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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
h. n.

NAUJOJI GORBAČIOVO 
PLANUOJAMA SOVIETINIO 
REŽIMO STRUKTŪRA

Nors dar galutinai ne
nustatyta, bet iš iki šiol 
gautųjų informacijy, naujoji 
Gorbačiov'o numatytoji 
sovietinio valdymosi siste
ma atrodo taip:

Visa tikroji galia vis 
daT priklausys SSSR komu
nistų partijai, vadovauja
mai paties Gorbačiov'o 
ir visagalio, jo paties pa
rinkto 12-kas. asmeny Polit- 
biuro. Gorbačiov'as dabar 
jau yra praktiškai užėmęs 
abu aukščiausius postus 
- jis yra Soviety Sąjungos 
Komunistę Partijos genera
linis seketorius ir tikrai 
bus naujojo, dar neišrinkto
jo, Aukščiausiojo Sovieto 
prezidentas. Po to seka 
Aukščiausiojo Sovieto prezi
diumas, į kurį pateks po 
vieny atstovę iš kiekvienos 
respublikos ir dar nenuma
tytas skaičius kity Aukš
čiausiojo Sovieto pareigūnų, 
daugiausiai Komunisty par
tijos nariy. Po šio, žemiau 
piramidėje seka Aukščiau
sias Sovietas, kurį sudarys 
542 nariai, išrinkti kaip 
tiktai šiuo metu renkamų 
Liaudies Deputatų. Šių 
bus 2250 ir jie susirinks 
tik vieny karty per metus, 
kad išrinktų Aukščiausiojo 
Sovieto prezidiumų ir jo 
prezidentų.

Tų Liaudies Deputaty 
kongresų sudaro: 750 narių, 
išrinktų po lygy skaičių 
15-koje respublikų ir vieti
nių valstybinių rajonų, neat
sižvelgiant į gyventojų 
skaičių. 750 parinktųjų 
iš Komunistų partijos ir 
kity oficialių organizacijų 
ir dar 750 išrinktų iš visu 
teritorinių apylinkių pagal 
gyventojų skaičių (300.000 
žmonių skiriamas 1 depu
tatas).

Tokia tad yra ši gana 
komplikuota ir dar labai 
nedemokratiška Gorbačiov'o 
planuojama naujoji refor
muota SSSR valdymosi 
struktūra.

PASKENDO SOVIETU 
ATOMINIS POVANDENINIS 
LAIVAS

Š.m. balandžio mėn. 7 
d., Norvegų jūroje, apie 
500km. į vakarus nuo Nor
vegijos šiaurinio uostamies
čio Tromsoe, paskendo 
Sovietų povandeninis laivas 
ir su juo kartu 42 jūrinin
kai. Laivas buvo varomas 
atomine energija ir vežėsi 
su savimi dar dvi torpedas 
su atominiais užtaisais. 

Laivo įgulų sudarė , dėl 
nežinomų priežasčių, to
kiems laivams labai mažas 
69-ių jūreivių skaičius. 
Iš jų 27 buvo išgelbėti. 
Maskva apie nelaimę pra
nešė tiktai po dviejų dienų, 
tačiau Norvegijos pakrančių 
laivynas ir aviacija nelaimę 
pastebėjo tuojau pat ir 
pradėjo tirti vandenyno 
vandenį. Kol kas jame 
radiacijos žymių nerasta.

Maskva tvirtina, kad 
atominiai reaktoriai buvę 
jūrininkų < išjungti, nes šie 
apie 5-ias valandas bandė 
gaisrų užgesinti ir laivų 
išgelbėti. Gaisras esųs ki
lęs mašinų skyriuje dėl 
įvykusio elektros trumpo 
susijungimo. Po to įvykęs 
sprogimas laivų paskandino. 
Laive iš viso buvę 10 tor
pedų, bet tiktai dvi iš 
jų buvusios jau apginkluo
tos branduoliniais smaiga
liais. Laivas yra nugrimz
dęs 1500 metrų gilumon, 
bet Sovietai bandys jį iš
kelti, nes nenori, kad ato
minio laivo paslaptys patek
tų į, vakariečių žvalgybos 
rankas.

Vilniaus Radijas pranešė 
balandžio men. 1 1 d., kad 
žuvusių jūreivių tarpe yra 
ir vienas lietuvis - Stasys 
Šimkūnas, kilęs iš Molėtu 
rajono.

GRUZINAI REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBES

Jau kelias savaites vyko 
demonstracijos Tiflise (Tbi
lisi), Gruzijos sostinėje. 
Tūkstantinės minios žmonių 
klausėsi prakalbų, kuriose 
Pertvarkos Šalininkai ir 
kiti disidentai reikalavo 
daugiau laisvės tvarkyti 
savo politinį, kultūrinį ir 
ekonominį gyvenimų. Buvo 
ir tokių,kurie reikalavo 
Gruzijai visiškos nepriklau
somybės ir atsiskyrimo 
nuo Maskvos. Gruzija yra 
buvusi karalija jau IV am
žiuje po Kristaus gimimo 
ir pagrįstai didžiuojasi 
savo tradicijomis, kultūra 
ir kalba , visiškai skirtingo
mis nuo vėlokai civilizacija^ 
pažinusių rusų. 1921 m. 
jų okupavo SSSR.

Demonstravusius gruzi
nus balandžio mėn. 9 die
nos ankstų rytų užpuolė 
būriai ginkluotų soviety 
karių ir pradėjo minių 
sklaidyti, mušdami žmones 
lazdomis, buožėmis ir dau
žydami kariškais kastuvė
liais. Sužeistų buvo šimtai, 
o užmuštų, pačių gruzinų 
teigimu, apie 50; TASS'o 
oficialios spoviety žinių 
agentūros teigimu, tiktai 

18. Po šio žiauraus Krem
liaus kumščio pademonstra
vimo, Gruzijos sostinės 
gyventojai paskelbė visuo
tinų streikų. Sostinės gat
vėse dar tebėra daug tankų 
ir kariuomenės. TASS tei
gia, kad demonstrantai 
šmeižė tarybinę valdžių 
ir norėję patys perimti 
jų į savo rankas, ir po 
to atsiskirti nuo Sovietų 
Sųjungos.

Gruzija, dvigubai dides
nė plotu už savo pietinę 
kaimynę Armėnijų, ribojasi 
su Juodąja jūra šiaurės 
vakaruose ir vakaruose 
su Turkija, Armėnija ir 
Azarbeidžanu pietuose s ir 
su Sovietų Sųjunga šiaurėje. 
Gruzinų kilmės buvo Stali
nas, kurį ir šiandien gruzi
nai laiko savotiškoje pagar
boje, nes neperkrikštijo 
jo vardu pavadintų gatvių, 
muziejų ir kt.
<?Tff\.jingo ir dar daug, 

pasekmių galinčio turėti 
incidento tvarkyti Kremlius 
pasiuntė gruzinų kilmės 
užsienių reikalų ministerį 
Eduard Ševardnadzę.Tačiau 
neramumai Tiflise dar ne
sibaigė. Mažesnės demonst
racijos dar . tebevyksta. 
Policija suėmė kelis tūks
tančius armėnų. Taip pat 
atėmė" iš vietinių gyventojų, 
apie 60.000 medžioklinių 
šautuvų ir kitokių ginklų.

Pažymėtina, kad sku
biai susirinkęs Aukščiausia
sis Sovietas Maskvoje priė
mė nutarimų, kad draudžia
ma tyčiotis iš vyriausybės 
ir įžeidinėti jos narius; 
be to, už agitavimų nu
versti sovietinę valdžių 
bus baudžiama piniginėmis 
baudomis ir kalėjimu. At
rodo, kad naujasai įsakas 
galios ne tik Gruzijai, bet 
visai Sovietų Sąjungai.

SĄJŪDIS LAIMĖJO 36 
iš 42 VIETŲ

Pačiomis paskutinėmis 
žiniomis, VILNIAUS Radi
jas pranešė, kad deputaty 
papildomiems __ rinkimams 
pasibaigus, SĄJŪDŽIO arba 
jam palankių kandidatų 
iš viso išrinkta 36. Iš 42 
išrinktųjų tiktai vienas 
priklauso JEDINSTVO susi- 
grupavimui, o kiti 5 yra 
Partijos parinktieji. Ko
mentatorius paminėjo, kad 
tai nuostabus laimėjimas, 
nes buvo, geriausiu atveju, 
numatoma laimėti tik 26- 
iose rinkiminėse apylinkėse.

JAV KOMPANIJOS 
RAŠOSI SUTARTIS

Šešios didžiosios JAV 
kompanijos š.m.kovo mėn. 
30 d. pasirašė Maskvoje 
sutartis atlikti apie 25 
bendrus komercinius projek
tus: Nabisco , Acker Da
niels Midland, Eastman 
Kodak, Chevron, Johnson 
& Johnson, Mercator, ko
mercinis bankas. Motor 
Ford kompanija, skeptiška 
dėl jų gaminių pakankamo 
pardavimo, atsisakė pasira
šyti sutartį.

Gazette map

DEMONSTRAVO 500 
POLICININKŲ LENINGRADE 
f Prie L'Ermitage, Lenin
grade demonstravo 500 
policininkų, kai kurie unl- 
formuoti, jų tarpe 3 mili-■ 
cijos pulkininkai ir atsto
vai specialių "minios kont
rolės" dalinių. Jie reikalavo 
teisės šauti, jei būtų užpul
ti kriminalistų, kurių, anot 
pareiškimų, vis daugiau 
atsiranda.

Jie taip pat protestavo 
prieš nuostatų, kuriuo gali
ma miesto dalinius siųsti 
į Balty respublikas tvarkos 
palaikymui.

Policininkai reikalavo, 
kad būtų leidžiama išsirink
ti savo viršininkus ir suda
ryti sindikatus bei pagerin
ti jų tarnybinį paruošimų, 
aprangų ir apginklavimų.

PABUDO IR UKRAINA
Ko labiausiai bijojo 

ir bijo sovietinis režimas, 
yra jau įvykę: Ukrainoje 
pasigirdo atgimimo balsai. 
Pasigirdo jie pirmiausiai 
ukrainiečių rašytojų tarpe. 
Jų profesinė sųjunga pa
skelbė savo manifestų, 
reikalaujantį daugiau kultū
rinės, ekonominės ir politi
nes laisvės ir mažiau dik
tatų iš Maskvos. Sąjūdis 
prasidėjo Lvove ir persi
metė į Ukrainos sostinę 
Kijevu. Dabar jo pradėtoji 
banga ritasi per visų Ukra
iną Ukrainiečių Helsinkio 
Grupės vadovas Bogdan 
N.Gorin'as teisingai teigia: 
"Mes esame įsitikinę, kad 
Soviety Sųjungos likimas 
bus galiausiai sprendžiamas 
ne Estijoje, bet Ukrainoje." 
O vis dėl to, mažoji Ar
mėnija ir mažieji Baltijos 
kraštai buvo pirmieji, iš
drįsę patiekti savo reikala
vimus Maskvai ir išeiti 
tūkstančių tūkstančiais 
į gatves ir taip pradėję 
naujo atgimimo sąjūdžius. 
Ne paslaptis, kad Ukraina 
Baltijos kraštų sąjūdžius 
stebėjo, mokėsi iš jų ir 
jais pasekė. Ukrainoje uk
rainiečiams kovoti už savo 
krašto savistovumų yra 
žymiai sunkiau, nes joje 
daug rusų valdininkų ir 
daug nutautusių ukrainiečių^ 
kurie arba iš baimės, arba 

iš prisiplakimo, tebetarnau
ja Kremliui ir okupantams.

Naujųjį savo atgimimo 
sąjūdį ukrainiečiai vadina 
RUK vardu ir apie jį dar 
teks išgirsti ir kalbėti.

MULRONEY IR VĖL 
NUŠNEKA'

Mūsų ministeris pirmi
ninkas pasižymi airiškuoju 
"blarney", kitaip tariant, 
apgaulingu saldžialiežuva- 
vimu, o lietuviškai kalbant, 
staigiu kalbiniu pliurptelė- 
jimu arba šnekėjimu "pro 
kepurę". Net du kartu par
lamente, nei iš šio, nei 
iš to,jis pareiškė, kad Ka
nados konstitucija esanti 
neverta popieriaus, ant 
kurio ji parašyta, jeigu 
ji neapsaugoja Žmogaus 
Teisių ir yra įsirašiusi į 
savo puslapius "notwithstan- 
ding"(neatsižvelgiant) for
mulę. Betgi jis nė žodeliu 
prieš tų netikusių formulę 
nepasisakė, kai ji buvo 
P.E.Trudeau laikais įrašyta 
ir nė žodžiu apie jų neuž
siminė, agituodamas Que- 
bec'o provincijoje (kur 
PC laimėjo tiek balsy!). 
Vos burbtelėjo, kai ta for
mule naudodamasis Que
bec'© premjeras Bourassa 
praktiškai uždraudė angly 
kalbų viešajame šios pro
vincijos gyvenime ir ang
liškai kalbančiuosius kana
diečius padarė žemesnės 
pakopos piliečiais. Keis
čiausia, kad Mulroney vis 
dar trokšta įteisinti Meech 
Lake susitarimų, o nebando 
pirma tų nelemtų "notwith
standing" formulę iš Kana
dos konstitucijos išbraukti. 
Formulė leidžia nepaisy
ti jokių Žmogaus Teisių 
nuostatų ir federalinei 
valdžiai, ir visoms provinci
joms.

• Nuo vasario mėn, 1 d. į Pasiuntinybės tarnautojų 
eiles stojo Emilija Sakadolskienė, kuri ypač rūpinsis kul
tūriniais reikalais.

• Nuo š.m. sausio mėn. 1 dienos, Lietuvos Pasiunti
nybėje Washington'e pradėjo eiti pareigas Margarita 
Samatienė Raštinės vedėjos titulu. Jos didelė patirtis 
bus svarbi paspirtis Pasiuntinybės darbams.

Susidaro nejaukus įspū
dis, kad Kanados ministeris 
pirmininkas kalba dviem 
liežuviais tuo pačiu metu, 
nežinodamas k ų kalba. 
Gal tikrai, kaip Montrealio 
THE GAZETTE vedamaja
me klausiama, Mulroney 
visomis jėgomis stengiasi 
laimėti varžybas dėl blo
giausiojo Kanados ministe- 
rio pirmininko vardo?

"QUEBEC KNOWS HOW"
Mūsų provincijos parei

gūnai tikrai pateisina nuo
lat ir nuolat tą patyčiom 
kartojamą "Kvebekas moka 
kaip padaryti". Ir dar 
kaip! Štai, prieš kelias 
dienas keleiviniam autobu
sui pervažiavus per Montre
alio Champlain tiltą, kaž
koks libanietis Charles 
Yacoub, grasindamas revol
veriu, paėmė įkaitais visus 
11 keleivių ir įsakė šofe
riui važiuoti Ottawon, prie 
parlamento rūmų. Vieninte
lis išlaipintas keleivis apie 
pagrobimų pranešė Montre
alio policijai. Toji sakosi 
pranešusi Quebec'o provin
cinei policijai. Tačiau ste
buklų stebuklas - šioji au
tobusą "pametė". Todėl 
Ottawos policija ir RCMP 
buvo maloniai nustebinti 
staiga prieš parlamento 
rūmų sustojusio keleivinio 
autobuso, kuriame ginkluo
tas žmogėnas išlaikė keletą 
valandų nelaimingus kelei
vius. Jo tikslas: protestuo
ti prieš Libane vykstančias 
savitarpes kovas ir reika
lauti, kad Sirija atitrauktų 
savo karius iš Beiruto ir 
perleistų kontrolę taip 
vadinamai krikščionių poli
cijai, kurių ginkluoja ir 
apmoko Izraelis.

