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savaitiniai įvykiai
h. n.

GEDI NUŽUDYTŲJŲ 
GRUZINŲ

Ne tiktai pačioje Gruzi
joje, bet Maskvoje, Ukrai
noje ir Baltijos kraštuose 
buvo prisiminti gruzinai, 
kuriuos nužudė sovietų 
kareiviai, bandydami išsklai
dyti taikingas gruzinų, 
siekiančių daugiau laisvės 
ir savo šalies nepriklauso
mybės, demonstracijas 
Tifliso gatvėse. Kremlius 
tvirtina, kad žuvo tiktai 
19, tuo tarpu patys gruzi
nai mini 60 užmuštų.

Andrėj Sacharov' as kal
bėjo protestuojančių mask
viečių susibūrimui, reikalau
damas viešo žudynių tyri
mo ir kaltųjų nubaudimo. 
Vilniuje buvo taip pat 
sušaukta protesto demonst
racija, kurios metu kalbėjo 
ir iš Gruzijos atvykęs 
vienas jų tautinio atgimi
mo sąjūdžio vadų.

Sovietų užsienių reikalų 
ministeris gruzinas Ševard
nadze, nusiųstas į Gruziją 
raminti savo sukilusių 
tautiečių, reporteriams pa
reiškė: "išmokome kalbėti 
su užsienio valstybėmis, 
bet dar neišmokome kalbė
ti su savaisiais žmonėmis"

Kažin, ar sovietai jau 
taip ir išmoko kalbėti su 
užsienio valstybėmis? O 
kalbant apie "savuosius", 
reikėtų gerai pasvarstyti, 
at tie "savieji" yra tikrai 
savieji ir ar jie nori būti 
Sovietijos diktatorių val
domi.

Maskviečių inteligentų 
radikalios grupės atstovė 
Viktoria Čalikova balandžio 
15 d. susirinkime ties Gru
zinų Kultūrinio Centro 
patalpomis, pasisakė reika
laudama komisijos, kuri 
viešai praneštų, kokiu būdu 
ir kieno įsakymu buvo Tif- 
lise išblaškyta demonstruo
jančių gruzinų minia.

KREMLIUS_______ SMERKIA
NACIONALIZMĄ

Sovietų vadai, rimtai 
susirūpinę liaudies išsilais
vinimo sąjūdžių sukelta 
laisvės ir nepriklausomybės 
reikalavimų banga, š.rn. ba
landžio 16 d. ir vėl išlei
do naują gąsdinimą. Krem
lius įsako atmesti naciona
lizmą ir sustiprinti "sovie
tinį patriotizmą". Kai 
tūkstančiai gruzinų, nešda
mi juodas gedulo ir savo 
tautines vėliavas, žygiavo 
Tifliso gatvėmis, ties par
tijos rūmais buvo iškeltas 
toks, Kremliaus padiktuo
tas, milžiniškas transpa- 
rentas: "SSSR piliečiai,
saugokite ir plėtokite 

socialistinio internaciona
lizmo ir sovietinio patrio
tizmo tradicijas! Suduokite 
lemiamą^ smūgį nacionaliz
mo ir šovinizmo manifes
tacijoms!"

Ar tiktai pavergtieji 
nesuduos lemiamą smūgį 
išsigimusiam sovietiniam 
imerializmui?

KONSERVATORIAI KELS 
MOKESČIŪŠ~

Kanados konservatorių 
vyriausybės finansų ministe
ris Wilson įvairiomis užuo
minomis duoda suprasti, 
kad jo naujasai biudžetas 
įves naujų ir pakels senuo
sius mokesčius. įdomu ta- 
čiaū/^kad W ilson'as nė žo
džiu nepaminėjo, kalbėda
mas apie būtinybę sumažin
ti valstybės iždo deficitą, 
kad bus apmokestinami ir 
turtuoliai, ir bankai, ir 
tarptautiniai konglomera
tai. įvairūs tarptautiniai 
makleriai ir virš 1uu,000 
dolerių į metus uždirbantie
ji, atrodo, ir vėl nemokės 
nė cento mokesčių. Argi 
tiktai vidutiniokai ir vos 
galą su galu suvedantieji 
turi rūpintis Kanados finan
sine būkle, o turtingieji ir 
gobšieji gali ramiai ir 
toliau išnaudoti Kanadą?

Lietuviška patarlė ne
klysta tvirtindama, kad 
"varnas varnui akies nekirs". 
Tie , kurie naiviai tikėjo 
konservatorių ir Mulroney 
rinkiminiais pažadais, atro
do, atsipeikėjo, nes viešo
sios nuomonės apklausinė
jimų biurai praneša apie 
PC partijos nusmukimą 
antron vieton po liberalų. 
Deja, naivėliai atsipeikėjo 
per vėlai. Teks ir vėl 4 
metus klausytis nusigyve
nusios, senos laisvo pasi
pelnymo "filosofijos" iš
vedžiojimų. Demokratijos 
padeda tik tiems, kurie 
sugeba matyti tiesą politi
kierių plepalų migloje.

• KANADOJE balandžio 
mėn. 16-22 d.d. skelbiama 
valstybinė Pilietybės Savai
tė. Jos proga piliečiai 
raginami prisidėti savo 
geranoriškais darbais prie 
gyvenimo Kanadoje pageri
nimo ir respektuoti šios 
valstybės dvikalbiškumę 
bei multikultūrinį charak
terį. Nuo šios pirmą kartą 
paskelbtos Pilietybės Sa
vaitės, ji bus kasmet šven
čiama tuo pačiu laiku.

Montrealio apylinkėse ta 
proga bus įteikiami pilie
tybės dokumentai naujie 
siems Kanados piliečiams.

KITI APIE MUS
h. n.

NATIONAL GEOGRA
PHIC s.m. gegužės nume
ryje (Vol.175, No.5) paga
liau prakalbėjo apie Pabal
tijo valstybes. Iki šiol Šis 
prestižinis žurnalas laikė
si atkaklios ir nedraugiš
kos linijos, traktuodamas 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 
tiktai kaip eilines SSSR so
cialistines respublikas. 
Leidėjams ir redakciniam 
kolektyvui parašyti protes
to laiškai, nurodant, kad 
JAV nepripažįsta šių kraš
tų okupacijos, ir prašymai 
apie tai informuoti skai
tytojus likdavo neatsakyti 
arba atsakymai būdavo 
trumpi ir šalti: tokia esan
ti reali situacija. (Panašų 
laišką gavau ir aš. Kai 
atsisakiau prenumeratos, 
nurodydamas, kad taip ei- Lit 
giuos protestuodamas prieš 
jų prosovietinę laikyseną, 
atsakymo negavau iki šios 
dienos, h.n.) Betgi įvykiai 
Baltijos kraštuose, viso 
pasaulio rodomas dėmesys 
ir pala'nkumas laisvėm sie
kiantiems masiniams sąjū
džiams, atrodo, suminkšti
no šio žurnalo "realią" ir 
neva tai objektyvia^ laiky
seną.

Ilgame aprašyme, pava
dintame THE BALTIC: 
ARENA OF POWER, mato-
mai estų kilmės reporteris 
Priit J. Vesilind aprašo, 
anot žurnalo įvado, kaip 
tradicinėje Rytų-Vakarų 
susidūrimo zonoje pradeda 
keistis nusistovėjusios tai
syklės "perestroikai ir 
glasnost" pakeičiant prie
šiškumą ir nepasitikėjimą. 
Ir tas teigimas, dar gero
kai netikslus ir pasaldintas, 
bet Vesilind'as padėtį ne 
tiktai Pabaltijo kraštuose, 
bet taip pat ir kituose 4 
Baltijos jūros pakrantėje 
esančiuose kraštuose (Šve
dijoje, Suomijoje, Lenkijoje 
ir Rytų Vokietijoje) pažįs
ta gerai. Kiekvienu atveju, 
geriau už ligšiolinius NG 
rašėjus. Nors NG įdėjo 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos nepriklausomybės laikų 
vėliavas ir pažymėjo, kad 
tie kraštai buvę 1940 m. 
sovietų okupuoti (ko iki 
šiol niekad šis žurnalas 
nėra padaręs), bet kalbė

PRANEŠA KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
* Balandžio mėn. 9 d. Hamiltono Jaunimo Centre KLB 
Krašto valdybos pirm. V. Bireta davė pranešimą apie 
apsilankymą Lietuvoje Vasario 16-tosios iškilmėse. Pra
nešimus taip pat darė PLB vicepirmininkė G. Petrauskie
nė ir Sąjūdžio biuletenio "Atgimimo" redaktoriaus pava
duotojas Linas Medelis. Buvo rodoma vaizdajuostė iš 
Vasario 16-tosios iškilmių Kaune ir Vilniuje.

Ateityje KLB pirm. V. Bireta lankysis sekančiose apy
linkėse: balandžio 30 d. - Delhi apyl.; gegužės 7 d.- 

Londone; gegužės 14 d. - St. Catharines apylinkėje.
* Balandžio mėn. 4 d; per CBC televizijos programą 
"The Journal" rodė virš pusę valandos programą apie 
Lietuvą "Baltic Spring". Prie programos paruosimo prisidė
jo KLB visuomeninių reikalų komisijos narys Algis Juzu- 
konis, CBC darbuotoja Liuda Rusinaitė bei kiti.

CBC jau susilaukė netikėtai didelį skaičių laiškų bei 
skambinimų telefonu ne tik iš lietuvių, bet ir iš kanadie
čių iš visos Kanados. Toks dėmesys CBC programoje

tuvių Bendruomenės krašto valdyba įteikia disidentui Baliui Gajauskui tūkstantinę dovanų.
kiūrės: pirm. dr. Antanas Razma, Irena ir Balys Gajauskai ir finansų vicepirm. Bronius Juodelis. Nuotr, J. TamulaiSio

LIETUVOS DISIDENTAS 
ŠALYS GAJAUSKAS 
LANKOSI AMERIKOJE

Šiųmętų pradžioje . Per
sitvarkymo politikos dėka, 
disidentui Baliui Gajauskui 
su žmona Irena ir dukrele 
Gražina buvo leista aplan
kyti gimines Kalifornijoje.

