.Steponavi
čiaus Šv.Mišios Vatikano 
Radijo stotyje ir pamoks
las "Lietuva Marijos Žemė" 
(1988 m.spalio mėn.);

Vaizdajuostės paprastai 
rodomos trečiadieniais 1 
val.p.p. Seselių Namų sa- 
liukėje.

Kviečiami klubo nariai 
ir svečiai. Taip pat tuo 
metu veikia klubo kavinė.

"RŪTOS" KLUBO 
EKSKURSIJA

Montrealio Auksinio 
Amžiaus Klubas RŪTA 
ruošia išvykų autobusu 
š.m. BIRŽELIO mėn. 12- 
15 d.d. į PUTNAMĄ, pas 
NMMP Seseles lietuves. 
Norintieji važiuoti prašomi 
nedelsiant registruotis pas 
Valdybos narius iki gegužės 
mėn. 10 dienos, įmokant 
$40,- nes už autobusų rei
kia mėnesį prieš įmokėti.

Autobusu kelionė, 3 
nakvynės ir 4 dienų mais
tas kainuoja tiktai $140,- 
kanadiškais. Numatyta, 
kad būsime pavežiojami 
autobusu po įdomias vieto
ves. { ekskursijų priimami 
ir ne Klubo nariai.

Išvykstame š.m.birželio 
men. 12 d., 9 vai.ryto
nuo Seselių Namų. Grįžta
me birželio mėn. 15 d^ va
kare. Klubas "RŪTA"

• VASARIO 16- GIMNAZI
JOS atstovai Montrealyje 
- A. Jonelis i_r J. Painio
tas- prašo Būrelio narius 
įnešti savo dalį už 1989 
metus ir kviečia visus ki
tus prisidėti prie šios lietu
vybės išlaikymo gimnazijos

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
86(16 Centrale, (kamp.45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
HSP 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Caltan B t RA RD, D.M.D.
Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. haul, das Laurent i de » 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concord* ) 
Skambinti Tol: 662-1177

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Centrai St. Vilto La Sdle, P.Q H8P 1L2

AUdntyta ha*4ie« n*o • — 10 v.V. 
šėlt*4(«u*l* : **o 0 r. — >:30 v.v. 
Seka* a* iealaia: aao 10 r. - 0:30 v.V.

Tol.: 366-9745 ir 365 - 0505

Notarai

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

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V9 
Tel. (514) - 171-1430

8 p*l.

Montrealio Lituanistinės Mokyklos
REGISTRACIJA

Sekantiems 1989 - 1990 mokslo metams 
BALANDŽIO mėn. 8 d. ir 15 d.

St. Henri Mokyklos patalpose nuo 9 vai. iki 10

vyks

val.r.

Kviečiame visus tėvus užregistruoti vaikus, kuriems 
amžiaus iki 1990 m. sausio 1 dienos. Taip pat reikia užregistruoti 
vaikus, kurie DABAR lanko šią mokyklą. Registracijos mokestis $10.- 
Jis bus atskaitytas nuo metinio Mokyklos moKesčio. Daugiau infor
macijų gausite pas Ramunę Bulotienę, tel: 495-1996.

MO KYKLOS VALDYBA

sueis 5 metai

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:

G. Adomaitienė, dr.J.Kazak, A.Ambrozaitis, G.Ru- 
dinskienė, A.Mockus, V.Keturkienė, S.Naginionis, V.Priš- 
čepionka, K.Galdikas, Lietuvių Klubas VYTIS Anglijoje 
K.Ambrasas, J.Neverdauskas, G.Gedvilienė, Z.Bakaitis 
/2 m./, P.Tekutienė, S.Janušonis, J.Arštikaitis, V.Lietuvi- 
ninkas, A.Šetikas, K.Rašytinis, J.Rimšaitė, K.Andruškevi- 
čius, A.Barkauskas, P.Botyrius, Alf.Barkanavas, Jon. Va
liulis, A.Kreivys, Vl.Bakūnas, P.Mikšys, J.Adams, J.Zabie- 
liauskas /2 m./, O.Sitkauskienė, G.Senkevičius, J.Naruše
vičius J.Krištolaitis /3 m./, A.Balčiūnas, S.Stonkus, K.Lu
košius, A. Usvaltas / 4m./

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$ 40,- J.Paunksnis; po $25,- A.Stalionis, J.Cialka, 

Gustav von Černin; po $20,- J.M.Karka, Donatas Baltru- 
konis /už brolį Petrų/; po $10,- A.Mingėla /2 m./, V.Ka- 
lendrienė; po $5,- A.Latvaitis, Iz.Valiulis, A.Keršienė, 
St.Žaldokas;

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$ 38,- P.Mažeika; $ 30,- A.Staugaitis; po $ 13,- V. 