Kuo čia dėta Kanada, 
tur būt, težino anas susi
maišęs žmogelis. Nuosta
biausia tačiau, vis dėl to 
yra Quebec'o provincinės 
policijos komedija ar tra
gedija: ji ne tik pamiršo 
pranešti apie pagrobimų 
RCMP ir Ontario provinci
nei policijai, bet nesugebė 
jo malūnsparniu sekti pa
grobtųjų autobusų. Todėl 
THE GAZETTE balandžio 
10 d. atspausdintoji karika
tūra yra tokia taikli: pra
skrendantis helikopteriu 
Quebec'o policininkas klau
sia ant traktoriaus laukuo
se sėdinčio kvebekiečio: 
"Hel As-tu vu un gros, 
gros bus, la? (Ei, ar tu 
nematei didelio, didelio 
autobuso, a?).

t



LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS DARBUOTOJŲ 
PAREIŠKIMAS MININT VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ 
VILNIUJE - --------------------------------------

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI
TSRS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI
EUROPOS PARLAMENTUI 
VFR BUDESTAGUI

darbas kelia per didelę avarijos grėsmę. Šie du reakto
riai yra to paties tipo, kaip ir Černobylio AE, bet jų 
gamybinis, apkrovimo padidinimas siaurina spaudinio ir 
temperatūros lygių reaktoriuose ribas.

Mes norime atkreipti dėmesį į tai, kad Ignalinos AE, 
netgi dirbdama normaliu režimu, pasižymi radioaktyvių 
medžiagų išmetimais bei nutekėjimais.

Ignalinos AE nepakankamas saugumo lygis atsiskleidė 
praėjusių metų rugsėjo pradžioje, kuomet įvyko gaisras.

Mes sveikiname tai, kad po gaisro TATENA paskyrė 
komisiją šiam incidentui ištirti. Tačiau visiems gerai 
žinoma, kad TATENOS pagrindinis tikslas - atominės 
energijos plėtimas. Tai gali turėti įtakos tyrimų rezul
tatams.

Turėdami galvoje Černobylio avariją, kuri rimtai pa
veikė mūsų šalių ir didelę Europos dalį, mes manome, 
kad Ignalinos AE kelia nuolatinę grėsmę tiek Tarybų 
Sąjungait tiek daugeliui kitų Europos šalių, tarp jų ir 
Šiaurės šalims. Todėl mes prašome Jūsų pasinaudoti savo 
autoritetu tam, kad Ignalinos AE būtų kuo greičiau užda
ryta.

Nuoširdžiai Jūsų.-.
Energiapoliitinen Yhdistys - Vaihtoehto YdinvoimaUery 
(EVY) - (Socialinių-politinių energetikos klausimų draugi
ja - branduolinės energetikos alternatyva); Adresas: Pursi- 
miehenkatu 29-31 A, 00150 Helsinki, Finland;
Folkkarnpanjen Mof Karnkraft-Karnvapen - (Liaudies 
kampanija prieš branduolinę energiją ir banduolinį ginklą) 
Adresas: Wellmar Yxkullsgafan 15 B, 10462 Stockholm,

Nors Nafurvarn Forbund - (Norvegijos gamtos apsaugos 
draugija). Adresas: Postbox 6804, Sankt Olavs Plass, 0130 
Oslo 1.
Organisation Til Oplysning O m Atomkraft (OOA) - (Ato
minės energijos panaikinimo organizacija). Adresas: Ryes- 
gade 19, DK-2200, Kobenhaven N, Danmark.

Kopijos siunčiamos: TSRS atominės energetikos minis
terijai, Ignalinos AE direktoriui, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui.

Džiugu, kad ir Europos šalys atkreipė dėmesį į Ignali
nos AE. Seniai metas, nes RBMK reaktorių statybos 
TSRS vyriausybė atsisakė. Žodžiais, o darbais? 1987 m. 
patvirtintose AE aikštelės parinkimo taisyklėse yra nema
ža punktų, kuriais remiantis Ignalinos AE draudžiama sta
tyti jos dabartinėje vietoje. Taigi, kas geriau: toliau ap
gaudinėti save, ar imtis ryžtingų priemonių? Tuo labiau,

Taip atrodo memorialinė lenta ant pastato, kuriame 1918 m. Vasario 
16 d. buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas.

Nuotrauka G. Petrauskienės
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kad įvairios komisijos dirbo, o informacijos apie visas 
buvusias avarijas visuomenė nematė. Zigmas Vaišvila

Lietuvos Žalieji kreipiasi į Ohio Helsinkio Pasitarimo 
Tarybos (Accord Counal) pirmininkę Gailą Klimaitę, pra
šydami pagalbos organizuojant nepriklausomą tarptautinę 
komisiją Ignalinos AE statybos kokybei, saugumui ir jos 
įtakai aplinkai tirti.
Lietuvos Žaliųjų mažosios koordinacinės tarybos ir Sąjū
džio Seimo tarybos vardu - Z. VAIŠVILA.

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbuotojų, Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos minėjimo dalyvių

Deklaracija
1918 m. vasario 16-tosios dienos Lietuvos Nepriklauso

mybės paskelbimo aktas turi ypatingą reikšmę lietuvių 
tautai jos ilgoje ir sunkioje kovoje už laisvę, demokratiją 
ir nepriklausomybę.

Šiuo aktu lietuvių tauta, 123 metus iškentėjusi cari
nės Rusijos imperijos priespaudoje, išreiškė savo valią 
atgauti valstybingumą, turėtą nuo 13-tojo amžiaus iki 
18-tojo šimtmečio pabaigos. Lietuvos respublika 1918-
1940 m. sudarė sąlygas laisvai gyvuoti ir vystytis lietu
vių tautai pasaulio tautų bendrijoje. Lietuvių tolerancija 
kitų tautybių žmonėms suteikė jiems galimybę puoselėti 
Lietuvoje savo kalbas, kultūras, religijas. Lietuvos Res
publikoje niekada nesireiškė šovinizmas, antisemitizmas.

Istoriniai faktai rodo, kad lietuvių tauta laisva valia 
niekuomet neatsisakė savo nepriklausomybės. 1940 m., 
realizuojant 1939 m. Ribbentropo-Molotovo paktą bei jo 
slaptuosius protokolus, neprikausoma Lietuvos Respublika 
buvo okupuota Raudonosios Armijos. Lietuvos "Liaudies 
seimo" rinkimai bei jos įjungimas į TSRS vyko okupacijos 
sąlygomis pagal bendrą visoms Pabaltijo Respublikoms 
stalinistinį scenarijų. Po aneksijos Lietuvoje prasidėjo 
ilgus metus trukęs genocidas.

Atsižvelgdami į istorines realijas, pareiškiame:
1. TSRS bei Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausy 
bės privalo pasmerkti ir pripažinti neteisėtomis 1939-
1941 metų TSRS-Vokietijos sutartis. Remiantis Niurnber
go proceso nutarimais, nepriklausomų valstybių okupaciją 
ir aneksiją, įvykdytas pagal šias sutartis, reikia pripažin
ti tarptautiniais nusikaltimais, kuriems netaikomas sena
ties terminas.
2. Teisingumo vardan Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 
turi pripažinti Lietuvos Respublikos įjungimą į TSRS 
sudėtį neteisėtu.
3. Lietuvių tauta ryžtingai siekia atkurti demokratinę, 
teisinę, suverenią valstybę, kaip tarptautinės teisės sub
jektą, įteisintą nauja Lietuvos Konstitucija. Suverenios 
Lietuvos valstybės santykiai su kitomis valstybėmis, tame 
tarpe ir su TSRS, turi būti grindžiami abiems pusėms 
priimtinomis sutartimis. Lietuvos sutartis su TSRS turi 
būti sudaryta, remiantis juridiškai tebegaliojančia Lietu
vos Respublikos-RTFSR sutartimi, pasirašyta Lenino vy
riausybės 1920 m. liepos 12 d.
4. Lietuvių tauta, visos Lietuvos valstybinės institucijos 
ir visuomeniniai judėjimai turi siekti, kad suverenios Lie
tuvos valstybės atkūrimo klausimas būtų svarstomas TSR 
S bei tarptautinėse organizacijose.

Deklaraciją vienbalsiai priėmė 200 minėjimo dalyvių.
Susirinkimo, skirto Nepriklausomybės dienos paminėji

mui - Jurgis Kundrotas, pirmininkas
Ona Raižienė, sekretorė.

SĄJŪDŽIO TVARKARAŠTIS

š. m. balandžio mėn. 1 d. Vilniuje įvyko Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūožio eilinis seimas. Svarbiausi punktai: 
rinkimų rezultatai, politinės padėties po rinkimų įverti
nimas, Sąjūdžio veiklos įvertinimas Lietuvos kraštuose 
("kraštai" - tai LPS regioninis-organizacinis vienetas) ir 
konstitucijos projekto klausimai.

Balandžio 9 d. įvyko rinkimų antras turas. Balandžio 
15-16 dienomis bus tęsiamas balandžio 1 d. pradėtas 
eilinis LPS seimas.

Tomis dienomis (15-16) taipogi įvyks Lietuvos Caritas 
suvažiavimas Kaune.

EUROPOS ŠIAURĖS KRAŠTAI PASISAKO DĖL IGNALINOS
KREPIMASIS TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkui Misteriui Gorbačiovui -

Jūsų Didenybe,
Mes, žemiau pasirašiusios Šiaurės šalių aplinkos apsau

gos organizacijos, labai vertiname Jūsų paskutiniuosius 
žingsnius branduolinio nusiginklavimo ir aplinkos apsaugos 
srityje.

Kartu norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į Ignalinos ato
minę elektrinę, esančią Lietuvos TSR. Mes manome, kad 
saugumo nepatenkinamo lygio Ignalinos AE reaktorių 
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• Liaudies deputatų rinki
mai į sovietinį Kongresą* 
davė daug medžiagos užsie
nio reporterių praneši-.' 
mams. Visuose pranešimuo
se kalbama ir apie Balti
jos valstybėse tautinu są
jūdžių palaikomųjų arba 
išstatytųjų kandidatų laimė
jimą prieš partinius opo
nentus. U.S. NEWS & 
WORLD REPORT balan
džio 10 dienos numeryje 
savo sovietinių rinkimų 
aprašui uždėjęs dvi antraš
tes: "Power to people?" 
(Visa galia žmonėms?) ir 
"Despite the vote, Soviet 
Union is still no democra
cy" (Nežiūrint rinkimų, į 
Sovietų Sąjunga vis dar 
nėra demokratija).

Reportaže rašoma: "Ne
pastoviose Baltijos respub
likose, Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje, nacionalisti
nių populiariųjų frontų pa
laikomų grupių kandidatai 
laimėjo trečdalį vietų jau 
pirminiuose rinkimuose".
• Kanadietiškasai MĄC- 
LEAN1 S žurnalas, iki šiol 
labai šykščiai terašęs apie 
Baltijos valstybių įvykius, 
š.in. balandžio mėn. 10 d. 
numeryje įdėjo ilgesnį ir įdo
mų straipsnį apie sovietų da
bartinius rinkimus, pavadintą 
PEOPLE'S CHOICE ir antri
nėje antraštėje teigaintis,kad 
"Sovietų piliečiai balsavo, 
už permainą, bet dar neži
no, kiek galios turės nau
jieji deputatai".

Minint pralaimėjusius, 
įsidėmėtinas ir buvusio So
vietų ambasadoriaus Kana
doje G. Arbatov' o pralai
mėjimas, o taip pat ir 
Maskvos burmistro, penkių 
Ukrainos rajonų pirmininkų 
ir aukštų partijos bonzų 
Leningrade ir Kijeve. Apie 
Pabaltijį įdėta tokia pa
straipa: "O neramiose Balti
jos respublikose, Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, visų 
žmonių grupių, panašių į 
partijas ir reikalaujančių 
iš Maskvos daug didesnės 
autonomijos, kandidatai 
nušlavė oponentus, laimė

dami didžiules pergales. SĄ
JŪDIS, Lietuvos pertvar
kos susibūrimas, laimėjo 
beveik tris ketvirtadalius iš 
visų 42rjų respublikar .pa
skirtųjų pozicijų naujajame 
Kongrese. Jo kandidatai 
nugalėjo Lietuvos preziden
tą ir premjerą, du vice
premjerus, teisingumo 
ministerį, du komunistų 
partijos sekretorius ir 
planavimo komisijos pirmi
ninką. Populiariųjų frontų 
grupių vadai Estijoje ir 
Latvijoje taip pat lengvai 
laimėjo rinkimus prieš ko
munistų partijos pareigū
nus".

Žurnalas mini dar daug 
įdomių faktų. Pavyzdžiui, 
armėnai rinkimus boikota
vo, nes jiems nebuvo leis
ta išstatyti sau palankių 
kandidatų. Vienoje vieninte
lėje Armėnijos rinkimų 
apylinkėje balsavo žymiai 
daugiau kaip 50% rinkėjų, 
nes joje kandidatavo žino
mas armėnų veikėjas Simo
nian. Jis surinko virš 80% 
balsų.

Šių rinkimų nuostatai 
reikalavo, kad ir oponento 
neturintys kandidatai turi 
surinkti virš 50% balsų. 
Tai reiškė, kad tokie val
džios pastatyti kandidatai- 
vienišiai galėjo būti neiš
rinkti, jei daugiau kaip 
pusė balsuotojų jo pavardę 
išbraukdavo, kaip numatyta 
balsavimo taisyklėse. Tokiu 
būdu, buvo atmesta visa 
eilė partinių didžiūnų, jų 
tarpe ir Solovjev' as, po- 
litbiuro narys-kandidatas iš 
Leningrado. Vieno vakarie
čio žodžiais, "Sunku įsi
vaizduoti gėdingesnę viešą 
panieką, kaip kandidatuoti 
tiktai pačiam prieš save ir 
pralaimėti". 275 kandida
tai 1500 rinkiminėse apylin
kėse negavo pakankamai 
balsų. 199 iš jų buvo arba 
vieni, arba teturėjo vieną 
oponentą. Tose apylinkėse, 
kur nebėra kandidatų, gavu
sių pakankamai balsų, bus 
išstatyti nauji kandidatai 
ir juos rinks gegužės mėn. 
14 d.

u įdomu, kad iki šiol dar 
nežinoma, kaip teigia 
žurnalas, ar pralaimėjusie

ji praras savo partinius ir 
valdinius postus. Yra balsų, 
reikalaujančių tokius pralai
mėjusius atleisti iš esamų 
pareigų, nes jie neturi 
žmonių pasitikėjimo. Krem
liaus atstovas pareiškė, 
kad tai būsią apsvarstyta 
partijos vadų posėdyje.