Amerikos Pabaltiečių 
Lygos kvietimu dalyvauti 

damas apie juos, mini tuo paskatins juos duoti daugiau žinių apie Lietuvą. Manoma, 
pat atsikvėpimu ir Kali- kad dėl tokio didelio susidomėjimo, "Baltic Spring" bus 
ningrado "Oblast" ir Lenin- pakartota už kelių mėnesių.
gradą, tarytum šios sritys Raginame rašyti kuo daugiau padėkos laiškų. Laiškai 
būtų lygiai tokios pat būti labai trumpi, kad ir vieno sakinio. Laiškus ra- 
Sovietinės imperijos dalys, syti: Harry Phillips, Producer arba Mark Starowicz, Exe- 
kaip Baltijos kraštai. Šiaip cutive Producer, CBC - The Journal, PO Box 500, sta- 
jau įdomiai ir objektyviai ti°n A, Toronto, Ont.M5W 1E6.
parašytame reportaže Panašiai gali būti daroma per visą Kanadą bet kada, 
užtikome tokį teigimą: ka’ vietiniuose laikraščiuose pasirodo straipsnis arba 
"Lietuviai vra Romos ^ka ta- vietinė televizijos stotis rodo programą duodant žinių 
likai, turi istorinius ryšius aPie Lietuvą.
su lenkais. Latviai yra liu- * klb knygų vajus buvo labai sėkmingas. Kanados lie- 
teronys ir kalba skirtinga tuviai suaukojo daug knygų, kurių nemaža įvairiais būdais 
indoeuropiečių kalba. Estai jau yra pasiekusios Lietuvą. Raginame važiuojančius į 
yra liuteronys, kalbiniai Lietuvą ar atvykusius iš Lietuvos svečius, vykstant į Lie- 
yra artimi Pinno-Ugric tuvą, nusivežti bent po keletą knygų. Norintieji knygų 
grupei, kurion įeina ir paaUkoti, prašomi jas pristatyti į KLB raštinę.
vengrai". Pirmojo sakinio
teigimas netikslus: susidaro * šiuo metu KLB ruošia tris vaizdajuostes iš įvairių įvy- 
įspūdis, kad lietuviai kalba kiU Lietuvoje: Vilniaus .arkikatedros įrengimo darbai ir 
kažkokia kalba ir tiktai 1989 m. vasario 5 d. pamaldos arkikatedros sugrąžinimo 
latviai indoeuropietiška P^oga, Vasario 16-tos iškilmės Kaune bei Vilniuje ir Tau- 
tarme. Tuo tarpu lietuvių tinis Vakaras Vilniuje bei lėlių teatro spektaklis. Vaizda- 
kalba yra senesnė indoeu- juostės bus maždaug pusantros valandos ilgumo. Kaina po 
ropietiška kalba iš kurios $35.00 arba visos trys vaizdajuostės už $100. Užsakymai 
išsivystė latvių kalba, imami tik iš anksto susimokėjus. (Žiūrėk skelbimą).

VHI-joje metinėje Žmogaus 
Teisių Konferencijoje, jis 
lankėsi kovo mėn. 11 d. 
atsilankė Cleveland'e. Cle
veland'© miesto mero ąsis- 
tentas įteikė jam garbės 
raštą ir miesto auksinį 
raktą. į iškilmes buvo at
vykę apie 200 Baltų LL 
delegatų iš įvairių Ameri
kos miestų.

B.Gajauskas ta proga 

* Balandžio mėn. 8 d. įvyko Kanados Baltiečių Federa
cijos metinis susirinkimas estų Tartu College patalpose 
Toronte. Pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė savo pranešime 
džiaugėsi pasikeitimais, kurie yra įvykę Pabaltijo kraštuo
se praėjusių metų laikotarpyje. Ji pastebėjo, kad Liau
dies Frontai Latvijoje ir Estijoje, ir Sąjūdis Lietuvoje, 
jausdami bendrą likimą, palaiko nepaprastai glaudžius 
ryšius vieni su kitais, ko dar trūksta Kanados Pabaltiečių 
veikloje. Ji išreiškė viltį, kad Birželio ištrėmimų bei 
Molotovo-Ribbentropo pakto 50 metų sukakties paminė
jimai suteiks progą Kanados pabaltiečiams vieningai ir 
skaitlingai dar kartą iškelti Pabaltijo kraštų vardą Kana
dos visuomenei. Pasidžiaugta pagyvėjusią Pabaltiečių 
Moterų 'Tarybos lietuvių skyriaus veikla, kuriai šiuo metu 
vadovauja Irena Meiklejohn.

Lietuvių pirmininkavimo Kanados Baltiečių Federaci
jai kadencija baigiasi šių metų gale.
* KLB Krašto valdyoa reiškia nuoširdžią padėką Montre- 
lio apylinkės lietuviams už dosnumą. Vasario 16-tosios 
proga KLB veiklai buvo suaukota $450, - paramos Sąjū
džiui $1,514. Taip pat gauta $880 solidarumo mokesčių.

aplanke ir lietuvių skautų 
Kaziuko Mugę. Čia pasisa
kė, kad skautiškieji princi
pai jam pagelbėjo pakelti 
kalinio dalią.

Sovietų rusų kalėjimuo
se ir darbo lageriuose jis 
praleido 37 savo gyvenimo 
metus. Aplankė Chicagos, 
Bostono ir Detroito lietu
vius. Visur sutiktas su di
dele pagarba.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąuti au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA
TELEFONAS : (514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed.
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P IC4
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

KONSTITUCIJOS PROJEKTO SVARSTYMAI
Lietuvos Mokslų Akademijos salėje š.m.balandžio 

mėn. 1 d. įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
ketvirtoji sesija.

Didžiausios ir karščiausios diskusijos kilo Konsti
tucijos projekto klausimais. Sąjūdžio gretose nesutariama 
kaip traktuoti valdžios pateiktąjį ir spaudoje paskelbtąjį 
Konstitucijos variantą.

Konstitucijos projekte yra daug ginčytiną vietą 
ir problemą, dėl kurią Sąjūdis nėra galutinai suformula
vęs savo požiūrio. Tai paskatino Seimą paskelbti "PA
REIŠKIMĄ LIETUVOS ŽMONĖMS", kuriame nurodomos 
pagrindinės ginčytinos vietos ir perspėjama neskubėti 
valdžios variantui pritarti. Šį pareiškimą pasiūlė Vilniaus 
ir Kauno Sąjūdžio tarybos, o Seimo deputatai patvirtino 
su keliomis pataisomis. (LIC)

SĄJŪDŽIO PAREIŠKIMAS LIETUVOS ŽMONĖMS

Suvereniteto Sąvoka
Vilnius. Paskelbus Lietuvos TSR Kons

titucijos projektą spaudoje, viešuose pasi
sakymuose iškreiptai vartojama suvereniteto 
sąvoka. Antai sakoma: dalinis suverenitetas, 
didesnis suverenitetas, suverenitetas TSRS 
sudėtyje, kultūrinis, ekon om inis, politinis 
ar net ekologinis suverenitetas.

Pagal tarptautinės teisės sampratą, 
valstybinis suverenitetas reikškia aukščiau
siąją valstybės valdžią ir yra nedalomas. 
Todėl negali būti iš dalies suvereninią 
valstybią. Suverenitetas yra valstybės ne
priklausomybė - teisė savarankiškai tvarky
ti savo vidaus ir užsienio reikalus, lais
vai pasirinkti ir vystyti politines, socia
lines ir ekonomines sistemas, priimti savo 
įstatymus. Kitokia suvereniteto samprata 
tarptautinei teisei nėra žinoma.

Suvereniteto sąvoka yra detalizuota 
Helsinkio Pasitarimo Baigiamajame Akte ir 
apima aštuonis suvereniteto požymius. Pasiū
lytame Konstitucijos projekte neįgyvendi
namas nei vienas iš tą požymių. Suverenios 
valstybės konstitucija turi apibrėžti vals
tybės vidaus sandaros principus, bet nepri
valo nusakyti ryšių ar sąjungą su kit om i s 
valstybėmis pobūdžio. Suverenią valstybią 
sąjungos ir ryšiai turi būti nustat om i tik 
tarptautinėmis sutartimis. Negali būti suve
renios valstybės kitos valstybės sudėtyje.

Pateiktasis Projektas
Pateiktas svarstymui projektas numato TSRS Kons

titucijos ir TSRS įstatymą galiojimą Lietuvos teritorijoje. 
Tai rodo, kad Lietuvos TSR valdžia nebus suvereni,"Kol 
yra pavaldumas, tol nėra suvereniteto. Gali būti tik 
tam tikra savivalda".

Todėl pateikto projekto negalima traktuoti kaip 
suverenios valstybės konstitucijos. Jis nagrinėtinas tik 
kaip dabartinės Konstitucijos laikinas variantas, pritaiko
mas pereinamajam persitvarkymo etapui. Jame atsispin- 
dįs ekonominio, politinio, kultūrinio savarankiškumo sie
kimas reiškia dalinį padėties pagerinimą dabartinėje 
situacijoje kelyje į suverenitetą. Tai svarbūs žingsniai, 
bet ne tikrasis suverenitetas. Įvertindamas esamą politi
nę realybę, vadovaudamasis savo Programa ir Seimo 
1989 m. vasario 16 d. Deklaracija, Sąjūdis remia tokius 
žingsnius, bet negali jais apsiriboti.

Pateiktas svarstymui Konstitucijos variantas nega
li būti skelbiamas tautos vardu kaip nauja Konstitucija, 
ką numato projekto preambulė, nes dėl Ribbentropo 
- Molotovo pakto pasekmių tauta neteko laisvo apsispren
dimo sąlygą ir jos iki šiol nėra atstatytos. Negana to, 
projekto 71 straipsnyje kalbama apie 1922 m.gruodžio 
30 d. sutartį dėl Sąjungos sudarymo, kuri Lietuvos nelie
čia.