Vitkauskas, J. Ramanauskas; po $10,- M.Bajoras, dr.V.Pa- 
vilanis, A.Kličius; po $8,- Ch.Belskus, J.Latvys, J z.Luko
ševičius;
AUKOS:

$20,- kun.J.Kubilius; $10,- M.Danytė.
Nuoširdžiai DĖKOJAME’ "NL"

e Norime paraginti mielus mūsų savaitraščio skaitytojus, 
neužsimokėjusius prenumeratos, tai padaryti nedelsiant. 
Dėkojame iš anksto už mūsų darbo palengvinimų*. "NL"

SVEIKATOS APDRAUDA
• Ne viską ir nepakankamai apdraudžia 

Quebec’o Medicare ? planas.
• Daug kas neturi priedinės grupinės sveikatos 

apdraudos darbovietėjė, ar apdrauda baigėsi 
su darbo sustojimu.

• Daug kas dirba savistoviai ar visai nedirba 
ir neturi priedinės sveikatos apdraudos.

Adamonis Insurance Agency Ine.
Tel.: 722*3545

Parūpina priedinę sveikatos apdraudę per 
QUĖBEC BLUE CROSS.
Apdraudžiame bet kurio amžiaus pavienius ir 
šeimas. Nereikalingas sveikatos patikrinimas.
Taip pat apdraudžiame svečius iš Lietuvos.

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

Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, JVC, NEC, Sony

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

KAILIŲ SIUVĖJAS

• Didelis pasirinkimas gatavų paltų
• Saugojimas vasaros laiku (Storage)
• Taisau ir re modeliuoju
• Siuvu ir parduodu.

1449 rue St. Alexandre. 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844- 7307 ir 288-9646

TONY PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Qaeea Mary Rd. Salto 8
tony launnaitis

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

LITAS MONTREAL 10 I If HIViy 
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, Que., H«E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

Aktyvas-virš $26,000,000__ virž T1.<MM>.000

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS 1 114%
TERM. INDĖLIUS:

1 Motų............. 10’4% 
180 d.- 364 d....... 9H%
120 d. -179 4. ... ?&%
60d. - 119 d.........
30 d. - 59 d......... 9’4%

IMA

Nakiln. turto - nuo 13%%

T aupymo specialiai salk. .. 6’/.% 
T aupymo su gyv. draud....... 6 % 
Taupymo kasdienines sęsk.. 5’/.% 
Einamos sąskaitos............... 4)į%i
RRIF - RRSP-term................11%%
RRIF - RRSP-taup............ .  6’/.%

UŽ:
Asmeninas - nuo 13%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTU INFORMACIJA ‘’LITE"

KASOS VALANDOS
1475 D* S.v*

P irmadieniai s 
Antr., Tr*či«>d. 
Katvirtadianiais 
Panktadianiais

9.00-3.00
9:00-3.00 

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

3907 Rosemont
10.00-2.00

3.00-7.00 
2:00 - 6:00

RESTORANAS Kosras
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams 
ir kitiems suaibOr imams. (VAIRŪS GĖRIMAI
6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q., H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 788-9198.

Chfystoc 
Omtons Dodge Truck*

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
* Naujų Ir vartotų paeirinkima*
* Pardavimo*
* Aptarnavimas

1060 Lapterre
366-7818 aoM L* Wbwtvy*

D. N BALTRUKONIS 

IMMEUBLES - CLASSIC INC. 
NEKILNOJAMO TURTO V/SAPUSfftCAS 

' PATARNAVIMAS - PIRKIMAS * PARDAVIMAS
F.t. M.L.I. 4<5 Jem T<j|on w p a

sistema 273-9181.............. Nam^t 737-0844

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

P E TER SODO ir JOHN P OI.C AR!
H Profesiniai patarnavimai
M finansų reikalais:

•Annuities*R.R.S.P.*Pinansų ir mokesčių planavimas 
4*00 84. Catherine SC. West, Suite 450, Westmoant, ft 3 Z 1T3

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES Reg’ll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

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

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

TEL: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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