Labai įsidėmėtina pa
straipa apie buvusį Mask
vos komunistų partijos 
bosą Jelcin'ą, kuris laimė
jo rinkimus Maskvoje dide
le balsų daugumaj nors 
buvo paties- Gprbaeiov'o 
pašalintas ■ iš Politbiuro ir 
Maskvos partijos vado 
posto. Štai ji: "Vis dėlto, 
Maskvoje gyvenantys Vaką- 
rų diplomatai yra gana' 
skeptiški dėl Jelcino repu
tacijos, kaip reformų šali
ninko. Jie nurodo, kad Jel- 
cin' o pagrindinis rėmėjas 
Sverdlovske yra buvęs 
Andrei Kirilenka, kurį 
palaikė, dabar niekinamas, 
Brežnev'as. Jie taip pat 
primena, kad Jelci-
n'as yra kritikavęs populia
riuosius žmonių sąjūdžius 
Baltijos respublikose, kaip 
įrodymą, kad jis yra prie
šingas ne rusiškųjų etninių 
grupių stiprėjimui. Vienas 
diplomatas tiesiog pasakė, 
kad jis esąs per daug seno 
stiliaus politikierius".

Kaip tiktai todėl Jelci- 
n'as, kaip patyrėme, nėra 
populiarus Baltijos kraš
tuose.

• TIME žurnalo balandžio 
11) ^dienos beveik visas 
numeris yra paskirtas 
straipsniams apie, jų žo
džiais tariant, NAUJĄJĄ 
S.S.S.R.

Pirmame straipsnyje 
rašoma aapie A.A. (Aloho- 
lics Anonymous) atvirą 
veiklą Sovietų Sąjungoje. 
Toji nuostabi bendrija slap
tai Sovietijoje jau veikė 
nuo Chruščiov' o laikų, 
padėdama alkoholikams 
nustoti gerti ir vergauti 
alkoholiui. Sovietijoje da
bar veikdama viešai A.A. 
tikrai galės daug padėti 
alkoholyje mirkstantiems 
ir nusivylusiems žmonėms, 
kurių taip daug yra pagim
dęs nelemtasai režimas.

Tiesioginiai apie Balti
jos kraštus _ rašoma taip: 
"Tautinių mažumų krizė yra 
taip pat aštri Baltijos vals
tybėse, kurias Stalinas už
grobė 1940 metais. Gorba- 
ciov'as iš pradžių tauti
nius jausmus tuose kraštuo
se laikė jėga, kurią jis su
gebės pajungti savosios 
"Perestroikos" naudai. Ta

čiau jis nedavertino užslėp
to apmaudo. Praeitų metų 
lapkričio mėnesį Ėstijoje 
vietinis parlamentas pa
skelbė savo respubliką 
suverenia, bet 
Maskva atsisakė šį pareiš
kimą pripažinti. Estijos gy
ventojams taip pat yra 
įgrisę iki gyvo kaulo į jų 
kraštą plaukiančios rusų 
masės, kurios išvalo iš 
krautuvių geresnes prekes. 
Dabar iš jų reikalaujama 
parodyti pasą, nes tiktai 
eita'm'š l^Tdžiūnia " "'pirkti' 
namų apyvokos elektrinius 
įrengimus, rūbus ir avalynę. 
Baltų kraštai iškirto parti
jai netikėtus siurprizus, 
nes jų nacionalistiškai nusi
teikę kandidatai rinkimuo
se nugalėjo daugelį Mask
vai palankių oponentų".

įdėta nuotrauka Latvijos 
Liaudies fronto dalyvių ei
senos, žengiančios į mintin
gą prisiminti ir pagerbti 
Stalino persekiojimo ir 
teroro aukų. Toji eisena, 
kaip sako parašas po nuo
trauka, yra dalis to atsi
skyrimo vėjo, kuris dabar 
traukia per Baltijos valsty
bes.

Kitoje nuotraukoje latvė 
Smilga laiko savo 1938 
metais sušaudyto tėvo nuo
trauką, o dar sekančioje 
estė Marju Lauritsin nufo
tografuota savo namuose 
ir įdėtas aprašymas, kaip 
1988 metų balandžio mėn. 
13 d. gimė mintis pradėti 
Estijoje liaudies sąjūdį, 
remiantį "Pertvarką", iš 
kurio išaugo visuose Balti
jos kraštuose masiniai są
jūdžiai, reikalaują daugiau 
laisvės visose gyvenimo 
srityse. Toji estė kaip 
tiktai yra viena iš Estijos 
atgimimo sąjūdžio steigė
jų. Ji dėsto žurnalistiką 
garsiajame Tartu univer
sitete.
• Montrealio laikraštis 
THE GAZETTE, prisiminda
mas Estijos radikalius pla
nus, siekiant autonomijos, 
pamini ir Lietuvą: "Krem
lius pažadėjo daugiau eko
nominės ir politinės auto
nomijos visoms 15 sovieti
nių respublikų, bandyda
mas, kaip atrodo, patenkin
ti vis didėjančius savival
dos reikalavimus ypač Esti
joje ir kaimyninėse Latvi
jos ir Lietuvos valstybėse. 
Visos trys, palyginti gerai 
išsivysčiusios respublikos, 
buvo nepriklausomos tarp 
abiejų pasaulinių karų, bet 
1940 metais inkorporuotos 
į Sovietų Sąjungą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KAIP KINUOS ASTR'OFIZIKAS PASISAKO

UŽ DEMOKRATIJA,
— ■■■■ IMI IBI  —!■■■■■■<! I

Savo knygoje "DISCOES and DEMOCRACY: CHI
NA IN THE THROES OF REFORM" Orville Schell supa- 
žindina su mokslininko Fang-Li-Zhi asmenybe, kuris turi 
panašumo su Žmogaus Teisių gynėju Sovietų Sąjungoje 
- Andrėj Sakcharov’u.

Autorius, sugrįžęs į Beidžing'ų 1986 m. rudenį, 
praleidęs pusmetį kitur, buvo nustebęs staigiu pasikeiti
mu. Politiniam, ir intelektualiniam gyvenimui pradėjo 
atleisti varžtus taip, kaip niekada nuo 1949-jų metų, 
Komunistų Partijai perėmus valdžių. Jis rašo:

"Gilus nusivylimas perdaug atvirai kalbėjus ir 
dėl to pakartotinai nukentėjus praeityje, stipriai įsirėžė 
daugelio žmonių atmintin. Tačiau, atsirado ir išdrįsusių 
viešai pasisakyti. Labiausiai gridimas - Fang-Li-Zhi, 
52 m. amžiaus astrofizikas, kuris stipriai ir aiškiai pasi
sako už demokratijų. Aš sutikęs jį pirmų kartų jo bute 
Beidžing'e 1987 m. rudenį, pajutau, kad esu žmogaus 
be baimės akivaizdoje.

Gimęs Beidžing'e 1936 m., pašto tarnautojo šei
moje, 1952 m. jis įstojo Beida Universitetan, kur netru
kus pasižymėjo gabumais ir kur politika jam buvo tiek 
pat svarbi, kaip ir fizikos studijos. Pirmas viešas susi
kirtimas įvyko vasario mėn. 1955 m., kai Universitete 
buvo steigiamas Komunistų Jaunimo Lygos skyrius. Sek
retorius diskutavo knygos vaidmenį, stimuliuojant idea
lizmų. Fang užbėgo ant scenos ir perėmė kalbų, pasuk
damas temų j sovietinę sistemų. " Mes turėtume tikru
moje",- paskelbė jis,- "lavinti žmones, kad galėtų galvoti 
nepriklausomai".

Baigęs Universitetų 1956 m., Fang buvo paskirtas 
dirbti Moderniosios Fizikos Tyrinėjimų Institute. Po vie- 
nerių metų, tačiau, prasidėjo ° Kampanija prieš deši
niuosius“. Fang, kuris buvo parašęs studijų apie reikalų 
reformuoti švietimų taip, kad politika neužgniaužtų 
mokslinių tyrinėjimų - buvo griežtai kritikuojamas. Atsi
sakius jam apgailėti savo pareiškimus, jis buvo išmestas 
iš komunistų partijos.

Vis dėl to, kaip daug žadantis jaunas moklsininkas, 
jis buvo paliktas Institute savo pareigose. Eventualiai 
jį pasiuntė į naujųjį Keda Mokslo ir Technologijos Uni
versitetų, kur reikėjo pagalbos suorganizuoti fizikos de
partamentų. 1963 m. jis tapo ten reguliariu lektoriumi.

Prasidėjus Kultūrinei Revoliucijai 1965 m., Fang 
vėl susidūrė su politika. Ji. pavadino "reakcionierium" 
ir uždarė į 'niupeng' - 'karvių tvartų' - tam tikrų vie
nutę, Raudonųjų Sargybų dažnai skiriamų intelektualams.

Po vienerių metų įkalinimo, jis buvo išsiųstas 
"žemyn" į Anhui provincijų dirbti su žemdirbiais.

" Prasidėjus Kultūrinei Revoliucijai, viskas pasida
rė aiškiau. Sųvokos - pareiga ir lojalumas savo kraštui 
buvo man įdiegtos jaunystėje, bet kų aš mačiau aplink 
save, rodė, kad vadai nebuvo jau taip labai tuo susirūpi
nę ir nerėmė atsakomybės už žmones",- pasakoja Fang.

1960-jų dekadai baigiantis, kai Mokslų Akademija 
pradėjo perkelti paskutinio kurso studentų departamentus 
iš Kedos j Hefei, Anhui provincijon, apie 900 km.į pie
tus nuo Beidžing'o, Fang'as keliavo kartu. Pilnai rehabi- 
litavo jį 1978 m., kai atgavo partijos nario pažymė
jimų ir gavo valdymo postų Kedoje. Tais metais Fang'as 
pirmų kartų išvyko iš Kinijos. Atvyko į V.Vokietijų, 
Munchen'o miestan, dalyvauti ten vykstančioje fizikų 
konferencijoje. Po to sekusios išvykos stipriai paveikė 
jo pažiūras į savo kraštų, ir jis pradėjo viešai sakyti, 
kad socializmas (toks, kaip buvo vadinamas jo krašte) 
yra atgyvenęs. Nežiūrint to, jo žvaigždė kilo.

1984 m. Fang'as buvo pakeltas į Kedos vice-direk- 
toriaus postų, o Guan Wei- Yan, kitas fizikas, buvo 
paskirtas direktorium. Fang'as ir Guan'as pasiūlė radika
lų planų, į kurį įėjo ir laisvo žodžio teisė. Jiedu galvojo, 
kad kiekvienas privalo turėti teisę įmokėti paprastų 
mokestį ir suorganizuoti sambūrį Universitete iš anksto 
neprašant aukštesnės įstaigos pritarimo.

Dabar Fang'as buvo įsitikinęs, kad jo prasmingiau
sias uždavinys yra ne mokslinis tyrinėjimas, bet pastan
gos, kad Kinijos švietimo sistema būtų keičiama. "Inte
lektualinė ir akademinė laisvė - tai bus mano pirmaei
liais rūpesčiais",- pasakė jis.

1985 m. ir 1986 m. Fang'as atrodė atsirasdavo 
visur, kur tik vykdavo atviros politinės diskusijos. Lap
kričio mėn. 4 d., 1985 m. Beida vietovėje, viename 
pokalbyje jis pareiškė:

"Mūsų krašte, mūsų visuomenėje vyksta socialiniai 
negalavimai ir pagrindinė priežastis yra rodomas blogas 
pavyzdys partijos narių. Neetiškas partijos vadovų elge
sys ypatingai apkaltintinas. Kinija dar neatliko nė vieno 
darbo, verto Nobelio premijos. Kodėl? Priežastis glūdi 
mūsų socialinėje sistemoje".

Partija gal būt galėjo toleruoti savo uodegos gnai
bymus, bet nesutiko su Fang'o tiesioginiu aukštojo rango 
tarnautojų puolimu. Kuomet Fang'as pasmerkė Beidžing'o 
vicemerų už įsigudrinimų prisijungti prie mokslinės dele
gacijos į radiacijos konferencijų New York'e, staiga 
buvo atšaukta Fang'o kelionė į Princeton'e esantį 
Pažangiųjų Studijų Institutų 1986 m. Ir tik po
dviejų mėnesių jį išleido.

Sugrįžęs į Kinijų liepos mėnesį, Fang'as keliavo 
po keletu miestų, duodamas interviu ir sakydamas kal
bas. Jo demokratijos siūlymai buvo drųsesni ir labiau 
bekompsomisiniai, negu bet kada. Kur tik jis kalbėjo, 
jauni žmonės klausėsi ir net nusirašinėjo jo kalbas ranka, 
siuntinėjo jas draugams ir studentų grupėms po visų 
Kinijų. Kalbėdamas Sanghajaus Tongij Universitete, Fang- 
as sakė: "Joks socialistinio krašto gyvenimas po II-jo 
Pasaulinio karo nebuvo sėkmingas. (Kitaip sakant, "socia
listinis" komunistų iškraipyta prasme. Red. J. Nebuvo 
sėkmingas ir mūsų pačių eksperimentas. Aš esu čia, 
kad jums pasakyčiau, jog Markso-Lenino- Stalino ir Mao 
Tse-Dong'o socialistinis judėjimas buvo nepavykęs".

Po tokio Kinijos socialistinių šventųjų puolimo, 
Fang'as tęsė sakydamas, kad "demokratų remiamoji sudė
tinė dalis" yra Žmogaus Teisės: "Žmogaus Teisės yra 
pagrindinės privilegijos nuo pat gimimo, kaip kad teisė 
galvoti ir būti lavinamam, teisė vesti ir t.t. Bet mes, 
kiniečiai, šias teises laikome pavojingomis".

Pradedant 1986 m.gruodžio mėn. 5 d. Heifei mies
te ir baigiant Beidžing'e 1987 m. sausio mėn. 1 d., 20- 
didžiųjų Kinijos miestų buvo sukrėsti demonstruojančių 
studentų, reikalaujančių greitesnių politinių reformų.
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Sunerimusi partija greitai ir mikliai atsakė atkirčiu: 
"Anhui Daily" dėl protestų kaltino 'tų labai nedidelę 
grupę žmonių, kurie pasinaudojo studentų entuziazmu 
ir visuomeninio patyrimo stoka, kad vykdytų savo politi
nius tikslus'. "Guangming Daily", kuris tik kų praeitais 
metais skelbė džiaugsmingai, kad 'Mūsų socialistinė sis
tema ne tik nebijo žmonių pasisakymų, bet dar ir skati
na tai daryti',- dabar grasinančiai prabilo. Sausio 11 
d. sugestionavo, kad studentai buvo manipuliuojami de
monstruoti vieno "draugo, Universiteto vicedirektoriaus".

Sausio mėn. 12 d. Ču-Guang-Ao, Partijos Centro 
Komiteto ir Mokslų Akademijos narys, pasikvietė Keda 
fakulteto narius į specialų susirinkimų. Pačioje pirmo
sios eilės didžiojoje salėje buvo dvi įtartinai tuščios 
vietos. Kai visi nutilo, Ču paskelbė, kad Guan-Wei,Yan 
ir Fang-Li-Či buvo atleisti iš pareigų Fizikos Institu- 
tan ir Beidžing'o Astronomijos Observatorijom Ču apkal
tino Fang'ų už skleidimų ' daugelio klaidingų tvirtinimų, 
kurie atspindėjo buržuazinį liberalizmų'. Įsakymas, be 
abejo, atėjo iš aukščiausios instancijos, nes Deng Xiao 
Ping pats pasmerkė Fang Li-Či, paminėdamas jį vardu, 
vizituojant Japonijos atstovui. Sausio mėn. 19 d. vietos 
partijos sekretorius vakarinėje televizijos laidoje pranešė, 
kad Fang-Li-Či išmestas iš partijos.