Sąjūdžio Seimas siūlo Lietuvos gyventojams ir 
jų susirinkimams svarstymo metu sutelkti savo dėmesį 
į svarbiausius Konstitucijos projekto straipsnius, siun
čiant paruoštas naujas redakcijas Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumui, o kopijas Sąjūdžio Seimo tary
bai.

Sąjūdžio Seimo Nuomonė
Pirmiausiai reikia:

atsisakyti nedemokratiško šeštojo straipsnio, įtvir
tinančio LKP nesavarankiškumą ir ypatingas jos teises;

10-tajame straipsnyje numatyti visą nuosavybės 
formą, ją tarpe ir privatinės nuosavybės įteisinimą;

išbraukti 11-tojo straipsnio paskutinę pastraipą, 
dublikuojančią 10-tą straipsnį ir sudarančią prielaidas 
2 psl.
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DIDŽIĄSIAS ATGIMSTANČIOS TAUTOS ŠVENTES KARTU 

įsigydami sekančias vaizdajuostes*

SU

Vilniaus arkikatedros įrengimo darbai; arkikatedros peršventinimo 
apeigos bei pamaldos 1989 m. vas. mėn. 5 d.

Vasario 16-tosios iškilmės Kaune ir Vilniuje - žuvusių karių pagerbimas 
Šančių kapinėse, Laisvės Statulos atidengimas, pamaldos, Sąjūdžio Seimo 
sesija, memorialinės lentelės atidengimas ir kt.

Neužmirštamas Tautinis vakaras Gedimino aikštėje - Lietuva žodžiu ir 
daina pirmą kartą po 40 metų švenčia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą 
ir pasisako dėl ateities;
Vilniaus Jaunimo Dramos grupės lėlių teatras/spektaklis (ištrauką rodė 
CBC programą "Baltic Spring")

Kiekviena vaizdajuostė nemažiau pusantros valandos ilgumo.
Kaina $35.00 vaizdajuostė ar $100 už visas tris.
Užsakymai priimami tik iš anksto susimokėjus.

Už užsakytas vaizdajuostes pridedu $ 

čekius prašom rašyti K.L.B. vardu.
Šių. visą iškarpą kartu su pinigais prašom siųsti: 1011 College St.,

Toronto, Ont. M6H 1A8

Vardas, pavardė telef.

Adresas _________________________

Miestas ______________________________ pašto kodas

išlikti Respublikai nepavaldžioms įmonėms: į pirmą pa
straipą įterpti žodžius "oro erdvė";

pakeisti 30-tąjį straipsnį, vienareikšmiai numa
tant nacionalinių karinių formuočių atkūrimą, o jų paval
dumą apibrėžti sutartimi su TSRS; dabartinis straipsnio 
variantas neapsaugo Lietuvos jaunuolių nuo karinių avan
tiūrą ir tarnybos problemų;

atsisakyti 32-ojo straipsnio ketvirtosios pastraipos 
suteikiančios ne Lietuvos piliečiams vienodas teises su 
Lietuvos piliečiais: galimybė be apribojimą gauti butus 
Lietuvoje, būti renkamiems bei rinkti Lietuvos valdžios 
atstovus ir panašiai;

pakeisti 7-tojo skirsnio pavadinimą į "Lietuvos 
TSR teisiniai santykiai su TSRS";

pakeisti 71-mąjį straipsnį, numatant Lietuvos TSR 
santykius su TSRS grįsti tik dvišalėmis tarptautinėmis 
sutartimis;

pakeisti 73-čią straipsnį, nustatant, kad Lietuvoje 
galioja tik Lietuvos TSR įstatymai, o TSRS įstatymai 
- tik juos priėmus ir įregistravus Lietuvos TSR Aukščiau
sioje Taryboje;

pakeisti tuos 8-tojo ir 9-tojo skirsnių straipsnius, 
kurie įtvirtina nedemokratišką rinkimą sistemą, atmestą 
atmestą 1,8 milijono Lietgyventojų;

iš visą straipsnių išbraukti tiesioginius reikalavi
mus laikytis TSRS Konstitucijos ir TSRS įstatymą;

numatyti 6-jame skirsnyje teoisminį konstitucinių 
teisią gynimą.

Nepriklausomai nuo kitą straipsnių redakcijos, 
Sąjūdžio seimas siūlo visiškai atsisakyti preambulės ir 
71-mojo straipsnio sakinio apie sutartį dėl TSRS sąjun
gos sudarymo, nes visa tai leidžia interpretuoti Konsti
tuciją, kaip nesitaikančią su Ribbentropo-Molotovo Pakto 
pasekmėmis.

Sąjūdžio tarybos, kuriose dirba valstybinės teisės 
specialistai, teiks konsultacijas ir padės ruošti bei skelb
ti pagrindinių straipsnių redakcinius pasiūlymus.
Pas i rašo:
Vytautas Čepas ir
Vytautas Plečkaitis,
LPS Seimo Ketvirtosios Sesijos
pirmininkai. 1989 balandžio 1 d.

****************************************************

KITI APIE MUS
Kor. A.

BRITANIJOS SPAUDOJE
Baltieeių tautinis susipra
timas ir religija verčia 
paspartinti pasikeitimą.

Šiuo pavadinimu straips
nis buvo atspausdintas 
Anglijos laikraštyje "THE 
TIMES" ~ 1989 m. vasario 
27 dienos laidoje. Jo auto
rius - Michael Bourdeaux, 
M.A., B.D. Anglikonų Baž
nyčios dvasiškis, baigęs 
žymųjį pasaulio universite
tą Oxforde, Anglijoje, 
dabar vadovaująs Keston 
Kolegijai, kuri yra centras 
religijos studijavimui ko
munistų kraštuose. Jis yra 
ir autorius įdomios knygos 
"Kryžių Šalis", kurioje 
iškelia žūtbūtinę kovą dėl 
religijos laisvės Lietuvoje 
1939-1978 m., pabrėžda
mas, kad toje kovoje ne 
tik tėvai, bet ir vaikai yra 
tikri didvyriai.

Straipsnis pradedamas 
latvių veikėjo Caličio žo
džiais: "Mes gal esame 
trys mažyčiai kraštai, bet 
mes esame istorinio proce
so dėmesio centre". Reika
lavimai demokratijos dau
gelyje Sovietų "respublikų" 
iššaukė žmones į gatves,

bet čia yra tie kraštai, ku
riuose idėjos išsivystė 
toliau ir kur pasikeitimai 
vyksta greičiausiu tempu... 
"Kas dabar čia vyksta, 
mes tikime, sudaro pradi
nę stadiją proceso, kuris 
pakeis politinį dvidešimt- 
pirmojo šimtmečio žemė
lapį". To tikisi Ints Calitis 
nuolatinis Latvių Populia
raus Fronto organizatorius. 
Kai jis buvo paklaustas, 
kas jį paskatino imtis šito 
darbo ir kokia buvo jo pro
fesija iki šiol, - jis trum
pai atsakė: "Politinis kali
nys". 17 metų jis išbuvo 
kalėjimuose ir tik "Gorba- 
čiov'as pagaliau 1986 m. 
grąžino man laisvę".

Kaip pavyzdį savo tvirti
nimui, kad politinis žemėla
pis pasikeis, - Calitis 
nurodė Afrikos likimą: 
"Kai jos vadai iškilo iš 
kalėjimų prieš 30 metų - 
jie iš pagrindų pakeitė 
Afrikos politinį veidą vi
siems laikams".

Straipsnio autorius api
būdina ir lietuvių popu
liaraus fronto "Sąjūdis" pir
mininką Vytautą Landsber
gį. Jis sako, kad Lands
bergio atvejis turi pavyzdį 
Lenkijoje. 1914 m. Pade
rewski paliko savo pianisto 
karjerą koncertų salėse ir 
1919 m. tapo pirmu minis- 
teriu pirmininku nepriklau-

KANADOS LIETUVIŲ FONDO STIPENDIJOS
Kanados Lietuvių Fondo Stipendijų Skirstymo 

Komisija praneša, kad studentai, norintieji gauti 
stipendijas 1989/90 mokslo metams, turi paduoti 
pareiškimus iki š.m. birželio mėn. 30 d. Pareiš
kimus reikia paduoti užpildant specialiai tam 
tikslui paruoštus blankus, kuriuos galima^ gauti 
tiesiog arba paprašyti, kad prisiųstų iš KLB 
Krašto Valdybos raštinės, 1011 College St., 
Toronto, Ont., MH6 1A8.

Stipendijų Skirstymo Komisija

somos tautos. V. Lands
bergis padaręs tokį pat 
perėjimą: nuo koncertų sa
lės į politinę areną. Būda
mas daugiau negu 10 metų 
jaunesnis už Calitį,- Lands
bergis turi galimybę tapti 
pirmu demokratiškai išrink
tu Baltijos valstybės minis- 
teriu pirmininku. -"Lietuva 
yra vieningiausia iš trijų 
Baltijos valstybių. Estijoje 
ir Latvijoje imigrantai 
(daugiausia rusų tautybės) 
sudaro daugiau, negu 50% 
gyventojų, o Lietuvoje iš 
kitų kraštų atvykusieji 
sudaro mažiau negu 20%. 
Liuteronų Bažnyčia nieka
da nesubūrė visos tautos 
po tautine vėliava, kaip 
kad tai padarė Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje". Be 
to, Landsbergis nurodė, 
kad net komunistų partijos 
pažangusis sparnas bando 
sujungti savo jėgas su 
"Sąjūdžiu".

Vasario Šešioliktoji 
šiemet pirmą kartą buvo 
leista viešai švęsti, atžy
mint Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį ir ji išvedė 
į gatves beveik visus gy
ventojus, tuo pademonstruo
jant tautinį vieningumą. 
Viskas vyko taikingai, bet 
vasario 21 d. Algis Bra
zauskas, Lietuvos komunis
tų partijos sekretorius, jos

plenume pasakė, kad "kraš
tutinės pažiūros pradeda 
diriguoti "Sąjūdį", nukreip
damos jį į politinį apsi
sprendimą"- Katalikų Baž
nyčia visada Lietuvoje yra 
buvusi židiniu paslėpto 
nacionalizmo. Dabar ji dar 
daugiau paskatinimo gauna 
paleidus vyskupą Julijoną 
Steponavičių iš 29 metų 
tremties; Tėv. Alfonsas 
Svarinskas ir Sigitas Tam- 
kevičius taip pat yra išleis
ti iš kalėjimo.

Bourdeaux apibūdina būk
lę ir kitų dviejų Baltijos 
respublikų - Latvijos ir 
Estijos, nurodydamas kad 
ir tuose kraštuose nurnto
mą pasekti Lietuvos pavyz
džiu, ~kad ir tų kraštų 
Bažnyčia raginama įsijung
ti į tautinio atgimimo 
sąjūdį, keliant tautines, 
religines, kultūrines bei 
moralines vertybes, nes 
tikima, kad tuo keliu ei
nant, bus atgautas savigar
bos jausmas. Numatomas 
ir religinis vaikų auklėji
mas, kuris iki šiol buvo 
uždraustas. Siūloma remti 
Lech VValesą.

Šiuo metu ir daugiau 
Anglijos laikraščių gyvai 
komentuoja Baltijos kraštų 
atgimimo procesą, talpin
dami plačius straipsnius.

KLB — nės pirmininkas V. Bireta Vilniuje prie Sąjūdžio būstinės.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Kanados Lietuvių Fondas
Nauji nariai
1509 Geležiūno Vlado atminimui ......................... $ 100.-
1510 Geležiūnienės Zabelės atminimui....................... 100.-
1511 Aranausko Kazio palikimas..................................500.-
1512 Griniaus Liūto atminmui ....................................140.-
1513 Meškausko Jono atminimui.....................................100.-
1514 Gudinskų Onos ir Prano atminimui.................... 100.-
1515 Effertas Petras ir Veronika ............................... 100.-
1516 Staškevičius Juozas ...................................................100.-
1517 Bakevičiaus Balio atminimui............................... 100.-
1518 Urbonaitės Eugenijos atminimui........................ 545.-
1519 Maurušaitytė Galina.............................................1,000.-
1520 Maurušaieio Aleksandro atminimui.................... 1,000.-
1521 Rušinskas Pranas .....................................................100.-
1522 Rušinskienė Domicėlė .............................................. 100.-
1523 Kanapka Adolfas ........................................................100.-
įnašus papildė iki:

87 LITAS, Montrealio Lietuvių Kooperatyvas..$ 3,000.-
97 Danaitis Antanas ...................................................... 200.-

156 Markevičiaus Vinco atminimui .................... 1,990.-

— Dobilas

IŠMESTINUKAS
APYSAKA

III-ioji dalis.

KARAS BAIGĖSI, BET KAS TOLIAU?
/ tęsinys /

Rytojaus, dienų Laima apsirengė tvarkingiau kaip 
paprastai ,padėkojo jų globojusiai merginai ir nuskubėjo 
bažnyčios link. Su stovyklos kapelionu sutvarkė laidoji
mo reikalus. Jos veidas dabar atrodė šaltai ramus, lyg 
būtų nusimetus slegiančių naštų. Įsmukus per šonines 
duris bažnyčion, ilgai klūpojo ties Dievo Motinos statu
la. Pasiryžo likti tvirta ir ištverminga, kol atras savo 
suny. Šviesa pro vitražus sklido, margindama didįjį alto
rių. Buvo tylu ir raminančiai jauku.

Abu mirusius laidojo po trijų dienų. Jose dalyvavo 
minia įvairių tautybių žmonių. Stovyklos kapelionas pa
sakė pritaikintų pamokslų, įspėjo nenaudoti kad ir ge
riausios namie gamintos degtinės. Laima eisenoje į kapi
nes kažkodėl ėjo paskutinė ir jas pasiekus, prisidengusi 
krūmais, nuėjo į šalį. Du rusvai nudažyti karstai rado 
prieglobstįbažnytkaimio kapinėse, prie neseniai pastatyto 
lietuvių skulptoriaus Kristaus statulos su lietuviškais 
ženklais ir įrašais. Visiems išsivaikščiojus, Laima ilgai 
verkė ties naujai supiltais kapais.

Žiema jau slinko pavasariop. Laima labai pasikei? 
te po laidotuvių. Pradėjo vengti žmonių ir galų gale 
laikinai savo prekybų perdavė jos buvusio išnešiotojo 
tėvui, o pati išvažiavo.

Praslinko ir vasara, bet Laima negrįžo. Ji važinė
jo ir nuodugniai išieškojo kiekvienų stovyklų, bet Žemai
čių šeimos nesurado.

Kada jau buvo praradusi bet kokių viltį, vienų 
dienų sėdėjo autobusu stotyje. Praėjo moteris su vaiku. 
Laima sužiuro. Moteris nebuvo daug pasikeitusi, buvo 
tikra, kad tai Žemaitienė. Ji atsargiai sekė einančius 
ir tikrai įsitikino, kad tai ji su jos sūnum Vytuku. Atse
kė iki bloko, kuriame jie gyveno. Sužinojo iš kaimynų 
kad buvo pakeitusi pavardę į Dagilius. Kai kurie pabė
gėliai taip darė, kaip jai pasakojo vienas žmogus. Jai 
pasisekė sužinoti ir kad jie pakeliui į Kanadų. Dar ke
lias dienas ji pasektojo Dagilienę ir sūnų , ir su nauja 
energija metėsi emigruoti į Kanadų.

Laima, grįžusi po aštuonių mėnesių kelionės beieš
kant sūnaus, savo turėto palėpėje kambarėlio neberado 
laisvo. Jis buvo užimtas. Dalinai ir apsidžiaugė, nes 
pergyventos nelaimės šiame urvelyje, vien tik jį prisimi
nus, šiaušė nervus. Laikinai prisijungė prie šeimos, kuri 
tvarkė jos mažų išnešiojamųjų parduotuvę.

Šioje stovykloje jau trečias ruduo barstė nuo me
džių lapus, kai pabėgėliai, palikę savųjį kraštų, nerimavo 
laikiname prieglobstyje suniokotoje Vokietijoje. Išsijoja- 
moji banga, gųsdindama įkyriais klausimais, vargino ir 
šiaip jau fiziniai bei jausminiai išsekusius pabėgėlius. 
Atsiųstieji iš užjūrio agentai tarėsi su šalpos organiza
cijomis dėl pigios ir patvarios darbo jėgos, bet vis delsė, 
negalėdami apsispręsti. Žmonės daugumoje tiktai apie 
emigracijų tekalbėjo. Ir Laimos reikalai nejudėjo...

Mainų prekyba stovykloje vyko ir toliau, tik po 
buvusių įvykių iš viešumos dingo bravorėliai. Žinoma, 
to degančio skystimėlio vistiek atsirasdavo. Iš kur ir 
kokiais keliais jis pasiekdavo stovyklų , žinojo tiktai tie, 
kurie jį pristatydavo. Laima išmoko ne tik užsislėpusi 
nuo žmonių jo nusipirkti, bet ir tikrino kvapų, kad su 
kokiais nors priedais jį panaikintų ir ji nepadvelktų deg
tine. Ji visokiais būdais stengėsi, pati sau pasižadėdama, 
to gėrimo daugiau nė lašo neimti. Deja, tie pažadai 
po kelių dienų nusitrindavo, radus visokių pasiteisinimų. 
Galų gale nutarė visai nebesivarginti, kol gyvenimas 
įeis į normalias vėžes. Kokios tos normalios vėžės turė
tų būti, ji pati nežinojo. Dažnai pasvarstydavo, kad tik
rumoje ji nėra labai nelaiminga, nes sūnus netik auga 
kaip ant mielių, bet štai išvažiuoja į visokių gėrybių 
pilnų kraštų, kai kitiems tik miglotos svajonės į jį pa
tekti. Brolio likimas dar nežinomas, bet ji vylėsi, kad 
ir jis atsiras vienų dienų. Tik nupurtydavo šaltas drebu
lys, kai kildavo klausimas, kų jis pasakytų sužinojęs, 
kad jo sesutė neriasi į gėrimo garus. Bet tas mintis 
ji stengėsi kuo greičiausi nuvaryti į šalį. Pasiguosdavo 
nuėjusi į kapinaites pavakare. Ten išsiverkdavo. Aprim
davo išsipasakojus Petriukui, lyg tikėdama, kad jis jų 
supranta. Galvojo, kad jį mylėjo, bet neišdrįso atskleisti 
paslapties, kad turėjo sūnų, kad buvo mylėjusi praeityje, 
kad jau jai reikia išgerti...Buvo įsitikinusi, kad visa atsi
tiko, nes Dievas jų baudęs už jos silpnumų. Ji stebėjosi, 
kad dabar ji kapinių nebijo. Prisiminė vaikystę ir pirmuo
sius į mergaitę virstančius metus, kaip ji nepaprastai 
bijojo kapinių ir dienos metu viena prie jų prieiti, o 
dabar randa nusiraminimo ir paguodos...
1989. IV. 20

102 KLB Sault Ste • Marie apylinkė........................ 800.-
198 Karbūno Leono atminimui .............................1,900.-
314 Kudukis Kazys ........................................................120.-
252 Hamiltono Medžiotojų klubas "Giedraitis"....... 150.-
357 Leverių Onos ir Juozo atminimui .................... 800.-
362 Skrebutėnienės Julijos testam, palikimas...95,200.-
383 Kardelio Jono atminimui .....................................700.-
433 Kardelienė Elzbieta ............................................... 700.-
436 Savicko Povilo atminimui ................................... 600.-
857 Čeikos Broniaus atminimui.....................................434.-
921 Urbienės Apolonijos atminimui...........................1,505.-

1098 Regina Petras ............................................................600.-
1303 Ralio D. testamentinis palikimas.................. 40,000.-
1455 Marčiukaitienė J...........................................................200.-
1512 Griniaus Liūto atminimui ....................................... 165.-
1513 Meškausko Jono atminimui ...................................200.-
1518 Urbonaitės Eugenijos atminimui ..........................565.-
Pradiniai įnašai:
Abromaičio Mečio atminimui .....................................$ 50.-
Rudžiauskienės Angelės atminimui.................................. 20.-
Vizgirdos Justino atminimui ............................................ 50.-
Pradinius įnašus papildė:
Bert ir Elena Weir ............................................................ $ 75.-
Kliorikaitis J.................................................................................40.-

Naujus narius sveikiname, papildžiusiems įnašus ir už 
testamentinius palikimus dėkojame, pradinius įnašus pada
riusius kviečiame papildyti iki $100.- ir tapti KL Fondo 
nariais. K.L.F.