Tuojau pat užsienio žurnalistai ir diplomatai paly
gino Fang'ų su Andrėj Sakharov'u. Kinijos intelektualai, 
net tie, kurie ne visiškai jam pritarė, užgyrė jį už 
jo nesvyruojantį drųsumų. Partija medijoje desperatiš
kai varė prieš jį propagandų, sakydama, kad abu apkaltin
tieji po pretekstu, kad universitetai tvarkomi demokra
tiškai ° piršo žuvų akis vietoje perlų“.

Įdomu, kad Fang'ų išmetus, jis buvo užverstas 
simpatijas išreiškiančiais laiškais. "Kai kurie paprastai 
adresavo, pažymėdami tiktai mano vardų ir miestų, ir 
man jie buvo persiųsti. Mano žmona ir aš ypatingai 
buvome sujaudinti žmonių atvirukų, kur jie išreiškė ne 
tik pasipiktinimų, kad mane išmetė iš darbo ir iš parti
jos, bet ir pasirašė savo vardus ir adresus. Tuo parodyda
mi, kad netylės.

Po to atsitiko keistas įvykis. Užplūdo visai nauja 
banga laiškų. Jie buvo ilgesni, komentarai labiau apgal
voti, palaikant mano mintis apie demokratijų. Tuomet 
man pasidarė aišku: juos paskatino mano paskaitos, siun
tinėjamos partijos iniciatyva, kad mane kritikuotų", - 
pasakojo Fang'as.

Pirmų kartų po tokio "valymo" Fang'as pasirodė 
vasario 28 d., 1987 m. Kiniečių Fizikų Draugijoš sureng
tame Nacionaliniame Kongrese, kuriam jis parašė straips
nį "Moderniosios Kosmologijos Progresas". Jo paskaita 
buvo plačiai paminėta spaudoje. Aišku, Partija norėjo

— Dobilas

IŠMESTINUKAS
APYSAKA 

m-ioji dalis.
KARAS BAIGĖSI, BET KAS TOLIAU?

/ tęsinys /

12, Laima ,tyliai, prie jo priijusi, apkabino ir pro aša
ras kartojo:

- Raminkis, Petreli...Nelaimė labai didelė tave 
ištiko, bet nieko nepadarysi. Esu sveika ir tvirta. Tikiuo
si, kad be kliūčių galėsiu išemigruoti į kokį nors kraštų. 
Ten, uždirbsiu pinigų ir galėsiu tave parsikviesti. Be 
to, dar tikrai nežinai, gal tik laikinai praradai regėjimų. 
Tave myliu ir šioje nelaimėje padėsiu, kiek galėsiu. Ves
tuves reikia atidėti - su užrištomis akimis niekas prie 
šliūbo neleis. Vėliau...

- Taip, girdžiu ir labai gerai suprantu. Apie tai 
daugiau nekalbėk, prašau. Gydytojas vakar sakė, kad 
šiandien po pietų mane apžiūrės specialistas ir atvirai 
pasakys, koks mano likimas... Nesupranti, kaip klaiku 
nieko aplink save nebematyti. Kiek dabar laiko? Taip 
pamažu tos valandos slenka...

Laima laiko jam nepasakė, tik paminėjo, kad dar 
ankstyvas rytmetis. Kalba visai nesirišo, nes Laimai 
kartojant, kad ji ligonio neapleis, jis aštriai pasiprieši
no. Jokios pagalbos iš jos ar iš kitų jis nenorįs priimti. 
Vos nesusikivirčijo dėl to. Tuo tarpu pasirodė slaugės 
su maistu. Mandagiai paprašė, kad Laima pliktų palatų, 
nes tuo laiku lankytojams draudė būti pas ligonius.

- Laimute, girdžiu iš tavo balso, esi pavargus,- 
pridūrė Petras. - Eik namo ir gerai pailsėk, o rytoj 
galėsi mane aplankyti ir gal mes jau tikrai žinosime, 
kokiame stovyje yra mano liga.

Palaukusi keletu minučių, Laima tyliai išėjo iš 
palatos. Į namus grįžo dar labiau susikrimtusi. Nenorė
dama, kad kas jų trukdytų, tyliai įsinešė dviratį į bend
rų patalpų ir užsidarė kambaryje. Tos kambarėlio sienos 
ir staiga palinkusios palėpės lubos su praėjusių valandų 
vaizdais jų taip prislėgė ir suspaudė, kad ašaros srove
lėmis pradėjo veržtis iš akių. Šį kartų Laimų užplūdo 
ne troškimas maldų, bet ašaros ir įniršis. Našta buvo 
sunkiai pakeliama. Aštrūs klausimai "Kodėl vis tik man 
taip atsitinka?"-kankino ir nedavė ramybės. Ilgai nerado 
nusiraminimo. Galų gale padidinta gėralo porcija,pri
sišliejusių prie sienos Laimų, paskandino snaudulyje. Stai
ga krūptelėjusi, atsibudo ir pamažu nuslinko į lovų.

Miegojo ilgai. Kai pabudo, saulė buvo persivertusi 
į Vakarų pusę. Kūnas jautėsi dar labiau pavargęs, kaip 
prieš atsigulant. Vos spėjus apsitvarkyti, pasibeldė į 
duris jos prekių išnešiotojas. Puikus, patikimas 11 metų 
gausios šeimos berniukas, kuris su sųrašėliu tris kartus 
savaitėje aplankydavo Laimos klijentus, išnešiodamas 
cigaretes ir kitas smulkias prekes. Laima pati tvarkyda
vo mainų reikalus ir kavos supirkinėjimų. Išdavusi prekes 
berniukui, norėjo išeiti į laukų prasiblaivyti, kai pasigir
do moterų klegesys apačioje ir pradėjo girgždėti laiptai. 
Ji suprato, kad pas jų ateina grupelė lankytojų. Laima, 
nelaukdama, lyg kų negero pajutusi, atidarė duris. Indre- 
lienė pirmoji pratarė:

- Gerai, kad tave radome namuose! Ar galime 
pas tave užeiti?

- Labai prašau, tik kaip matot, esu pati apsivėlu
si ir kambarys suverstas.

- Pas tave dar žmoniškai atrodo. Pas mus tie 
vaikai dar kitų vaikų prisiveda, tai kartais viskų aukštyn 
kojom apverčia. Taigi, ir nežinome, brangioji, kaip rei
kėtų pradėti...

- Jau gali pasakyti, - pasakė šalia stovėjusi Balu- 
šienė. - Daug geriau mirtis, negu toks gyvenimas.

nuraminti, kad ir po "valymo" yra galimybė mokslinin
kams pasireikšti.

Birželio mėn. Fang'ui buvo leista vykti į Teoreti
nės Fizikos Tarptautinio Centro metinį suvažiavimų Ita
lijoje. Tik išvykus iš Kinijos, jis buvo apgultas žurnalistų. 
Jis reiškė savo nuomones be baimės, kaip ir anksčiau. 
Užklaustas, koks bus jo sekantis politinis taikinys, jis 
paprastai atsakė: "marksizmas".

Kai aš sutikau Fang'ų rugsėjo mėn. Beidžing'e, 
buvau nustebęs, kiek jam duota laisvės. Teisybė, uždrau
dė sakyti politines kalbas ar duoti interviu, taip pat 
buvo akylai stebimas. Nežiūrint to, jam leista lektoriau- 
ti, dalyvauti mokslinėse konferencijose ir privačiai susi
tikti su draugais. Leido netgi Kedoje skaityti 4 paskai
tas.

Lapkričio mėn., kai 13-tasis Partijos Kongresas 
užsibaigė, patvirtinus palankų reformoms Čiao-Zi-Yang 
generaliniu sekretoriumi, daugelis kiniečių intelektualų 
lengviau atsikvėpė. Atrodo, Kinija baigė dar vienų poli
tinį ratų. 1988 m. Fang'as buvo pakeltas iš ketureilio 
į antaeilį profesorių.

Jis pareiškė Hong-Kongo žurnalui, paminėjęs kele
tu sričių, kur Partija elgiasi ne demokratiškai, kad: "Ne
užtenka skaityti aprašymus kalbų laikraščiuose. Reikia 
visada sekti realybę. Dar yra perdaug pavyzdžių, kai 
valdžios viršūnės sako viena, o daro visai kų kitų".
/ "R.D", vertė E.K./.

- Apie kų jūs mįslėmis kalbate? - karščiuodama- 
si paklausė Laima. Jai atsakė tyliai Indrelienė.

Atėjome pasakyti ir paguosti...Petriukas jau 
pasimirė.

- Kų jūs kalbate? - Sušuko Laima. - Tik neseniai 
šį rytmetį su juo ilgai kalbėjau ir jis buvo visai sveikas, 
tik akys užrištos.*

- Taigi,Laimute, - pridėjo Indrelienė. - Jis mirė
tuojau po pietų. Neišlaikė vargšelis ir pats sau persipjo- 

,vė, rięšų>.gyslas..-:/,: j ,
- Ne! Negali būti.’ - sušuko Laima. - Tai netiesa, 

šį rytų aš su juo kalbėjau, pažadėjau visiškų pagalbų. 
Sakykite, tik pajuokavot, įvyko koks nesusipratimas!

- Kas gi tokius juokus galėtų krėsti...Tikra tiesa. 
Jis pasirinko mirtį, negu būti aklu. Mes su vyru tuoj nuva
žiavome, kai gavome pranešimų iš ligoninės apie savižu
dybę. Man vokietė seselė papasakojo, kad vos tik tau 
išėjus, jis jai pasisakęs, kad galutinai apsisprendęs. Nie
ko neminėjo dėl ko apsisprendęs. Taip pat pasakė, kad 
pietų metu jį buvo aplankęs akių specialistas ir atvirai 
pasakęs, kad labai maža vilties atgauti kad ir menkų 
regėjimų...

Laima pradėjo isteriškai šaukti. Jos kūnas pradėjo 
trūkčioti ir išbalusi nusileido ant grindų. Šaltu vandeniu 
ir amonijos garais Indrelienė jų atgaivino. Atsigavus, 
prašė nuvežti į ligoninę.

- Jeigu tave dabar nuvešime, vis tiek prie jo 
neprileis ir nieko daugiau nesužinosi, negu kų jau tau 
pasakėme. Mūsų gydytojas irgi buvo nuvažiavęs, taip 
pat patvirtino, kad ligi pareigūnai apžiūrės, jo niekas 
pamatyti negalės. O dabar,- pridėjo Indrelienė,- jei ma
nęs klausysi ir paimsi mano duodamus vaistus, tai duosiu, 
kų jis per tų pačių seselę yra tau palikęs. Laiškų ji 
perdavė su sųlyga, kad apie tai niekas nežinotų, nes 
policija viskų surinko, kol pasibaigs apklausinėjimai.

- Darysiu viskų, kų sakysit, tik vien raminančiųjų 
man neužteks...

Indrelienė leido jai paimti stiklų degtinės ir su 
šaltu vandeniu atskiestus raminančių vaistų buteliukų.

- Mes su tavim pabūsim, kol vaistai pradės veikti 
- pridėjo Balušienė,- tada atiduosime tau, kas priklauso. 
Bet viena iš mūsų, kurių pasirinksi, pabus su tavim il
giau.

- Būkite, kad ir visos jei sutilpsit čia, tame kam
barėlyje, tik atiduokite, kų man paliko Petriukas.

Indrelienė, išėmusi iš rankinuko, padavė Laimai 
baltų vokų. Laima garsiai perskaitė antrašų: "Prašau 
perduoti Laimai Baltušytei". Pakėlusi vokų prie lupų, 
pabučiavo ir padavė atgal Indrelienei.

- Paskaityk. Man raidės mirguliuoja...
Indrelienė atplėšė vokų ir išėmė laiškų:
- "Brangioji mano Laimute! Paskutinį kartų sakau 

tau sudiev ir esu tikras, kai skaitysi šį laišką, aš jau 
skraidysiu kur nors ten, aukštai. Negalvok, Laimute, kad 
man lengva tai padaryti, labai ir labai troškau, kad 
ir aklas, gyventi, bet kai išgirdau tavo pažadų mane 
aklų globoti, vedžioti - padariau galutinų sprendimų 
taip pasielgti, nes gi ir aš tave labai mylėjau. O jei 
mylėjau, tai būtinai turėjau nuo tavo pečių tų naštų, 
nepaprastai sunkių naštų, nuimti savo mirtimi. Aš dau
giau nieko nejausiu. Prisimink mane kada nors. Gyvenk 
ir kurk naujų gyvenimų, kurį aš mirdamas palaiminu. 
Turiu didelę viltį, kad ten, dausose tave susitiksiu. Tavo 
amžinai Petras".

Viena iš lankytojų neišlaikė ir pravirko. Keista, 
nejauki tyla viešpatavo kambarėlyje. Laima sėdėjo įsmei
gusi akis į vienų taškų.

Moterys tyliai išsiskirstė, pasiliko tiktai kaimyni
nio namo jauna mergaitė Rimutė. Anksčiau jos irgi pro
tarpiais draugavo. Be verksmo, be kalbų Laima paėmė 
dar du papildomus stiklus ir galų gale užmigo. Rimutė, 
pasitaisiusi gultų, su ja pramiegojo visų naktį. / b.d./

3 psl-



Iš SIETYNO skyriaus
"Ašara ašarų ryja ":

Antitarybinio darbo moralinis bei fizinis kodeksas su 
DOČIO iš ALKSNYNŲ Ž. konstitucijos projekto" 
papildymais

1. Kiekvienas valstybės pilietis privalo:
a/ juodai ir sųžiningai dirbti,
b/ turi teisę į juodų, nemokamų, bet sęžiningę 
darbų.
c/ juodas nemokamas darbas žmogų puošia.

Dočio iš Alksnynų Ž.patarimai dirbantiems juodų 
antitarybinį darbų:

1. Juodų antitarybinį darbų reikia dirbti švariai ir 
sųžiningai, nes antitarybinio darbo rezultatus tikrina 
kvalifikuoti specialistai žymiai reikliau nei tarybinio 
darbo rezultatus.

2. Jeigu tau nepatinka dirbti antitarybinį darbų, tai 
ir nedirbk.

3. Jeigu dirbdamas antitarybinį darbų gausi gamybinę 
traumų, darbo saugumas tikrai neliks tau skolin
gas.

4. Jeigu antitarybiniam darbui trukdo biurokratai 
ir stagnatoriai, nenusimink - reiškia, visur jie trukdo.

5. Jeigu dirbdamas antitarybinį darbų po kurio laiko 
pajusi, kad kažkas labai trukdo, ir darbas nebesiseka, 
žinok, kad dirbi išties labai rimtų antitarybinį darbų. 
P.S. Jei dirbdamas antitarybinį darbų pajusi, kad visai 
neblogai sekasi,- žinok, kad darbas tavo nėra per daug 
rimtas.

6. Jeigu turi darbo ir niekaip negali suprasti, ar 
jis tarybinis, ar antitarybinis,- geriau jo dirbti ir nepra
dėk, o jei jau pradėjai, žiūrėk, ar sekasi. Jeigu nesiseka- 
gali būti kliuvęs rankon visai neblogas antitarybinis dar
belis, o gali būti ir eilinis tarybinis darbas.