Stovykla jau gesino žiburius, kai ji gražų rudens 
vakarų parėjo jš kapinių į žemę susitūpusių trobų. Šeimi
ninkė Mickienė dar nemiegojo. Jai įėjus, tuoj pranešė:

- Tavęs, Laimute, ieškojo vienas jaunas vyriškis. 
Klausiau vardo, bet nepasakė,~ tik priminė, kad ateis 
rytoj rytų. Prašė jo laukti ir neišeiti iš namų.

- Pavardės nesakė? Nesakė ir kur apsistojęs?
- Priminė tik, kad buvęs tavo bendradarbis.

Dabar jau nujaučiu! Tikriausiai Algirdas. Dar 
ko betrūko!

- Nežinojau, kad nenori j jo matyti. Būčiau pasa
kius, kad išvažiavai.

Declaration de Montreal
contre la discrimination raciale

L'Administration municipale reconnait 1'importance de la composante multiraciale et 
multiethnique de la sociėtė montrėalaise.
Considėrant que la Declaration universelle des droits de la personne et les conventions 
internationales relatives aux droits de la personne ėtablissent les principes de non
discrimination ęt d'ėgalitė; ......

Compte tenu que le Canada souscrit a la Convention internationale sur l'ėlimination 
de toutes les formes de discrimination raciale et a proclame, en mars 1986, la Deuxiėme 
Dėcennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale;

Ėtant donnė que la Charte des droits et libertės de la personne du Quebec consacre le 
droit de toute personne a la reconnaissance et a 1'exercice en pleine ėgalitė des droits et 
libertės de la personne;

Reconnaissant que le gouvernement du Quebec, en adoptant la Dėclaration sur les 
relations interethniques et interraciales, en dėcembre 1986, appuie ces principes et 
condamne le racisme et la discrimination raciale;
Considėrant que le 21 mars a ėtė proclamė Journėe internationale pour l'ėlimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, par l'Assemblėe gėnėrale des Nations unies;

Soucieuse d'encourager les Montrėalais et les Montrėalaises a adopter une attitude de 
respect de la dignite et des droits de toutes les personnes,

1 'Administration de la Ville de Montreal s'engage:
- A prendre toutes les mesures nėcessaires pour combattre la discrimination 

basėe notamment sur la race, la couleur, la religion et 1'origine ethnique ou 
nationale ainsi qu'a promouvoir des relations interraciales et interculturelies 
harmonieuses dans le respect et la comprehension.

A respecter et a faire respecter les principes de la Charte des droits et libertės de 
la personne du Quebec a tous les niveaux des services municipaux et des 
sociėtės paramunicipales.

- A reconnaitre et a souligner la journėe du 21 mars comme " Journėe 
internationale pour l'ėlimination de toutes les formes de discrimination 
raciale".

Cette journėe sera 1'occasion, annuellement, de dėnoncer le racisme et de sensibiliser 
1'ensemble des Montrėalais et des Montrėalaises aux diverses formes de discrimination 
raciale.

Par la prėsente Dėclaration, 1'Administration municipale s'engage a combattre toutes 
les formes de discrimination raciale et a favoriser I'acces et la participation pleine et 
entiėre de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, indėpendamment de leur race, 
couleur, religion, origine ethnique ou nationale, aux diffėrentes spheres de la vie 
municipale.
De plus, 1'Administration municipale demande a la population montrėalaise d'appuyer 
ses efforts par une attitude de respect de la dignitė et des droits de toutes les personnes.

Signėe a Montrėal, ce vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Jean Dorė 
ma i re de Montrėal

prėsident du Comitė exėcutif vice-prėaident du Comitė exėcutif

- Nežinau pati, ar jo laukiu, ar nelaukiu. Greičiau
siai, tik, bijau jį pamatyti. Dėkui, - ir atsiprašiusi, Laima 
nuskubėjo^ už pilka antklode atitvertos sienos, kur radosi 
jos lovutė ir iš dėžės padaryta spintelė, atstojanti sta
liukų. Nenusivilkusi krito į lovų. Mintyse susidėstė prieš 
porų metų matytas prie prekystalio jaunuolio veidas, 
kurį Laima buvo seniai nustūmusi į praeities dulkes. 
Prisiminė ir jo nedrųsų prisipažinimų meilėje. "Kodėl 
jis dabar manęs ieško?",- lyg supykusi klausė savęs.Stai-

ga šovė mintis;' Gal,o gal jis iš tikrųjų dar mane myli, 
kaip buvo sakęs?" Tačiau nuneigė tų mintį ir subruzdo 
ieškoti tamsoje po lova paslėpto butelio. Krūtinėj pajuk
tus šilumų, susijungusių su nuovargiu, greitai nusirengė 
ir plindo po antklode. Žadintuvas tiksėjo prie galvūgalio.. 
Gatvės žibintas pro jos pusiau uždengtų langų metė 
ilgų šviesos ruožų. Pakilęs vėjas brūžino alyvų krūmus 
į sienų. Galų gale nutarus, kad paprašys šeimininkės 
pasakyti, jog ji išvažiavusi, po kiek laiko vėl pakeitė 
nutarimų. "Reikia susiimti",- galvojo.‘'Privalau jį pama
tyti be jokių išmetinėjimų, ir tiek'.1'Taip ir užmigo.

Priešaušryje pabudusi, vėl pradėjo perkratinėti 
save. Sprendimų su mažu pakeitimu paliko tų patį. Jei 
Algirdas dar vis jų myli, ir apie tai išgirsianti iš jo 
lūpų, tai nieko nesakydama, pulsianti jam ant kaklo. 
Kas gali nemylėti tokio puikaus vaikino? Vėl piršosi 
mintys, kad jis per jaunas, bet galų gale paliko viskų 
ligi jį pamatys ir išgirs. Tyliai pakilo iš patalo ir išėjo 
į kiemų prie šulinio. Pasisėmusi šalto vandens garažo 
užuovėjoje nusiprausė. Grįžusi į savo kampelį į ėmėsi 
tvarkytis. Išsiėmė iš didžiosios kuprinės melsvai pilkos 
spalvos suknelę, apžiūrėjo ir dar tik pirmiems saulės 
spinduliams palietus namo sienų, laukė svečio. Šeiminin
kė irgi tų rytmetį anksčiau atsikėlė ir, pamačiusi Laimų, 
suprato, kų tas pasimatymas galėtų reikšti. Neprašoma 
apžiurėjo Laimųjį tų patardama. Karšto pieno stiklinė 
dar labiau pataisė Laimos nuotaikų ir ji ramiai laukė 
svečio, nežiūrint kokių žinių atneštų. Troboje buvo ankš
ta ir nebūtų galima jokio svečio į vidų vesti. Laima 
išsinešė kėdę prie vartelių ir laukė, neva užsiėmusi skai
tymu. Protarpiais šeimininkė išeidavo jos paguosti, kad 
nebūtų taip ilgu laukti. Staiga sučerškė automobilio stab
džiai ir atsisukusi Laima pamatė raudonų automobilį, 
iš kurio skubiai iššoko Algirdas ir garsiai sušuko:

- Štai kur beesanti mano Laimutė} - ir puolė
į kiemų prie jos. ( bus daugiau)

^4^1
Jacqueline Bordeleau 

membre du Comitė exėcutif

Kathleen Verdon 
membre du Comitė exėcutif
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Genrikas Songinas 

BALTOJI RAGANA
L Šiaurės vakarus nuo Eišiškių, prie Bartautų kaimo, 

yra nedidelis gražus miškelis, o prie jo iš rytų pusės 
kalnelis, žmonių vadinamas Baltos raganos kalneliu. Jau
nieji kaimo gyventojai nežinojo, kodėl tas kalnelis taip 
vadinamas, bet senieji daug pasakojo apie to pavadinimo 
priežastį. Tų pasakojimų tikrumų patvirtino vėlesniais 
laikais Eišiškių bažnyčios archyve rastas sąsiuvinis, rašy
tas pranciškono vienuolio Izidoriaus, tuo metu gyvenusio 
Eišiškių parapijos klebonijoje. Palydinus vienuolio užrašus 
su senų žmonių pasakojimais, paaiškėjo, kad tas pavadi
nimas turi istorinės reikšmės ir nėra atsitiktinis.

Nuo senų laikų ant to kalniuko prie miškelio buvo erd
vus namas su priestatu,kuriame buvo kalvė. Namas, miške
lis ir kalvė priklausė Juozui Balčiui, Bartautų kaimo gy
ventojui, kurio senelis atsisakė nuo ūkininkavimo, užželdi
no savo ūkio laukus mišku ir atokiau nuo kaimo ant 
kalniuko pastatė trobą ir kalvą. Kalvio amato jaunystėje 
jis turėjo progos išmokti pas Eišiškių miestelio kalvių 
meistrą Vracko, atvykusį iš Čekijos.

Balčiaus troba ir kalvė buvo tuo žymios, kad turėjo du 
kaminus ir stogas buvo dengtas skiedromis, specialiai 
paruoštomis stogo dengimui. Tais laikais šis dengimo 
būdas kaime buvo neįprastas, nes stogus dengdavo šiau
dais. Kalvio amatas Balčių šeimoje išliko ilgą laiką ir 
nuo tėvo pereidavo sūnui. Paskutinis Bartautų kaimo 
Balčių šeimos kalvis buvo Petras Balčius, ir su juo kalvių 
dinastija 1863 metais baigėsi.