Baudžiamasis kodeksas
1. Žmogų reikia bausti.
2. Žmogus yra kaltas.
3. Visų pirma žmogų reikia stipriai apkaltinti.

Dočio iš Alksnynų Ž.patarimas kaltam žmogui:
Jeigu esi bailoko būdo ir pastebėjai, kad dirbi 

rimtokų antitarybinį darbų, mėgink to darbo nedirbti, 
4 psl.

" SIETYNAS" - JAUNŲJŲ KULTŪROS MĖNRAŠTIS
Nuo praeito rudens pasirodė 4 numeriai šio įdo

maus žurnalo. įdomi progresija: I-oji knyga - 187 psl., 
11-oji -250 psl., IlI-ioji - 300 psl. IV-tojo leidinio dar 
savo rankose neturime.

Ankstesnė idėja buvo pavadinti leidinį "Skersvėju", 
tačiau šiuo vardu buvo pavadintas tik vienas leidinio 
skyrius.

"Lietuvių Liaudies Kosmologijoje" autorė P. Dun
dulienė teigia, kad "Iš Sietyno padėties danguje žmonės 
nustatinėdavo nakties laikę. Sietynas vidurvasaryje pasi
rodo rytais, prieš saulei tekant, žiemos pradžioje teka 
vakarais, o leidžiasi paryčiui".

Sietyniečiai rašo /II t./: " SIETYNAS šviečia.
Aušrų ar vidunaktį pranašaudamas - nūnai vienas Dievas 
težino. Bet kolei jo likimas pareis tik nuo mūšy valios 
ir pastangy, tol SIETYNO šviesa sklis - bent mažumėlę 
tautos baimę tirpdydama, sųmonę giedrindama, sykiu 
ir lietuviy inteligencijos sųžinę žadindama, įsisopėjusių 
sielų lengvindama."

SIETYNAS - tai bandymas išleisti nepriklausomų 
kultūros žurnalų. SIETYNO tikslai - atskleisti ilgai 
slėptų tiesę įvairiose gyvenimo sferose ir melę, kuriuo 
"visas tarybinis lietuvių kultūros vieškelis buvo žvyruoja
mas". SIETYNUI rūpi politiniai reikalai, o ypač - kultū
riniai. 'ir

Leidinį renka ir tvarko 6 asmenys: Virginijus Ga- 
siliūnas, Liudvikas Jakimavičius, Darius Kuolys, Vytautas 
V.Landsbergis, Gediminas Mikelaitis, Valdas Papievis. 
Viršelį piešė Šarūnas Leonavičius.

Medžiagos yra sukaupta stebėtinai daug kiekvie
name leidinyje. Stebėtina ir kokia ji įvairi. Šalia jaunųjų, 
poezijos ir prozos, pirmę kartę įstengusios SIETYNE 
išvysti dienos šviesę, čia spausdinami politiniai, filosofi
niai, istoriniai, ekologiniai straipsniai, "Retro" - skyriuje 
spausdinami Vinco Kudirkos, Stasio Šalkauskio mintys, 
"Tęsa" atsigręžia į praeitį (čia randame Ivano Žiauriojo 
/jie vadina Ivano Rūsčiojo/ laiškus, liečiančius Lietuvę, 
tiksliau - jos savinimęsi, straipsnį apie slaptęję SIETY- 
no" Draugijų Sūduvoje 19 a. pabaigoje, skiltis su ištrau
komis iš A.Maceinos raštų, atsakymus į "Naujosios Ro
muvos klausimus" (1939) ir SIETYNO klausimus: apie 
lietuviy tautos charakterį, lietuviškos kūrybos individu
alybę, Lietuvos ateitį; (SIETYNO: kaip keitėsi lietuvio 
inteligento tautinė savimonė per pastaruosius 50 metų? 
Atsakymas: Stasio Šalkauskio, Vyt. Kubiliaus, Fausto 
Kiršos, Donato Saukos, Vyt.Kavolio), Šalkauskio ir jauni
mo mintys apie inteligentijų, ugdymų laisvo kultūrinio 
žmogaus. Skyriuje "Laiptai" spausdinama išeivių kūryba 
(Meko, Niliūno, Škėmos, Venclovos, Č.Milošo ir kt.). 
"Ištakose" rašoma apie XVII a. pietistinį sųjūdį Mažojoje 
Lietuvoje, giesmes; gedulingoji senojo Vilniaus poezija
- vertimai iš XVI a. lotynų kalba kūrinių, XVII a. lietu
vių religinės poezijos eilės. Skyrius "Vėluojanti Tiesa" 
skelbia Lietuvos rusinimo dokumentų vertimus ( iš 1837 
m.), V.Krėvės-Mickevičiaus atsiminimus apie 1940-sius 
metus, Antano Kniukštos straipsnį "Knygų deginimas 
jr naikinimas", kuriame teigiama, kad per 1940-50 m.lai
kotarpį lietuviškų knygl/ buvo sunaikinta daugiau, _hėgu 
per 400 m. laikotarpį (1547-1940). Rašoma ir apie knygų 
išsaugojimų. Yra spausdinami D.Grinkevičiūtės atsimini
mai, Vytauto Žemkalnio prisiminimai apie spaudos grųži- 
nimę.

Kituose skyriuose - "Akistatos" - politiniai-f i lo- 
sofiniai straipsniai, "Atodangos" - anksčiau spausdinti, 
bet neprieinami ar sunkiai randami straipsniai, "Kaukės"
- Stalino minčių perlai, "Ašara ašarų stumia" - jumoro 
ir satyros skyrelis, kuris labai kondensuotai ir aštriai 
tvykstelia kasdieninės aplinkos įvykių ir jausmų strėlė
mis. "Skersvėjis" - iškeliamos lyg iš dumblo paslėptos 
žaizdos (ekologija, armija, kalba).

"Kronikoje" chronologine tvarka patiekti svarbiau
si politinio bei kultūrinio gyvenimo įvykiai ir komenta
rai.

Jaunųjų kolektyvas dirba, ne paslaptis, sunkiose 
sęlygose. Minimalių priemonių trūkumas- ne paslaptis:
kur gauti popieriaus, spausdinimo priemones, atspausdini
mų, dauginimų. Tačiau, tačiau: žavi kolektyvo gilus išsi
lavinimas, gilus rūpestis žmogaus ir lietuvio gyvenimu 
ir likimu, gilus užiangažavimas nestovėti nuošaliai, neuž
sidaryti savo mažame ratelyje, - kurti, dary
ti, sakyti ir pasakyt i.

"Ne patriukšmauti
o kultūros darbo dirbti būrin suėjome", - sako jie. Mūsų 
visų pagarba jiems, ir linkėjimai, kad SIETYNAS gaįėtų 
apimti kuo plačiau geriausius jaunųjų Lietuvos kultū
rininkų darbus. A.V. ir B.N .

kaip tai darai valdiškame tarybiniame darbe. Gali suvai- 
dint, kad sunkiai susirgai, ir jei pats patikėsi, kad svei
kata šlubuoja, važiuok į kurortų. Jei nepavyktų savęs 
įtikinti, kad susirgai, o prie antitarybinio darbo tave 
tiesiog traukte traukia, žinok, rimtai susirgai, ir gydys 
tave ilgai ir sunkiai.

KONSTITUCIJOS PATAISYMAS
Ekonomika

1.. Ekonomika turi būti tokia, kad niekas neturėtų 
teisės sakyti, jog nėra ekonomikos.

EKONOMIKOS PATAISYMAS
Konstitucija

1. Konstitucija turi būti tokia, kad net nesant eko
nomikos, niekas neturėtų teisės sakyti, kad ekonomikos 
nėra.

Paaiškinimas su Baudžiamojo Kodekso prieskoniu:
1. Jei kas mėgina pasinaudoti žodžio teise sakyda

mas, kad nėra ekonomikos, jam bus suteikiama konstitu
cinė teisė į juodų, neapmokamų, bet sęžiningę darbę.

NEJAU

Rimas Burokas

Nejau taip greit praėjo 
pro šalį netikėtai 
nerūpestingi lietūs - 
nežinomi poetai.

Po jų neištuštėjo 
naktim bevardės stotys, 
ir kas gi klausos vėjo 
dabar rytais peronuos

tuščiuos, o begalinė 
nerūpestinga širdgėla, 
kada viltis nežinoma 
apkurtinta akimirksniui,

eilėraštis nepabaigtas, 
o gal ir nepradėtas, 
juo taip turtingas vargšas 
nežinomas poetas...

Liudvikas Jakimavičius
SAKMĖ

Ėjo būrys tremtinių 
ir saulėlydžiui pasiekė Lietuvę, 
taip ir liko žiūrėt vakarais i ežerę - 
medžių kamienai 
tyliu tylutėliu 
lygiu lygutėliu 
vandeniu driekiasi. 
Šokteli aukšlė, 
Ir kelios mažos bangelės 
per platų ežero stiklę atsirita, 
per ilgus paliegusius tremtinių kūnus, 
bet neglamžo skurdaus jų rūbo...
F A H A R A N 
neoromantinio vaizdinio plėvę sudrasko karinis lėktuvas, 
ir erdvės šipuliai sukrinta į nykų pajuodusį vandenį, 
sunkios mašinos sutraiško kaplius, 
ir ne tiktai kaplius, 
ir ne tikt musulmonų, 
reportažę apie mūsų laimingų gyvenimų 
žurnalistas meluoja tiesiai į eterį... 
zakristijonas, varpę apdraikęs šienu, 
veža skandinti į upę, 
kareiviai stovi ant kelio - 
tikrina vežimus, 
jis irgi bijo mirties, 
bet sukužda lūpos - 
- Laikas ateis, 
kai atšoks varpo aidas, nuo upės, 
nuo ežero, 
jūros, 
ir visai nesvarbu, 
ar tarp mūsų nugaus, 
ar ne mūsų - 1
ten ieškok, mano aini, savo kilmės, Z; I < M ■’ 
o miestelio aikštėn traktorium atitempė brolius - 
spiečiasi musės - dar negimusi Antigonė - 
jūs suprantate, kas čia įvyko, 
juk esate matę, 
kaip vagonuose užkala gyvulius, 
juk esate girdėję, 
kaip gūdžiai nutyla bėgiai - 
lieka tik girto žmogaus keiksmai iš tamsos 
bundančio kūdikio sieloje -

Kokio tikėjimo, tu žmogau, 
bažnyčioj įrengęs šaudyklą 
Aš...su Jurka....
vakar buvau nuėjęs į Braslovę... 
negavom degtinės,
tai ir prišikom į angelo įsčias, sugrįžę šaudykloj...

Ar dar turiu tikėt, 
kad laikas ateis, 
kai atšoks varpo aidas nuo upės, 
nuo ežero, 
jūros?
Bet yra dar berniukas, 
jis vaikšto iš lėto 
su šautuvu aplink altorių 
ir renka spalvotus mažus stikliukus, 
jis žiūri į tuščių varpinės burnų 
pro išdaužyto vitražo gėlę, 
kol F A H A R A N 
skliautas sunkus užgriūna - 
ir nieko nebėr, 
vien tik amžinas eteriu sklindantis reportažas - 
- Ar pajėgsim užkimšt šimtasiūlėm 
antikristo ruporų, 
ir po to 
ramiai tyloje 
sau sušalti ant amžino sniego?..

Tėve, Motina, 
per tolimų protėvių kraujų 
mūsų dvasiai 
varpo dūžį išsaugok, 
ir tada mes galėsim.

Grįš būrys tremtinių 
į griuvėsių kraštų bevardį, 
statysis namus prie vandens, 
pamatams rinks griuvėsiuose akmenis, 
ir staiga - 
sužibės šviesa tarp akmens ir baltų sųnarėlių, 
tai tada 
plačiai nuo vandens 
atšoks varpo gausmas 
ir nuaidės per pavargusių geliančių žemę, 
tai tada 
mes pradėsim gyventi 
Tėve, Motina mūsų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VILNIAUS UNIVERSITETO OBSERVATORIJOS KIEMAS - seniausias šiame universitete. 
Pati Observatorija taip pat viena seniausių Europoje.Pradėjo veikti 1753 metais.
VILNIAUS UNIVERSITETAS yra seniausias R.Europoje (tuo pačius ir Sov.Sąjungos terF 
torijoje. Tai jie buvo priversti pripažinti). Universitetas susideda iš 12-kos uždare kie
mų. Rūmų ansambliai yra to

suėję 
gimimo. 
Vydūno 
statytame 

jo ir jo

100 mėty 
Nutarta 
alėjoje, 

name 
žmonos 

solistės Adelės Ne-

PAGERBS PAULIŲ 
GALAUNĘ ir ADELĘ 
GALAUNIENĘ

Grafikas, meno istori
kas ir tyrinėtojas, profe
sionalios 
pradininkas 
savo ilgą
srityse atliko daug svarbių 
darbų. Šių metų sausio 25 
d. būtų 
nuo jo 
Kaune, 
nr.2 jo 
įrengti 
operos
zabitauskaitės-Galaunienės 
memoralinius kambarius,
užsakyti P.Galaunės biustą, 
suorganizuoti mokslinę 
konferenciją, skirtą jo veik
lai paminėti ir memorali- 
nėmis lentomis pagerbti, 
pagrindines šių dviejų vei
kėjų gyventas vietas.

RAŠYTOJŲ NUTARIMAS 
LIEČIA IŠEIVIŲ 
LITERATŪRĄ

Š.m. kovo mėn. 1 d. 
VILNIUJE įvyko Lietuvos 
TSR Rašytojų Sąjungos 
plenumas tema "Literatūra 
ir Leidykla".

Po pranešimų ir pasisa
kymų^ buvo pritarta trem
ties archyvo spausdinimui 
ir paremti leidyklų pastan
gas nuosekliai leisti lietu
vių išeiviy literatūrą. Pri
imtas nutarimas palaikyti 
"įsigalinčią grožinės litera
tūros necenzūravimo prak
tiką ir pasiūlyti Lietuvos 
vyriausybei įteisinti tai 
įstatymu".

Pritariama iniciaty
vai steigti tarptautinę ak
cinę bendrovę, kuri leisty 
knygas Lietuvos ir užsienio 
lietuvių skaitytojams. Buvo 
iškeltas pasiūlymas lietuvių, 
išeiviy autoriams mokėti 
honorarus kaip ir Respubli
kos rašytojams.

• VILNIUJE Istorijos ir 
Etnografijos Muziejus ruo
šiasi parodai tema "Iš 1941 
-1953 m.Tremtinių Gyveni
mo". Paroda numatoma 
pirmoje birželio 
pusėje.

Rengėjai 
eksponatus
mėn. pradžios. Pagal pagei
davimą siūlyti daiktai ir 
nuotraukos bus grąžinti 
arba įregistruoti! į Muzie
jaus knygas ir prijungti 
prie Muziejaus kolekcijos. 
Pageidaujama nuotraukų, 
dokumentų, ypatingai pagei
dauja daiktų, pačių pasiga
mintų tremtyje, įsigytų 
ar naudotų.

Lietuviai tremtiniai, 
kiek mums čia išeivijoje 
teko matyti, vengė kasdie
niško gyvenimo nuotraukų. 
Taip pat žinome, kad anuo 
metu nedaug kas pagalvojo 
ar galėjo vežti su savim 
foto aparatus... Jeigu buvo 
daroma nuotrauka - matė
me dažniausiai kaip galima 
apsitvarkiusius, besišypsan
čius, dvasioje nepasiduo
dančius, pridengiant 
jį gyvenimą.

ir dailės paminklai.
Nuotr. Juozo Polio 

nusiteikimui ir kviečia 
tautos vienybei". Šiuos 
žodžius pasakė autoriaus 
apdovanojimo iškilmėse.

Pats Julius Butėnas 
papasakojo, kaip jis prieš 
II Pasaulinį Kare rinko 
Kaune medžiage tai knygai 
ir bendravo su Vinco Ku
dirkos giminėmis. Pažymė
tina, kad premijos įteikimo 
iškilmėse dalyvavo ir Par
tijos vadai.

ZARASIEČIAI RŪPINASI 
LIETUVIŲ PAMINKLU 
LATVIJOJE

Latvijoje, Eglainės mies
telio kapinėse, Lietuvos 
pasienyje stovi 6,5 metry 
aukščio paminklas. Jame 
iškaltas užrašas "Keleivi, 
pasakyk Lietuvai, kad mes 
žuvome gindami tėvynę". 
Šis paminklas skirtas 1919- 
1920 m. kovose kritusiems 
Lietuvos 
jo

prižiūrimi.
Grupė Zarasų Sąjūdinin

kų neseniai lankėsi Eglai- 
nėje, kur sutiko 85 metų 
S.Kupšaną, dalyvavusį šį 
paminklu statant. Jis yra 
apdovanotas ir medaliu, 
kurio vienoje puseje iškalta 
J.Zikaro Laisvės skulptūra, 
o kitoje pusėje "Per am
žius budėję -Laisvę laimė
jom/ Per aukas ir pasi
šventime".

Išeidamas ir teismo salės vyriausias teisėjas negalėjo 
susilaikyti nuo juoko. Vienas jo kolega paklausė:

- Kas taip juokingo?
Girdėjau labai gerą politinį juoką, - atsakė jis.
Papasakokit ir man, - paprašė kolega teisėjas.

- Negaliu, - atsako vyr. teisėjas. - Aš tik ką 
nuteisiau vyrą 5-kiems metams kalėjimo už tokį juoką.

- Tai gal važiuojam iš Maskvos į Vilnių, ten man 
papasakosi? - pasiūlė kolega.

tikrą-

"Litu-
darbi-

Lie-
ar

• KAUNO fabrikas 
anica" yra įsteigęs 
ninky premiją, skiriamu 
už praėjusiy mėty literatū
rinį kūrinį, kuriame ryš
kiausiai pavaizduotas 
tuvos mokslo, meno
visuomenės veikėjo asmuo.

Šį karty vienbalsiai 
"Lituanicos" darbininkai 
paskyrė tą premiją rašyto
jui Juliui Butėnui. 
Jis 1937 m. buvo parašęs 
knygą VINCAS KUDIRKA.

Praėjus 52 metams, 
dabar ta knyga pakartoti
nai išleista, vėl pasirodė 
labai aktuali,nes, kaip rašo
ma "ta knyga žadina mus 
dideliems darbams, kilniam

*************
KĄ PASAKĖ NAPOLEONAS

Būdamas 
nas pareiškė: "Kuo aš ilgiau 
labiau įsitikinu, kad brutali jėga 
pastovaus."

ištremtas Šv. Elenos saloje, Napoleo- 
studijuoju pasaulį, tuo 
negali pagaminti nieko

i, būdamas 74 metę,• KOMPOZITORIUS V e r d 
sukūrė opere Otelio, sulaukęs 80-ties -opere Falstaf, 
o po penkeriy mėty giesmes "Avė Maria" ir "Te Deum"

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

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

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

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

8 vaL vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Jaasvi S.: 631-6834 Henrikui N.: 366-7770
Dainiui L : 760-9606; Janui R.: 337-8637

1989. IV. 13

kariams. Šalia 
26 kapai, kryžiai ir 

pavardės. Prie atskiro kapo 
Vienas :T,užrašas sako, kad 
čia ilsisi nežinomi Lietuvos 
kariai. Kapai yra gražiai

Įdomu, kad S.Kupšanas 
jaunystėje tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, Kauno III- 
joje oro eskadrilėje, kurios 
vedėju tuomet buvo S.Da- 
rius.

Netoliese, kitose kapi
nėse yra palaidoti 5 Lietu
vos savanoriai, 1 
pasižadėjo lankyti -----
kapus ir juos prižiūrėti.

KUOMET VEIKIA STEBUKLAI
Vienas Amerikos Taikos Korpuso narys mokyto

javo Malazijoje. Jo studentas kartą pakvietė jį praleisti 
savaitgalį kaime, jo šeimoje. Kiekvieną rytą jie visi 
maudėsi upėje ir kartat amerikietis, norėdamas parodyti 
savo sportinius sugebėjimus, perplaukė per upę ir apsisu
kęs ,vėl sugrįžo. Kaimo jaunimas sukėlė jam ovacijas, 
o vienas iš senųjų čiabuvių pastebėjo:

- Labai gerai turėti tokią stebuklingą odą' 
Mokytojas jį užtikrino, kad balta oda yra tokios 

pat sudėties, kaip ir jų tamsesnė, gelsva.
Zarašiė^alm, ’ atsakė senasis,-Balta oda turi būti
vti šiuos stebuklinga. Jeigu vienas iš musų plauktų skersai per 

upę, tai jį tuojau suvalgytų krokodilas.

I S

Pilį 
bus

narcizų vazas, kad gėlės ilgiau išsi- 
j 5 dalis vandens pripilti 1 dalį purs- 
sodos /tik ne coca ar pepsi-colą/ ir 
" javel".
ar narcizai, ar krokusai pražydo va-

TULPĖS IR NARCIZAI NESUTINKA
Jeigu nusipirksite skintų pavasarinių gėlių - tul- 

ir narcizų - nedėkite jų kartu į vieną vazą: gėlės 
labai nepatenkintos ir greitai nunyks.

Į tulpių arba
laikytų, patariama 
lojančio gėrimo - 
įlašinti į jį 3 lašus 

Jeigu tulpės 
zone, kiekvieną vakarą padėkite vazonus į pačią vėsiau
sią jūsų buto vietą. Dienos metu nelaikykite prie šildy
mo aparatų.

Europon tulpės atkeliavo iš Turkijos apie 1500m. 
Ypatingai pirmieji jomis susižavėjo olandai. 1634-37 
m. už vieną "Vice-Roy" veislės tulpės svogūną buvo 
sumokėta: 2 vežimai kviečių, 4 vežimai rugių, 4 jaučiai, 
2 kiaulės, 12 avių, 4 statinės aliejaus, 1.000 svarų sūrio 
viena drabužių eilutė, 1 sidabrinė taurė, iš viso 2500 
guldenų. Už svogūnėlį "Semper Augustus" sumokėta 5 
tūkstančiai 500 guldenų.

Olandija yra vienas tinkamiausių kraštų tulpių 
auginimui. Taip ši tulpių sodininkystė ir tapo ypatingai 
išvystyta Olandijoje, kur paskui ir kitų rūšių svogūninės 
gėlės auginamos eksportui bei nuolat kryžiuojamos, ieš
kant naujų rūšių.

Olandijos karalienė Beatrix už globą II-jo Pasauli
nio Karo metu atsidėkojo Kanadai, aprūpindama Ottawą 
kiekvienais metais tūkstančiais įvairiausių tulpių.

17-tojo amžiaus viduryje Anglijos generolas John 
Lambert'as visas savo pensijos pajamas išleido tulpių 
auginimui. Vienas aludaris įėjo į tokį azartą, kad parda
vė savo alaus daryklą, kad galėtų įsigyti v i e n ą (.) 
jam ypač patikusios tulpės svogūną. Tą patį padarė ir 
vienas malūnininkas. (Štai "šaltųjų" ir "racionaliųjų" ang
lų romantikos pavyzdžiai...).

Yra užrašyta, kad Prancūzijoje vienas prancūzas 
susitarė neimti jokio savo nuotakos kraičio, jeigu gautų 
vieną nepaprastai retos rūšies tulpės svogūną.

Paskutiniais metais specialistams pavyko išvystyti 
ir juodąją tulpę.

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

Kita graži pavasarinė gėlė yra krokusas . Jų yra ir 
išvestinių, kurių anksčiausiai pražysta " Remembrance ", 
"Purpureus", "Grandiflorus", "Jeanne d'Arc" ir"King of the 
Striped". Kiek vėliau pražysta "Snowstorm", "Sky blue" ir 
kt. Laukiniai krokusai auga Piety Europoje, Vidur
žemio jūros pakrantėse.

Krokusai kai kur dar 
jų geltonos spalvos kuokelių 
nis, naudojamas kulinarijoje 
labai brangi medžiaga, nes 
lauko nuskinama 1 t. žiedų,iš kurių surenkama tik 1 
kg šafrano. Birželio pabaigoje - liepos pradžioje krokusų 
lapai nudžiūna. Tada galima iškasti jų svogūnus. Per 
ilgai augdami vienoje vietoje krokusai pradeda smulkėti 
ir blogai žydėti. Iškastus svogūnėlius reikia tuojau nuva
lyti , atskirti sudžiūvusius lapus, svogūnus ir jų išaugin
tus svogūnėlius. Po to paberti laisvai ir 20°C tempera
tūroje padžiovinti, dažnai pavartant. Iki iš naujo pasodi- 
nimo rugpjūčio mėn., laikyti gana vėsiai - 17°C tempera
tūroje. Sodinti 6-10 cm.gilumo.

vadinami šafranais, nes iš 
gaunamas šafranas,-priesko- 
ir medicinoje. Šafranas yra 
iš 1 ha krokusais apsodinto

5 psl.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ Į

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

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

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

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

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

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

1989 metų EKSKURSUOS l LIETUVĄ 
Iš Montrealio,

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

Sudarau iškvietimo dokumentus viešnagei Į Kanadą bei Lietuvą.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis

į: L. Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, 
Duvemay, Laval, Que. Canada. H7G 4K7 

Tel.: (514)-669-8834.



•VILNIAUS UNIVERSITE
TO folklorinis ansamblis 
RATILIO, pagarsėjęs ir 
Vakarę Europoje savo me
niniu pajėgumu, koncertuos 
Toronte balandžio mėn. 19 
d., trečiadienį, 7:30 vai.v. 
didžiojoje ANAPILIO salėje. 
Programa labai įvairi, vi
siems būtina pamatyti. 
Reikia tikėtis, kad mūsų 
studentija pagerbs vilnie
čius studentus ir atvyks 
visi in corpore!
KUGELIO PIETŪS

Toronto Lietuvių Pensi
ninkę Klubas rengia ba
landžio mėn.20 d., ketvir
tadienį, 1 val.p.p. VILNIUS 
MANOR III-iojo aukšto 
salėje kugelio pietus.

Dr. R. Zabieliauskas 
skaitys paskaitę, vyks lote- 

r‘2—- 
Lietuviu Namų

Žinios
• LIETUVIŲ NAMŲ Kul
tūrinė Komisija rengia 
koncertą-balių balandžio 
mėn. 29 d., šeštadienį,
7 vai, v. Meninę programų

TRADICINE ‘‘KAZIUKO MUGE’’ TORONTE 1989.111.5 d. kuria suruošė Toronto “Šatrijos” ir "Rambyno” tuntai, tė
vams padedant. Nuotrauka St. Varankos.

Aktorioi Apolonija ir Petras STEPONAVIČIAI davą 
koncertą Chicagos Jaunimo Centre <I.m. Balandžio
2 diena, Nuotrauka Ed.Šulaičio

atliks Londono, Ont. cho
ras PAŠVAISTĖ..

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo:

$ 50,- Marija Matusevi- 
čienė. Iš viso statybos 
fonde yra $121,700.25. 
Aukos priimamos PARA
MOJE, sąsk.8711, PRISIKĖ
LIMO PARAPIJOS KOO
PERATYVE sąsk. 155332.17 
ir TALKOJE sąsk.4259.

Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte ir Jaunimo Centre 
Chicagoje. Jaunimo Centre buvo pagrindinės iškilmės, 
kurias pravedė inž. Valdas Adamkus. Čia netrūko kalbų, 
pasikeitimų dovanomis, glaudaus bendravimo. Įdomu, kad 
visur vyravo jaunimas, kuri, šiaip jau retai matome lietu
vių renginiuose. Ypatingai , Chieagos lietuvaitės svečiams 
skyrė daug dėmesio ir sportininkams neleido nuobodžiauti, 
o kartais net ir tinkamiau pailsėti.

Su sportine delegacija Jaunimo Centre įvykusiame pa
gerbime supažindino kartu su ja atvykęs žurnalistas iš 
Vilniaus - Vidas Rachlevičius. Čia dovanomis pasikeitė du 
visame pasaulyje esantieji tarptautinės kategorijos lietu
viai teisėjai - Romas Juška iš Vilniaus ir Alfredas Klei- 
naitis iš Chieagos (abu jie teisėjavo tarptautiniame tur
nyre Dalias).

Šį kartų jau ilgesnes bei šiltesnes kalbas pasakė inž. 
V. Adamkus ir V. Nėnius. Pastarasis už inž. Adamkaus 
darbus sporto ir gamtos apsaugos srityje jį perjuosė tau
tine juosta.

Žodį tarti buvo pakviestas, kartu su futbolininkais at-

gerai nuteikė. Jaunieji Lietuvos sportininkai pasirodė 
gražia^ ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų: visi tikro 
lietuviško nusiteikimo jaunuoliai, draugiški.

Ir kuomet atėjo penktadienio vakaras ir atvyko auto
busas juos~ vežti į tolimąjį Dallas, TX, kai kurių akyse 
spindėjo ašaros - jiems gaila buvo palikti svetingus Chiea
gos lietuvius, naujus draugus (ypatingai drauges). Dauge
lis pasikeitė adresais ir pažadėjo vieni kitų nepamiršti: 
bendrauti laiškais per Atlantą ir, esant galimybei, vėl 
susitikti.

Ši~ buvo pirmoji ne tik sportininkų, bet bendrai, tautie
čių iš Lietuvos grupė Chicagoje šiais metais. Dabar čia 
laukiama folklorinio ansamblio "Ratilio", "Armonikos" bei 
kitų grupių. Ed. Š u 1 a i t i s

LIETUVOS FUTBOLININKAI VIEŠĖJO CHICAGOJE

Lietuvos jaunių futbolo rinktinė, kuri atstovavo "Žal
girio” sporto draugijai, pakeliui į tarptautinį futbolo turny
rą Dallas, TX, mieste, penkias dienas praleido Chicagoje 
ir čia buvo vietos futbolo klubo "Lituanikos" svečiais. 
Jaunieji futbolininkai, kurių buvo penkiolika, surink
tų iš didesniųjų Lietuvos miestų, Chicagoje sužaidė dve
jas rungtynes, aplankė lietuviškas įstaigas, pabendravo su 
vietos jaunimu, susipažino su Chieagos miestu ir pan.

Ši buvo pirmoji Lietuvos sportininkų grupė, po 50 
metų vėl pralaužusi ledus ilgų distancijų bendravimui. 
Reikėjo daug pastangų, kol svečiai iš Lietuvos galėjo 
išsileisti į šią istorinę kelionę. Reikėjo nugalėtu daug vi
sokių kliūčių, kurios vos tik nesužlugdė šią išvyką net 
paskutinę savaitę. Daug pastangų padėjo "Žalgirio" ir 
"Tėviškės" draugijos Vilniuje, inž. Valdas Adamkus Chica
goje bei "Lituanikos" futbolo klubas su specialiai sudary
tu komitetu.