Baltosios raganos legenda prasideda nuo 1830 metų, 
nuo to laiko, kai į Bartautų kaimą dažnai užsukdavo visų 
mėgstamas vargšas Darūnas. Mėgiamas jis buvo todėl, 
kad mokėjo skaityti ir rašyti, mokėjo pasakoti, ką matė 
savo kelionėse, eidamas iš kaimo į kaimą, ir atnešdavo 
naujienas iš viso pasaulio. Ypač bendrą kalbą jis rasda
vo su kaimo jaunimu, pasakodamas apie Lietuvos praeitį, 
apie jos vargus, apie esančią Lietuvoje rusų kariuomenę, 
kuri skriaudė gyventojus, apie gyventojų norą juos iš 
Lietuvos išvaryti. Darūnas neaplenkdavo Balčiaus kalvės 
ir net gana dažnai ten nakvodavo.

Jis būdavo ryšininku tarp kaimų, ir dažnai gyventojai 
per jį susisiekdavo su giminėmis, kurie gyveno kitame 
tolimame kaime. Dažnai Darūnas pasiekdavo net Vilnių, 
o iš ten per Ašmeną, Lydą, Varėną, Daugus, Aukštadvarį 
ir Trakus. Ta jo kelionė kartais tęsdavosi ilgiau, kartais 
ją jis trumpindavo. Tai priklausydavo nuo jo nuotaikos 
arba, kaip jis sakydavo, nuo reikalų. Kokius reikalus 
turėjo vargšas, vaikščiodamas po kaimus, niekas nesido
mėjo ir nesirūpino.

Kalvis Petras Balčius buvo nevedęs ir gyveno vienas 
savo erdviame name. Tėvai jau prieš keletą metų mirę, 
o vienintelė vyresnioji sesuo ištekėjo už turtingo ūkininko 
ir gyveno netoli Aukštadvario, taigi, gana toli nuo Bar
tautų kaimo. Petras jokių gyvulių nelaikė, tik keletas 
vištų bėgiojo po kiemą, bet jos jam jokio rūpesčio nesu
darydavo. Nuo ankstybo ryto jis jau dirbdavo kalvėje, ir 
skambūs jo kūjo dūžiai dažnai būdavo pirmieji garsai iš 
po nakties atbundančiam e kaime.

Šeimininkavo namie pats, bet dažnai kaimo moterys 
ateidavo į kalvę ir padėdavo sutvarkyti jo trobą. Mote
rys ateidavo dėl to, kad Balčiaus kieme buvo šulinys, 
kurio vanduo buvo toks skanus, jog jos neatsispirdavo 
pagundai išvirti skanų viralą. Net kaime prigijo posakis: 
"Valgis toks skanus, lyg virtas Balčiaus šulinio vandenyje'.'

Šulinys buvo vidury kiemo, and kalnelio, gana gilus, 
bet ir per didžiausias sausras vanduo jame nemažėjo, vi
suomet buvo vienodo lygio.

Su kaimo gyventojais Petras,_ nors artimesnių santykių 
nepalaikydavo, sugyveno gerai. Ūkininkai, atvykę su dar
bu į kalvę, visuomet ilgesnį laiką pakalbėdavo su šeimi
ninku ir dalydavosi kaimo naujienomis. Petras gerai mo
kėjo savo darbą, atlikdavo jį laiku ir nebrangiai, o ūkinin
kai jam mokėdavo kaimo produktais. Atrodo, kad Petras 
buvo vienintelis žmogus kaime, kuris mokėjo skaityti ir 
rašyti. Jį išmokė Darūnas, kuris retkarčiais palikdavo 
vieną kitą knygutę.

1831 metais pavasarį prasidėjo Lietuvoje sukilimas 
prieš rusus. Kai vieną dieną Bartautų kaimo gyventojai 
atvyko į kalvę su ūkio įrankiais, kad juos pataisytų, rado 
Balčiaus kalvę ir namą uždarytus, o prie durų kabojo dvi 
didelės spynos. Kur dingo Petras Balčius ir kada jis grįš,— 
niekas nežinojo. Iš kaimų taip pat pradėjo dingti jauni
mas. Gyventojai neturėjo supratimo, kas dedasi pasaulyje 
ir Lietuvoje, nes ir Darūnas nebeateidavo. Ėjo gandai, 
kad į Vilnių traukia didelė lietuvių kariuomenė, o sumuš
ti rusai iš Lietuvos bėga atgal į Rusiją.

Vėliau, jau rudenį, pasklido gandai, kad rusai lietuvių 
kariuomenę nugalėjo ir vėl įsitvirtino Lietuvoje. Grįžo ir 
Darūnas, pavargęs, susenęs ir nusiminęs. Jis nenoromis 
kalbėjo apie sukilimą ir pralaimėtus mūšius. į kaimus 
grįžo taip pat dalis dingusių jaunuolių ir pasakojo, kad 
kiti su kariuomene patraukė į Prūsus. Kalvis Balčius 
negrįžo ir prie trobos ir prie kalvės vis kabojo tos dvi 
didelės spynos.

Vėloką rudenį Bartautų kaimo seniūnas Račius, anksti 
rytą išėjęs iš trobos, pažiūrėti Balčiaus kalvės kryptimi 
pamatė, kad iš Balčiaus trobos kamino siaura juosta 
dūmų kyla į dangų. Tai buvo ženklas, kad Balčius grįžo.

- Gerai, kad grįžo. Nereikės į svetimą kalvę važiuoti 
- pagalvojo Račius.

Po nevykusios sukilimo Lietuvoje, rusai sustiprino 
saugumą. Atsiuntė daugiau kariuomenės, atvažiavo dau
giau žandarų, jie dažniau lankydavo kaimus, o seniūnams 
griežtai įsakė tuojau jiems pranešti, jeigu apylinkėje 
pasirodytų svetimas žmogus. Žadėjo griežtai bausti, jei 
nepraneštų. Bet Balčius nebuvo svetimas žmogus, jis 
buvo iš to paties kaimo, tai seniūnas nesirengė pranešti. 
Žandarai gali pradėti jį klausinėti, iš kur grįžo, gali net 
suimti, ir vėl kaimas liktų oe kalvio.

Dūmus iš Balčiaus trobos kamino matė ir kiti žmonės, 
bet kūjo dūžių niekas negirdėjo. Tik po savaitės kaimo 
vaikai atnešė daugiau žinių apie Balčiaus sodybą. Jie 
prislinko prie trobos lango ir norėjo pažiūrėti, kas ten 
dedasi, kai užpakaly pasigirdo griežtas balsas:

- Ko jūs čia norite?
Vaikai nusigandę atsisuko ir pamatė moteriškę, įsisu

pusią į juodą apsiaustą, o galvą prisidengusią tokios pat 
spalvos gaubtuvu. Iš po gaubtuvo neaiškiai matėsi jaunas 
veidas ir keletas pluoštų baltų, kaip siegas plaukų, išlin- 
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dusių pro kraštą. Nusigandę vaikai šoko bėgti į kaimą, o 
nuo senos liepos, esančios kiemo pakraštyje, pakilo juo
das, kaip smala juodvarnis, sukrankė, keletą kartų suplas
nojo sparnais ir palydėjo bėgančius vaikus. Kaime paskli
do gandai, kad kalvėje ir Balčiaus troboje apsigyveno 
ragana, kurios plaukai balti, nors veidas dar jaunas. Žmo
nės ją pradėjo vadinti "Baltoji ragana".

Praėjo pora savaičių, ir seniūnas susirūpino baltosios 
raganos buvimu Balčiaus sodyboje. Ji niekur nesirodė, 
niekam nekliudė, bet seniūnas atsiminė žandarų grasinimą 
griežtai bausti, jeigu nepraneštų apie kaime pasirodžiusį 
svetimą žmogų. Rusams didelio nusikaltimo nereikėjo, ir 
buvo atsitikimų, kad visai nekaltai žmonės buvo suimti, 
sodinti į kalėjimą ir tik po didelių prašymų ir pastangų 
buvo paleisti. Norėdamas būti saugus, seniūnas nutarė 
pats nuvykti į Balčiaus sodybą ir ištirti, kas ten gyvena.

Rudenį didelių darbų nebuvo, laukai apsėti ir gražiai 
žaliavo, bulvės jau nukastos ir suvežtos, tai seniūnas po 
pietų, paėmęs savo lazdą, patraukė kalvės link. Jam 
artinantis prie sodybos, pasigirdo iš senos liepos juodvar
nio krankimas. Seniūnas sustojo, paklausė, tvirčiau suspau
dė savo lazdą ir ryžtingai įžengė į sodybą. Sodyboje 
buvo tyku, jokio garso. Seniūnas pasijuto nesmagiai. Jį 
apėmė kažkokia baimė. Jam atrodė, kad turi įvykti kaž
kas nepaprasto, atrodė, kad visa apylinkė kažin kaip 
keistai pasikeitusi, nors jis negalėjo paaiškinti, kodėl taip 
yra ir kur tie pasikeitimai. Jis atsargiai prisiartino prie 
trobos, paėmė už durų rankenos, atidarė duris ir pažvel
gė į vidų. Toboje taip pat buvo nejauku.

Pas kalvį Balčių dažnai užeidavo, bet tada troboje 
atrodė kitaip. Dabar buvo apytamsų, nes ant langų kabo
jo užuolaidos. Iš karto į akis krito švara. Stalas ir suolai 
numazgoti, visi daiktai sudėti tvarkingai, grindys iššluo
tos, bet jokio žmogaus. Už pirmo kambario buvo dar 
kitas kambarys, mažesnis, galėjo ten kas nors būti. Seniū
nas jau norėjo sušukti, ar yra kas, kai iš vieno kampo 
prie krosnies pastebėjo įbestas į jį dvi blizgančias akis. 
Tamsoje nesimatė, kieno tai akys, bet jos blizgėjo, sekė 
jo kiekvieną judesį, ir kai seniūnas žengė vieną žingsnį 
atgal, iš kampo iššoko didelis juodas katinas su išlenkta 
nugara, lyg pasiruošęs jį pulti. Jis išsišiepė parodydamas 
dantis ir sušnypštė kaip gyvatė.

Visa seniūno drąsa pražuvo, jis metėsi pro duris į kie
mą ir pasileido prie vartų. Nuo senos liepos pakilo juod
varnis ir, plasnodamas sparnais, taikėsi nutūpti jam ant 
galvos. Gindamasis lazda, seniūnas spruko pro vartus ir 
kiek galėdamas bėgo kaimo link. Juodvarnis apsuko ratą 
ir nulėkė atgal, o seniūnas, atgavęs drąsą, nustojo bėgęs 
ir sparčiu žingsniu žengė į kaimą. Tas nuotykis jį įtikino, 
kad Balčiaus sodyboje tikrai apsigyveno ragana.

Ką daryti? Ragana ne žmogus, bet vis dėlto svetima, 
pašalinė, tai ar jis turi pranešti žandarams apie jos apsi
gyvenimą kalvėje?^ Pasitaręs su kaimynu, nusprendė kitą 
dieną nueiti į Eišiškių miestelio žandarų įstaigą.

Žandarų viršininkas, rusas, nemokėjo lietuvių kalbos, o 
seniūnas Račius nemokėjo rusiškai, tai kalbėjo per vertė
ją, Eišiškių žydelį, kuris kalbėjo šiek tiek lietuviškai ir 
rusiškai.

- Mūsų kaimo kalvėje/ apsigyveno baltoji ragana, - 
vienu iškvėpimu išdrožė seniūnas.

Žydelis pakartojo tai rusų kalba.
- AŠ užtektinai turiu darbo su jumis, maištininkais, ir 

man nerūpi jūsų ragana. Jeigu ji apsigyveno kalvėje, tai 
tegul ten ir būna. Jai ten vieta, - atsakė žandarų virši
ninkas.

Vertėjas išvertė žandaro atsakymą.
- Tegul būna, - apatiškai sutiko seniūnas. - Ar galiu 

eiti?
- Nešdinkis, - atsakė viršininkas.
Seniūnas grįžo namo su ramia sąžine, kad savo parei

gą atliko ir jam nieko nereikės bijoti. Vakar užėjo kaimy
nas, ir kai seniūnas papasakojo, kad žandaras leido bal - 
tai raganai kalvėje gyventi, kaimynas nepritariančiai 
palingavo galva.

- Rusai su nelabuoju išvien eina, - pasakė. - Bet 
mums, žmonėms, gali būti blogai. Kas bus, jeigu ragana 
užtrauks kokią ligą žmonėms ar gyvuliams? Tada bus per 
vėlu. Reikia dabar ką nors daryti. Reikia pranešti klebo
nui, jis tą reikalą tinkamai sutvarkys.

- Tai, kaimyne, nueik ir pranešk klebonui. Aš tai į 
kleboniją neisu, - atsakė seniūnas.

į kleboniją eiti nereikia. Nueini išpažinties ir pasakai 
klebonui, kad į kalvę įsikraustė baltoji ragana, o toliau 
jis jau žinos, ką daryti,- patarė kaimynas.

Seniūnas pagalvojo trupučiuką ir nutarė sekmadienį 
anksti rytą eiti į bažnyčią išpažinties.

Tuo laiku Eišiškių parapijos klebonu buvo lenkas. Jis 
nemokėjo lietuvių kalbos, bet suprato atskirus žodžius ir 
buvo išmokęs keletą sakinių, kuriuos vartodavo klausyda
mas kaimiečių išpažinties, iš atskirų išgirstų lietuviškų 
žodžių spręsdavo apie reikalą, ir atsakydavo kaip jam 
išeidavo. Jis ne labai sielojosi, kad žmonės jo nesupras
davo. Klebonas tik energingai kovojo prieš prietarus ir 
burtus, užsilikusius kaime tarp žmonių nuo senų laikų. 
Tikinčius į burtus griežtai bardavo ir bausdavo.

Atėjęs į bažnyčią ir suradęs klebonų, klausantį išpa
žinties, seniūnas priėjo prie klausyklos ir pro groteles 
prašnibždėjo:

- į kalvę įsikraustė baltoji ragana.
Tai pasakęs nutilo ir laukė klebono reakcijos.
- Viskas? - paklausė klebonas, supratęs tik du žodžius 

- kalvė ir ragana.
- Ne,- atsake seniūnas, - dar juodas katinas ir juod

varnis.
- Viskas? - vėl paklausė klebonas, priėjęs išvados, kad 

kaimietis tikėjo į raganą su juodu katinu.
- Viskas, - su palengvėjimu atsiduso seniūnas.

- Už bausmę sukalbėsi penkis poterius ir bažnyčios 
stogui taisyti duosi penkias kapeikas, - išnešė sprendimą 
klebonas.

Seniūnas atsitraukė nuo klausyklos labai nusivylęs ir 
susierzinęs. Penkis poterius jis gali sukalbėti, tai nėra 
taip sunku, bet penkios kapeikos padarys skylę jo kuklia
me biudžete. Reikės nešti į Eišiškių miestelį gerokai nu
penėtą vištą, kad jas gautų. Visą kelionę galvojo, kodėl 
klebonas jį nubaudė, ir pagaliau priėjo išvadą, kad nubau
dė už kalbėjimą apie raganą. Jis supyko ant kaimyno, 
kuris jį sukurstė eiti pas kleboną.

Vakare atėjo kaimynas, ir jie išėjo iš trobos pasikalbė
ti be liudytojų.

- Ar pranešei klebonui apie raganą? - paklausė kai-

- Nemokėjau pranešti, ir klebonas nieko nesakė, - 
pasiskundė seniūnas.

- Toks iš tavęs seniūnas, kad nemoki net pranešti, 
kas atsitiko, - pyko kaimynas. -Jeigu pats nemoki, tai 
paprašyk to, kuris moka. Jeigu aš nueičiau, tai viską kle
bonui išdėstyčiau, o kitą dieną klebonas jau atvažiuotų ir 
raganą išvarytų.

- Tai nueik, kaimyne, ir pranešk, - pasiūlė seniūnas.
- Ir nueisiu. Pamatysi, kad kitą dieną klebonas bus 

čia.
Sekančią dieną kaimynas jau buvo Eišiškių bažnyčioje. 

Bet su pranešimu nebuvo taip lengva, kaip jis vaizdavosi 
Savo kaime, tarp savo žmonių jis buvo drąsus, galėjo 
pasakyti ką tik norėjo, bet atsiradęs tarp aukštų bažny
čios kolonų pradėjo svyruoti. Su malonumu apsisuktų ir 
eitų namo, bet buvo gėda: ką pasakys seniūnas, ką pasa
kys žmonės, kai sužinos, kad jis net prie klebono nebuvo 
priėjęs? Tuo tarpu klebonas atėjo į klausyklą, pasiruošęs 
klausyti išpažinčių , ir kaimynas nejučiomis atsidūrė prie 
grotelių.

- Ragana su juodu katinu ir juodvarniu apsigyveno 
kalvėje, - vienu atsidusimu pasakė.

- Viskas? - pasigirdo ramus klebono balsas.
- Viskas, - atsakė.
— Už bausmę sukalbėsi penkis poterius ir bažnyčios 

stogui taisyti duosi penkias kapeikas, - uždėjo atgailą.
Grįžo kaimynas iš bažnyčios anksti, ir kai seniūnas 

paklausė, ar pranešė klebonui apie raganą, atsakė:
- Aišku, kad pranešiau, bet klebonas uždraudė apie 

raganą kalbėti. Sakė už bausmę ji ten yra, bet nevalia 
apie ją niekam sakyti. Matyt, jis apie ją viską žino.

Taip baltoji ragana įsipilietino kaimo kalvėje, bet 
apie ją kalbėti žmonės vengė. Tik po metų kaimynas 
prisipažino seniūnui, kad klebonas jį nubaudė, liepdamas 
sukalbėti penkis poterius ir duoti bažnyčios stogui taisyti 
penkias kapeikas.

- Tas pats buvo ir man, - atsakė jį paguosdamas se
niūnas. - Turėjau nešti į Eišiškes vištą parduoti, kad 
galėčiau penkias kapeikas sumokėti.

į kaimą dabar dažniau ateidavo Darūnas, ne tiek 
išmaldos prašyti, kiek su žmonėmis pabendrauti. Užeida
vo jis į kalvę, ir vienas vaikas matė, kad Darūnui atsisė
dus ant suolelio prie kalvės, juodvarnis nusileido nuo 
liepos ir atsitūpė jam ant peties, ir tas jį lesino duona.

Kai kaime vienoje šeimoje susirgo vaikas, Darūnas 
patarė motinai kreiptis pas raganą, nes tik ji gali padėti. 
Motina su baime nunešė vaiką į kalvę, ir ten baltoji 
ragana jį apžiūrėjo, davė vaistų, ir po trijų dienų vaikas 
buvo sveikas. Nuo to laiko kaimo žmonės, kai tik atistik- 
davo nelaimė susirgti, kreipdavosi pas baltąją raganą, ir 
ji juos gydydavo. Net kai vienas paauglys smarkiai susi
žeidė koją ir ta labai kraujavo, baltoji ragana tuojau 
kraują sustabdė, žaizdą kažkokiu skj/sčiu numazgojo ir 
aprišo tvarsčiais. Po trijų savaičių žaizda užgijo ir tik 
randas paliko. Kai seniūno sūnus nusilaužė ranką, ragana 
ją apdėjo plonomis lentelėmis, aptvarstė ir su skarele 
pririšo po kaklu, kad nejudintų, ir po šešių savaičių ranka 
buvo sveika.

Žmonės atsidėkodami nešdavo jai sūrius, svieštą, pie
ną ir kitas gėrybes, bet baltoji ragana pati nieko iš jų 
nereikalavo. Iš ko ji gyvenę, niekas nežinojo.