įspūdingas buvo svečių sutikimas O' Hare aerodrome 
kovo 12 d. vakare, kur susirinko apie 50 tautiečių, jų 
tarpe merginos su tautiniais rūbais, gėlėmis, plakatais 
bei trispalvėmis. Po pusantros valandos pavėlavimo, paga
liau buvo susilaukta brangių svečių. Čia trumpą sveikini
mo žodį tarė vienas svarbiausiųjų asmenų, Š. Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos pirmininkas 
inž. Valdas Adamkus. Atsakomąją kalbą pasakė Lietuvos 
"Žalgirio" draugijos pirmininkas, kuris kartu yra ir nese
niai įsikūrusio Lietuvos Olimpinio komiteto vicepirminin
kas - Vytautas Nėnius.

Iš čia jau vėlyvą vakarą specialiu autobusu buvo sku
bėta į "Lituanikos" klubo patalpas Marquette Parke, kur 
svečių laukė apie šimtinė tautiečių. Po trumpų vaišių ir 
pasižmonėjimo, svečiai buvo išskirstyti pas tautiečius - 
globėjus poilsiui.

Sunku yra atpasakoti visą svečių iš Lietuvos programą, 
nes ji buvo gana sudėtinga bei plati. Jiems buvo du 
specialūs pagerbimo vakarai: Naujai besisteigiančiame

vykęs, "Audros" jachtos kapitonas Ignas Miniotas, kuris 
Amerikoje dar kartą aptars trijų Lietuvos jachtų žygį 
Klaipeda-New Yorkas. Jis pažymėjo, jog Lietuvos buriuo
tojai išsileis Dariaus-Girėno keliais tik šį kartą ne oru, o 
vandeniu, ir vyks priešinga kryptimi.

Viena diena buvo skirta lietuviškų įstaigų aplankymui: 
buvo apžiūrėtas Balzeko Lietuvių Kultūros muziejus, dien
raščio "Draugo" redakcija, spaustuvė ir kt. Buvo vyksta
ma specialiai parūpintu autobusu, kurio vadovais buvo 
Jonas Juška jr Dalia Stankaitienė. Buvo neužmiršta aplan
kyti svečių iš Lietuvos dar nematytos McDonald' s užkan
dinės.

Be visų šių šalutiniųjų dalykų, nemaža dėmesio buvo 
skirta ir sportui. Futbolininkai turėjo dvejas treniruotes 
ir dvejas rungtynes. Kadangi orai Chicagoje dar buvo 
šaltoki, tai reikėjo pasitenkinti rungtyniavimu salėje. Tam 
reikalui buvo išnuomota graži patalpa Oak Lawn Commu
nity paviljonas, kur sužaistos dvejos rungtynės. Pirmosios 
buvo prieš "Lituanikos" vyrų komandą, kurios žaidėjai, 
nors ir amžiumi pranašesni, negulėjo atsispirti prieš jau
nuosius futbolininkus iš tėvynės. Pasekmė 8-2 pilnai pasa
ko, kas buvo stipresni. Šeimininkų naudai įvarčius pelnė 
J. Canley ir H. Jenigas. Laimėtojams įvarčius pelnė 
Arūnas Miką (3), Anupras Mišeikis (2), Vidas Savickas, 
Saulius Atmanavičius ir Andrius Tereškinas po vieną.

Kitą vakarą toje pačioje vietoje svečiai susitiko su 
Chieagos pietvakarių vid. mokyklų rinktine, kurioje žaidė 
du vietiniai lietuviai. Pradžioje rungtynių atrodė, jog 
vietinė komanda pajėgs gražiau pasirodyti. Tačiau po 
pirmojo kėlinio (jis baigėsi 6-1 Lietuvos naudai), vietiniai 
pasimetė ir turėjo sutikti su 17-2 pralaimėjimu. Daugiau
sia įvarčių (4) pelnė A. Tereškinas.

Abi dienas rungtynes stebėjo po 400 žmonių, kuris 
vra beveik rekordinis skaičius Chieagos lietuvių tarpe. į 
S. Amerikos žaidynes tiek publikos nelabai susirenka, 
nežiūrint, kad jos būna svaitgaliais, o šios rungtynės 
vyko darbo dienomis. Vienu žodžiu, svečiais iš Lietuvos 
buvo domėtasi daugiau, negu buvo tikėtasi ir tas juos

įįįį—, -J , _ - . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
91/4% už 90 dienų term.indėlius 
91/4% už 6 mėn.term.indėlius 

10 % už 1 m. term, indėlius 
1U % už 2 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius 
1U % už 1 m. GIC mėn. palūk.
I VA % už 1 m. GIC invest, pažym.
11 % už 2 m. GIC invest, pažym.
II % už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate 

11M % už RRSP ir RRIF 1 m. term, ind 
11 % už RRSP ir RRIF 2 m. term, ind 
11 % už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind
83/4% už namų planą - OHOSP (v.r.)
8 % už taupymo sąskaitą
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $85,000 Ir tnortglčlue Iki 75% (kai* 
noto rui re Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyja, bet nedau
giau s2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ (J.uoo Ncmukamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko- 
los (Line of Credit) ir antrieji mortglčlal._________________________

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

už asmenines 
pBSkolB* nuo.... 13%

ui nekilnojamo turto 
peekolse (mortgages): 

su nekeičiamu nuošimčiu
įmetu .................... 13.14%
2metų ................. ■■ 13%
3metų ................... 13%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų ---  11X2%
(variable rate)

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.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai. (416) 532-3400 ir 532-3414

AKTORIŲ P. ir A. STEPO
NAVIČIŲ PASIRODYMAS 
CHICAGOJE

Vilniaus Jaunimo Teatro 
aktorių - Petro ir Apolo
nijos Steponavičių pasiro
dymas Chieagos Jaunimo 
Centre balandžio 2 d. 
buvo gera proga susipažin
ti su šiais jau žinomais 
scenos žmonėmis. Jie jau 
ne vieną dešimtmetį gra
žiai darbuojasi Lietuvoje 
ir ten yra įsigiję daug 
bičiulių.

Draugų jie jau spėjo 
rasti ir Chicagoje, ypatin
gai po jų pasirodymo.- Jų 
koncertas, geriau pasakius 
- šiupinys - sutraukė apie 
400 publikos, kuri nepagai
lėjo plojimų svečiams iš 
Lietuvos.

Aktoriai Steponavičiai 
čia parodė įvairią progra
mą: pasakojo linksmus
atsitikimus iš praeities, 
deklamavo, Petras skaitė 
savo kūrybą, vaidino, net 
dainavo - kartais abu, o 
kai kada - viena Apolonija. 
Pasirodo, ji yra ne tik 
gera aktorė, bet ir gali 
gerai dainuoti. Ypatingai 
pažymėtinos jos atliktos 
etnografinio pobūdžio dai
nos.

Po programos jos atlikė
jai gavo nemaža gėlių. 
Petras Steponavičius vie
šai padėkojo šio koncerto 
rengėjams, visiems prie 
jo prisidėjusiems ir gausiai 
publikai. Kadangi Ameri
kon jis atvyko su specialiu 
tiKslu - norint pasidaryti 
gana sudėtingą operaciją, 
šis renginys prisidės prie

jos nemažų išlaidų paden
gimo.

Reikia padėkoti akto
riams, davusiems tokią 
gražią popietę. Manykime, 
kad jiems pavyKO savo 
tikslą pasiekti ir Petro 
Steponavičiaus operacija 
gerai pasiseks, ko mes 
jam ir linKime! (eš.)

• CHICAGOS "VAIDILUTĖS” 
teatro aktoriai su jo vado
vybės nariais po repetici
jos vasario mėn. 7 d. Jau
nimo Centre buvo surengę 
kuklę Užgavėnių pobūvį. 
Čia visus susirinkusius pa
sveikino "Vaidilutės" Teatro 
valdybos pirm, dr .P.Kisie- 
lius, palinkėdamas geros 
sėkmės besirengiant naujai 
premjerai - Vinco Mykolai
čio- Putino 4 veiksmų dra
mos spektakliui "Daktaras 
Gervydas", kuris įvyks ge
gužės mėn.21 dieną.

• LIETUVIŲ OPERA Chi
cagoje rengia savo tradici
nį metinį pasirodymą spek
takliu "TRUBADŪRAI".

Spektakliai vyks balan
džio mėn.29 ir 30 d.d. 
Morton High School Audi
torijoje, 2423 So.Austin 
Blvd.,Cicero,IL.

Dail. Ada Sutkuviene 
paruošė lietuvių ir anglų 
kalbomis plakatus šiai Ver
di operai.

• Lietuvių Dailės Muzie
jaus Vaikų Meno paroda 
buvo atidaryta Čiurlionio 
Galerijoje balandžio 2 d. 
Dalyvavo apie 100 vaikų ,

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

180-185 d. term, ind............ 9'/4%
1 metų term, indėlius....... 10 %
2 metų term, indėlius....... 10 %
3 metų term, indėlius....... 10 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 111/2%
2 metų GlC-met. palūk. ..11 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ...10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP .....  83/4%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 111/2%
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 11 %
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 11 %
Specialią taup. s-tą..............8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9 % 
Kasd. pal.čekiųsąsk.iki ... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .............. 13 %
Sutarties paskolas 

nuo .............. 13 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 131/4%
2 metų .................. 13 %
3 metų .............. 13 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 11 Va %

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

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

• GYVYBĖS • KOMERCINĖ •

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

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

6 psi.

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). Nelmame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIR1NKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų. 1610 
Bloor St. Kost, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
VILNIAUS ŠAULIŲ 
RINKTINĖS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Š.m. balandžio mėn.29- 
30 d.d., Hamiltone, 58
Dundur St.N. vyks VIL - 
NIAUS Šaulių Rinktinės 
atstovų suvažiavimas. Ba
landžio 29 d., atlikus die
notvarkę, 7 val.v. J aunimo 
Centro salėje ruošiamas 
iškilmingas koncertas-poky- 
lis Lietuvos Šaulių Sąjun
gos 70-ties metų sukakčiai 
paminėti.

Meninę programų atliks 
Montrealio Vyrų Oktetas, 
vad. muz. A. Stankevičiaus.

Šokiams gros K.Deksnio 
vadovaujamas orkestras 
"Žagarai". Karšta vakarienė 
su vynu, baras, loterija.

Sekmadienį visi šauliai 
su dalinių vėliavomis daly
vaus Hamiltono Aušros 
Vartų bažnyčioje iškilmin
gose pamaldose. Su vietos 
choru giedos ir Montrealio 
Vyrų Oktetas.

Suvažiavimų globoja 
DLK ALGIRDO Šaulių Kuo
pa Hamiltone.

Prieš vasaros atostogas 
tai bus paskutinis neeilinis 
renginys. Į jį kviečiami 
atsilankyti visi lietuviai, 
ne tiktai šauliai, ne tiktai 
iš Hamiltono. b.

PRANEŠIMAS
š. m. (1989) kovo mėn. 18 d., Sudbury, 
Ont. , po trumpos ligos mirė

JUOZAS brazdžius,
88 metų amžiaus.

Kanadon atvyko 1928, metais. Lietuvoje 
liko brolių ir seserų vaikaičiai.

Kanadoje turėjo daug draugų ir pažįstamų. 
Buvo viengungis.

Reiškiu užuojautą jo visiems artimie
siems ir bičiuliams - A .... X,IC.

• KLKM D-jos Montrealio 
Skyriaus visuotinis susirin
kimas įvyks š.m. BALAN
DŽIO mėn. 30 d., Seselių 
Namuose po pamaldų.

Paskaitų skaitys dr.
Alenas Pavilanis.

Narės, svečiai ir jauni
mas kviečiami atsilankyti.

Valdyba

montreal

musų

kleb. 
kleb. 
Pau-

mano tėvams 
suruoštą

PADĖKA
Sharon ir aš norime padėkoti 

Jennie ir Stasiui Rimeikiams už 
sužiedutuvių vakarą.

Taip pat mudu dėkojame A.V.
Aranauskui, SJ., Šv.
~v~i, SDB.

Parapijos 
J. Aranauskui, SJ., Šv. Kazimiero P-jos 
St. Šileikai, SDB., kun. Iz. Sadauskui, Sės. 
lei ir Sės. Natalijai už jų dalyvavimą ir linkėji
mus.

Ačiū Augustinui Mylei už sklandų vakaro 
pravedimą ir Augustinui Kalvaičiui už baro tar
nybą. Ačiū talkinusioms mano tėvams virtuvėje: 
tetai Alb. Zienkienei, ponioms: M. Grinkuvienei, 
E. Kirstukienei, J. Pileckienei ir taip pat stalų 
tarnybai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems svečiams už 
dalyvavimą, linkėjimus ir gražias dovanas. Visuo
met prisiminsime ir būsime dėkingi -

Sharon Lopresti, 
John Rimeikis

• "NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUDOS VA
KARAS praėjo maloniai 
ir gražiai. Svečių tarpe 
buvo net 7 tautiečiai-tau- 
tietės iš Lietuvos ir Puns
ko: 4 iš Vilniaus, 1 iš Kau
no,po 1 iš Tauragės ir 
Punsko. Plačiau - kitame 
numeryje.

"NL" SPAUDOS BALIUI 
PAAUKOJO PYRAGUS:
M.Šiaučiulienė, J.Ado

monienė, S.Baršauskienė, 
E.Alinauskienė, B.Augaitie- 
nė, H.Bitnerienė, V.Biliū
nienė, G.Rudinskienė, M. 
Vaupšienė, Ald.Nagienė, 
G.Montvilienė, B.Nagienėj

LOTERIJAI LAIMIKIUS 
PO VIENĄ IR DAUGIAU 
AUKOJO:

J.Kęsgailienė, J. Šiau - 
čiulis, P.Tekutienė, A.Keb- 
lys, L.Balaišis, M.Grinkie- 
nė, P.Mickus, G.Alinauskas, 
P.Bernotas, H.Bitnerienė,

V.Biliūnienė, A.Sibitienė,
O. Mylienė, "NL", A.Mylė, 
V.Barauskas, B.Filipavičienė, 
B.Nagienė, P.Snapkauskienė,
P. M.Girdžiai,Alf. Vazalins- 
kas.A.Z.Urbonai, A.S.Slap- 
šinskai, A.Čepulis, V.Kačer- 
gius, V.Sušinskas, A.Kalvai
tis, E.Kirstukienė, J.Mozū- 
raitis, A.Urbonas, V.Bar
šauskas, S.Rimeikis, J.S.Sku- 
čai.

Visiems _ aukotojams 
nuoširdus AČIŪ. "NL"

• Inž.Gytis VAZAL1NSKAS, 
Irenos ir Alfonso Vazalins- 
kų sūnūs, paskirtas St.Lau
rent jūros kelio vyriausiuo
ju inžinierium. Sveikiname.

• Sol. GINA ČAPKAUSKIE-
NĖ pakviesta Lietuvon 
koncertuoti, dainuos su 
Valstybine Filharmonija 
Vilniuje, Kaune,Šiauliuose 
ir Panevėžyje. Į savo
repertuarų įtraukė ir išei
vijos muzikų kūrinius.

GRAŽIOS SUŽIEDUOTUVĖS
Š.m.vasario mėn. 25 

d. AV Parapijos salėje 
vyko Jono Rimeikio ir 
Sharon Lopresti - sužieduo
tuvės. Ta proga Jono tėvai 
- Jennie ir Stasys Rimei- 
kiai - suruošė pokylį. Da
lyvavo arti 200 kviestųjų 
svečių. Jų tarpe abiejų 
parapijų klebonai: kun.J.A- 
ranauskas, SJ., ir kun.St.Ši
leika,SDB, kun.lz.Sadauskas, 
Seselė Paulė ir Seselė Na
talija. Klebonai nuoširdžiai 
pasveikino sužieduotinius; 
vaišių stalus palaimino 
kleb. kun.St.Šileika,SDB.

Linksmai ir sklandžiai 
vakarui vadovavo Augusti
nas Mylė, supažindindamas 
svečius su sužieduotiniais 
Sharon ir Jonu, jų tėvais, 
šeimos artimaisiais, gimi-

Sužieduotiniai Jonas RIMEIKIS ir Sharon LOPRESTI.

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuoMvuos* namuos* -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.

naičiais. Jono motina J.Ri
meikienė kalbėjo šeimos 
vardu, linkėdama Sharon 
ir Jonui gražaus gyvenimo. 
Sužieduotinis Jonas padė
kojo savo tėvams už vaišių, 
paruošimų ir visiems sve
čiams už atvykimų. Po 
to Jonas užmovė sužieduo
tuvių žiedų savo būsimai 
žmonai Sharon ir įteikė 
jai rožių puokštę.

Prie garbės stalo šalia 
jaunųjų sėdėjo jų tėvai, 
broliai, seserys. Jiems buvo 
prisegta po korsažų. Balsin
gai' sudainuota "Ilgiausių1 
Metų" ir išgertas už jaunuo
sius tostas.

Skoningų ir gausių va
karienę paruošė Jono tėvai 
su talka.

Prie disco ir Jono akor
deono muzikos visi links
mai sukosi. Turtingas įvai
rių gėrimų baras veikė 
be pertraukos.Užkandžiams 
buvo paruoštas šaltas bufe
tas, įvairūs pyragai ir kiti 
skanumynai - priedas prie 
kavos.

Salė ir stalai buvo pa
puošti mėlynom ir baltom 
gėlėm bei balionėliais, 
gražiai tiko prie jų ir de
koratyvinės širdys. Pirmų 
kartų mačiau šių salę taip 
gražiai išpuoštų. Stebėtina, 
kad dalyvavo 11-kos tauty
bių svečių ir visi buvo 
labai patenkinti ir dėkingi 
J.ir S.Rimeikiams už pa
kvietimų ir vaišių suruoši
mų.

Dar kartų sveikinu Sha
ron ir Jonų, ir linkiu jiems 
daug laimės dabar ir atei
tyje. Svečias

LASALLE SAVIVALDYBĖS 
RŪPESČIAI LIEČIA VISUS

Mes, kurie gyvename 
LASALLE apylinkėse, esa
me patenkinti savivaldybės 
darbais: žiemų gatvės tvar
kingai nuvalomos, vasarų 
nuplaunamos, liekanų per
dirbimas - "recicling" yra 
labai populiarus ir finansi
niai vertingas, net kitos

Nuotrauka A. Kalvaičio

Otto
Montrealio jaunimas pavasari viename klevų ragavime.

Nuotrauka R.

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. Čekių sųsk. iki 5.5% «sm*nln*spaskolas .... 15.5%
santauoas ............... 7.5% n*klln. turto p**k. 1 m. 11.35%
ka*d.p*l.t*upymo *-tą .. 7% nekiln. turto pssk. 3 m. 14%
M dtenų Indelius............  9.75% Nemokamas tokių Ir
1 m. term. Indelius ..... 11.5% »to*altų apmokėjimo
1 m. term. Ind.m6n.pal. ’ 1% patamavlmaa.
a m. term. Indėliu* ...... 11% Pamokama narių gyvybė*
RRSP Ir RRIF (pensijos) 8.5% drauda pagal aantaupų
RRSP Ir RRIF 1 m........ 11.5% dyd( Iki $2.000.
RRSP Ind. 3 m.................. 11% Ir aamanlnlų paakolų

drauda Iki $26.000.

MAURICE ANT0NIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 

102A, ALLION 
LASALLE, OUČ MSP2CS

ENTRCPRCMUR ELECTRICAL 
ELECTRfCIEN CONTRACTOR

savivaldybės perima LA
SALLE metodų. Paskutiniu 
laiku savivaldybė yra susi
rūpinusi nauja problema, 
kuri iškyla ir kitur. Priim
tas nutarimas apriboti pei
lių ir kitokių ginklų nešio- 
jimųsi paauglių grupėms. 
Anot "Journal de Montreal” 
pranešimų, 2 grupės tokių 
agresyvių paauglių veikia 
Dollard gatvėje, kita La
Salle Heights. Pagal prane
šimus, 11.3% paauglių sa-

čiotų pusnuogiai...), arba 
narkotikų.

Pagal tuos pačius ap
klausinėjimus, 1 iš 20-ties 
paauglių yra prisijungę 
prie grupės, kuri linkusi 
į smurto veiksmus ir 7.3% 
jų pasisako, kad nešiojasi 
su savim apsigynimo įran
kius. Tokių yra 6.1% 12- 
14 m.amžiaus, 9% 15-17 
m. amžiaus.

Tikrai laikas rimčiau 
susirūpinti jaunimu: jų lais-

D4RBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais^'
!• vai. r. iki S vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.*.; 

psaktadlealaia — nuo 10 vai. r. iki 1 vai. v.; Šeštadieniais - nuo 9 val.r 
iki U vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
D ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE; 
B ZOM<AS

4BS-0QB AVENUE. LaSaN*

1989,IV. 13

TEL: 366-5484

kosi buvę užpulti kitų or
ganizuotų paauglių. 1 iš 
2-jų paauglių pažįsta kitų, 
užpultų grupės.

Kai kurie naudoja smur
tų dėl smagumo /"for fun"/, 
kiti - norėdami įsigyti 
daiktų ar rūbų (lyg vaikš-

vo laiko organizavimu ir 
auklėjimo______programomis.
Žinome, kad vien uždraudi
mas nešiotis peilius ar 
kų kitų - daug nepagelbės.

Džiaugiamės, kad mūsų 
jaunimas prie tokių ‘’prajovų" 
neprisideda. b.

V. Batonas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BACENAS, Tel.: (416L&93-060U.

iki 11 vai. r. ir po 6 vaLp.p. Tel: (416)-24S-



montreal
**,***************************************♦*****♦*** 
DEMESIO:

Parašykime, paskambinkime ar nusiyskime tele
gramą, padėkodami už gerai paruoštą programą apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje^ Latvijoje Estijoje, kuri 
buvo rodoma š.m. BALANDŽIO men.4 d., 10 vai.v. 
CBC TV.chanel 6.

Adresas: CBC-TV, "JOURNAL”, P.O.Box 500, Ter
minal A, TORONTO, Ont., M5W 1E6. Telefonu skam
binti 1- /416/ - 975-3311. 
***************************************************

MIRUSIEJI:

• GIRNIENĖ /GUDELYTĖ/
Antanina, 88 m., mirė.
Liko sesuo Domicėlė Ber- 
tulienė Kalifornijoje, gimi
nės JAV ir Lietuvoje. Pa
laidota iš Šv. Kazimiero 
Parapijos bažnyčios Notre 
Dame dės Neiges kapinė
se.

• BOCKUS Garnet Kenneth 
64 m., staiga mirė. Liko 
žmona, brolis Charles, 
dvi seserys. Palaidotas 
Noyan, Que., iš Š.Tomo 
Anglikoną bažnyčios.

e ANELIŪNAS Algis 51 m. 
mirė General Hospital li
goninėje. Liko motina Jad
vyga Aneliūnienė, sesuo 
Danutė, trys dukterys su 
šeimomis.

Palaidotas iš AV Para
pijos bažnyčios .

Užuojauta mirusiyjy 
artimiesiems.

Susirinkimo pirmininku 
buvo Juozas Šiaučiulis, 
sekretorė Birute Nagienė. 
Dalyvavo 37 nariai. b.

’LITO” VALDYBA

XITO METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

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

Aušros Vartų parapijos salėje 
1465 r u e de SEVE , Montreal.

Narių registracija nuo 3-4 vai. p.p.

• S.ir A. SLAPŠ1NSKAI 
Spaudos Baliaus metu pa
aukojo "NL" $100.
Nuoširdžiai dėkojame. ”NL”

• M.PETRAUSKIS paauko
jo $10,- Spaudos Baliaus 
proga "NL".
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Br. IR J.LUKOŠEVIČIAI 
"NL" Spaudos Baliaus proga 
paaukojo "NL" $20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• JONAS ŠULMISTRAS 
ir VALERIJA BILIŪNIENĖ 
a.a. Bronės Šulmistrienės 
atminimui, paaukojo "NL" 
$40.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

YOUR BEST BUY Ih
■C FRESH

CULTURED DAIRY PRODUCTS
• JOGURTAI e GRIETINĖLĖS SŪRIS
• SPAUSTAS VARŠKĖS SŪRIS
• RŪGŠTI GRIETINĖ • VARŠKĖS SURIS
• GERIAMAS JOGURTAS

lOGURTINIS ANTPILAS SALOTOMSZfcį 
“THE YOGURT LOVER’S DRESSING”

GEROS RŪŠIES IR SKONIO PATIKIMI GAMINIAI
IŠBANDYKITE BIOBEST JOGURTĄ IR PASIŽYMĖJUSĮ

ASTRO DOME GRANOLA JOGURTĄ 
DABAR! ABU ŠIE GAMINIAI SU VAISIAIS.

ASTRO PRODUCTS AVAILABLE AT FINE DAIRY COUNTERS
ASTRO DAIRY PRODUCTS LTD., Lachine.Que, 1936 32the Ave

LITAS MON IMF AL 1(1 L II HI VIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, Que., H4E 2A8

Tol. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Aktyvas-virš $26,000,000.__ Rezervas - virš |1,000,00tj

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS 11%%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų................. 10%%
180 d.- 364 A...... 9%%
120 d.-179 d. ... 9%%
60d. - 119 d. ..... 9/2%
30 d. - 59 d......... 9%%

IMA

Nekiln. turto — nuo 13%%

Taupymo specialios sąsk. &’/4% 
Taupymo su gyv. draud....... . 6 %
Taupymo kasdienines sęsk..
Einamos sąskaitos.............. 4Vi%l
RRIF - RRSP-term............ ....11%%
RRIF - RRSP-taup...............67/4%

UŽ:

Asmeninės — nuo 13%%

VĖLYVIAUSIU PROCENTU INFORMACIJA "LITE

KASOS VALANDOS
1475 De Seve

P irmadieniai s 
Antr., Treči'id.
Ketvirtadieniais
Penktadieniai s

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 KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

KLB MONTREALIO APY
LINKĖS VISUOTINAME 
SUSIRINKIME

Š.m. balandžio mėn.
9 d., 12 vai. AV Parapijos 
salėje įvyko KLB Montrea- 
lio A-kės nariy visuotinas 
susirinkimas. Jis praėjo 
sklandžiai ir mikliai. Pasi
dalinta praeitos kadencijos 
darby apžvalgomis, išklau
syta Revizijos Komisijos 
6-iy akty apyskaitos, ap
tarta keletas pasiūlymy, 
apie kuriuos visuomenė 
bus vėliau painformuota, 
išrinkti naujai kadencijai 
atsakingieji darbuotojai, 
sugiedotas Lietuvos himnas, 
išgerta kava. .

Aklamacijos būdu buvo 
priimta Valdyba naujai 
kadencijai, susidaranti iš 
dr.Mildos Panytės, Petro 
Drešerio, Vytauto Gruodžio, 
Vinco Piečaičio, dr.Remigi- 
jaus Šatkausko, Arūno Staš
kevičiaus, Juozo Siaučiulio 
ir Kosto Toliušio.

Revizijos Komisijos 
Valdybą naujai kadencijai 
sudaro Leonas Balaišis, 
Augustinas Mylė ir Juozas 
Lukoševičius.

Buvo kiek plačiau paaiš
kinti finansiniai reikalai, 
atlikti įsipareigojimai.
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Dr. JONAS MALISKA
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

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

AV Parap i jo s Choras su kleb. J. ARANAUSKU, SJ. muziku A. STANKEVIČIUM ir dešinėje , 
— choro vadovu sol. A. KEBLIU.

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

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

Dodgs Chrysler 
Camion* Dodge Trucks

Member

SISTEMA

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

366-7818

D. N 0ALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

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

• "NL" Spaudos Baliaus 
metu

liko neiškeisti laimėji
mą bilietai nr: 348543, 
348109, 348612, 348827,
348001, 348818, 348142.

Norintieji atsiimti lai
mikius, prašome pranešti 
"NL"Redakcijai <

MUSŲ CHORAS
Š.m. gegužės mėn. 9 d . 

mūšy AV Parapijos Choras 
giedojęs ir dainavęs mums 
nuo pat mūšy kolonijos 
įsikūrimo čia, vėl rengia 
savo metinį koncertą. Cho-į,. 
ras ir jo vadovai yra labai a

AUKOJO TAUTOS
FONDUI:
• a. a. EUGENIJOS URBO
NAITĖS atminimui $100,- 
aukojo Konstancija JASU- 
T1ENĖ.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-OURURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 Av.) 

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

Šiais metais vedamam 
Tautos Fondo vajui atsilie- 

daug nusipelnę mūšy kultu-, pė paaukoję po $50,- L.ir 
riniam gyvenimui. Tiesiog A.Jurjonai, A.Daniliauskas; 
neįsivaizduojama, kad bū-.; $30,- J.Gorys; $25,- L.Sulo
tume galėję apsieiti be: tienė-Loiselle; $20,- Liliane
jy. Šiam koncertui jie' Bulotienė; po $10,- Iz.Go- 
rūpestingai ruošiasi, o . rys ir J.Gedminas.
mums lieka tik pasiimti Visiems aukojusiems 
jy teikiamas grožio valan-8 nuoširdus AČIŪ. Laukiame 
das atvykus į jy renginį.! atsiliepiant ir daugiau.
Tad visi rezervuokime tą Tautos Fondo Atstovybė 
dieną AV Parapijos Chorui. E Montrealyje

PETRAS ADAMONIS T" J";
C. L B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1LT

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
H Profesiniai patarnavimai

■■■■■hT ■ finansų reikalais:
*Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4999 St. Catherine St. West. Suite 4S0, Westmount. H3Z 1T3 

Tel: 481-0311

Dr. Gaitan BĖRA RD, D.M.D.

Dantų gydytoja* — chirurgas 
466 A boul. Jos Laurontldo* 
pant Viau, Laval, H7G 2V1

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

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

Tol.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitiano “Smoked meat" specialist^

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
drauda visu 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 Sdle, P.Q H8P 1L2

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

Tel.:- 366-9745 ir 365 - 0505

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

1449 rue St. Alexandre. Telefonai:
Mont^i*ep5Q° H3A 2G6

TEL.: (514)767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1365 LECLAIR. VERDUN. P.O. H4H 2M4

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

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

Tal.:i 931-4024

JONAS 4C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS ITS

Notarai

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

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

STUDIO*5220 Quean Mary Rd. Salt. 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AU ŪMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

Telefonas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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