Ragana visuomet nešiodavo juodą apsiaustą su gaubtu
vu, žmonių vengė ir iš svetimųjų niekas jos nelankė, 
išskyrus Darūną, kuris net ilgesnį laiką Balčiaus sodyboje 
pasilikdavo. Niekas tuo nesidomėjo, nes visi gerai pažino
jo Darūną ir jo norą visiems padėti ir patarti. Nekartą 
jį matė sodyboje pjaunant ir kapojant malkas arbč- taisant 
daržo tvorą. Bet daugumą ūkiškų darbų atlikdavo kaimo 
žmonės, atsidėkodami už gydymą, patarimus ir vandenį, 
kurį imdavo iš Balčiaus šulinio. Jie neprašomi suardavo 
daržą, sutvarkydavo lysves ir net pasodindavo daržoves, 
o kai tos paaugdavo, ravėdavo ir prižiūrėdavo. Baltoji 
ragana suartėjo su kaimo žmonėmis, bet jai primestas 
vardas taip ir pasiliko tarp žmonių, nes tikro jos vardo 
niekas nežinojo.

Baltoji ragana gydydavo žmones daugiausia žolėmis, 
šaknimis ir uogomis, kurių atsargą visuomet vasaros 
metu papildydavo, rinkdama jas miške ar pievose. Turėjo 
ir kitų vaistų, bet iš kur juos imdavo, žmonės nežinojo.

1940 metais Lietuvoje prasidėjo influences epidemija. 
Daug žmonių kaimuose mirė, bet Bartautų kaime per tą 
laiką mirė tik vienas,s ir tas ne nuo influences, o nuo 
senatvės. Baltoji ragana tuojau ateidavo į namus, kur 
liga prasidėdavo, duodavo vaistų, slaugydavo ligonius, 
neleisdavo ligai plėstis, ir taip kaimas epidemijos išvengė.

Baltoji ragana sodyboje išgyveno dešimt metų ir iš 
sodybos pranyko tokiu įpat būdu, kaip ir atsirado - žmo
nėms nematant. Vienas žmogus vis dėlto jos išvykimą iš 
Balčiaus sodybos pastebėjo, kai ganė arklius netoli miške
lio. Jis pasakojo, kad apie ketvirtą valandą ryto, kai tik 
pradėjo švisti, nuo Valkininkų pusės pasirodė uždara karie
ta su juodais arkliais, vežiku ir tarnu. Karieta nevažiavo 
per Bartautų kaimą, bet aplenkė jį lauko keliuku ir įva
žiavo į Balčiaus sodybą. Tas žmogus tokios karietos dar 
nebuvo matęs, todėl iš tolo su smalsumu ją stebėjo.

Iš karietos išlipo žilas, gražiai apsirengęs ponas ir 
įėjo į trobą. Troboje tuo laiku degė šviesa. Netrukus jis 
išėjo, o su juo baltais plaukais ponia su krepšiu, kuriame 
gulėjo juodas katinas. Abu sėdo į karietą. Tuo tarpu 
vežikas su tarnu nulipo nuo karietos, įėjo į trobą ir iš 
ten išnešė ponišką lagaminą ir narvelį su juodvarniu. 
Vežikas pritvirtino lagaminą užpakaly karietos, narvelį 
padavė poniai, o tarnas užgesino troboje šviesą, užrakino 
duris, pakabinęs prie jų spynas. Kai karieta apsisukus 
išvažiavo iš kiemo, tarnas užkėlė kiemo vartus, atsisėdo 
drauge su vežiku ir, arkliams lengva risčia bėgant, nuva
žiavo Eišiškių link. Bet įvažiavę į Lydos kelią, jie pasuko 
Vilniaus kryptimi.

Iš ryto pasklidus gandams, kad baltoji ragana išvažia
vo, daug kas netikėjo ir ėjo į Balčiaus sodybų patikrtinti. 
Sodyboje buvo ramu, durys užrakintos, langai uždengti 
užuolaidomis, nebuvo nei katino, nei juodvarnio. Baltosios 
raganos tikrai sodyboje jau nebuvo.

Po trijų dienų Bartautų kaimo gyventojai iš ryto 
išgirdo neįprastus garsus Balčiaus sodyboje. Iš ten skam
bėjo kūjo dūžiai, ir tie garsai priminė, kad vėl atsirado 
kalvis. Seniūnas tuojau nuskubėjo į kalvę ir rado dirbantį 
Petrą Balčių. /nukelta į 5 psl.............../
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IS PADANGĖS MIELOS 
( IŠSPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE}
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socializmo sąlygomis.

TAUTA yra tada žuvusi, kai ji, PATI SAVęS IŠSIŽA 
da. jokios kitos pajėgos jos sužlugdyti negali

Dr. Gv. Valančiuj

VE/Df?ODž./M
Ar girdėjai, kaip rimtai pažeista ozono danga atmosferoje? Jei i 

toliau taip tęsis, ko gero mūsą tauku sluoksniai nepadės, 
ir išnyksim kaip dinozaurai

VILNIAUS UNIVERSITETAS* Universiteto Didžiojo kiemo vaizdas is viršaus

VILNIAUS UNIVERSITETAS - Observatorijos bokšt ai. Nuo ji£ 1865 m. p irmą k artą p asaul yj e 
pradėtas reguliarus Saulės reiškiniu fotografavim as . Abi nuotraukos Juozo Polio

atkelta iš 4 psl./ TOKIA KASDIENYBE:

BALTOJI RAGANA
Balčius buvo pasikeitęs, atrodė stambesnis, tvirtomis 

rankomis, bet viena koja iki kelio buvo medinė. Prasidė
jo klausimai, kamantinėjimai, bet Petras buvo santūrus, į 
klausimus atsakinėjo miglotai ir daugiau juokais. Kaj se
niūnas paklausė, kur jis visą laiką buvo, atsake - visur. 
Kaip jis koją prarado, numykė tik, kad visokių nelaimių 
būna. Taip niekas nieko ir nesužinojo. Kai žmonės klausė 
Petrą apie baltąją raganą, jis atsakė, kad nieko apie ją 
negirdėjęs ir net nežinojęs kad ji čia jo sodyboje gyveno.

Žmones pakalbėjo, paspėliojo ir nusiramino. Petras dir
bo kaip ir anksčiau, tik su didesniu patyrimu ir buvo 
daugiau užsimąstęs. Darūnas, atėjęs į kalvę, pasiliko ten 
tris dienas, kas buvo neįprasta, bet vėl dingo ir ilgesnį 
laiką kaime nesirodė.

Kalbos apie baltąją raganą nenurimo. Retkarčiais žmo
nės ją prisimindavo ir pasakodavo, kad ji nebuvo ragana, 
bet vieno Lietuvos didiko dukra. Ji Prancūzijoje studijavo 
mediciną ir, prasidėjus sukilimui, grįžo į Lietuvą, įsijungė 
į sukilėlių eiles ir buvo jų gydytoja. Balčius taip pat 
sukilime dalyvavo ir kai patrankos šūvis sutriuškino jam 
koją, ji jį išgydė, paslėpė savo dvare ir ten jis dešimt 
metų dirbo kaip kalvis. Sukilimą rusams numalšinus, jo 
globėja atsidūrė pavojuje ir, Balčiaus patariama, pasislė
pė jo sodyboje, Bartautų kaime. Tik kai rusai paskelbė 
amnestiją, ji grįžo į dvarą, o Balčius į savo kalvę.

Praėjo dvidešimt vieni metai nuo Petro Balčiaus grįži
mo į kalvę, atėjo 1893 metai. Vienas ūkininkas iš Bartau
tų kaimo, nuėjęs į Balčiaus kalvę, rado ją ir trobą vėl 
uždarytas, o prie durų kabojo spynos. Balčiaus nebuvo, 
jis dingo.

Lietuvoje prasidėjo antras sukilimas prieš rusus ir jis 
spontaniškai plėtėsi. Rudnikų giria vėl atgijo, ten spietė
si didesni sukilėlių daliniai, o smulkūs jų būriai dažnai 
veikė atokiai nuo savo junginių.

Petras Balčius buvo sukilėlių ryšininku ir, persirengęs 
varguoliu, rinkdavo žinias apie rusų kariuomenės judėjimą. 
Kai jis lydėjo vieną pranciškonų vienuolį su svarbiomis 
žiniomis iš Gardino į Vilnių, juos prie Valkininkų užpuolė 
rusų kazokai. Kazokų vyresnysis kardu sužeidė vienuolį ir 
būtų jį užmušęs, bet Balčius, ištraukęs iš užančio pisto
letą, nušovė vyresnįjį ir dar vieną kazoką. Kilus sumiši-

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

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

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

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

8 vaL vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juaiei S.: 611-6834 (iraroų); Naarlkvi N.: 366-7770 
DctaUi L.: 768-9606; Janai R.: 337-8637
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• Gydytojai yra pasižymėję savo sunkiai išskaitoma 
rašysena. Rengdama svečių vakarienę, viena ponia išsiun
tė pakvietimų ir vienam gydytojui, bet iš jo atsakymo 
raštu, negalėjo susigaudyti ar ten parašyta, kad atvyks, 
ar kad neatvyks.

- Nunešk į vaistinę,- patarė jos draugė,- jie visuo
met išskaito gydytojų raštų.

Taip ir padarė. Vaistininkas pažiūrėjo į raštelį, 
pradingo gretimame kambaryje ir sugrįžo sumažu buteliu
ku:

- Štai, kainuoja $ 4,75.
• . Buvęs Kanados min.pirmininkas John Diefenbaker'is 
mėgdavo pasakoti apie vienų lankymųsi Saskatchewan'e, 
kur jis turėjo pasakyti kalbų mažame bažnytkaimyje. 
Pabaigęs, ministeris pirmininkas sveikinosi su susirinku
siais, paduodamas rankų ir užklausė vieno piliečio, sto
vinčio ant šaligatvio:

- Kaip jums patiko mano kalba?
- Taigi, kalba buvo gera, bet pora centimetrų 

lietaus butų buvę daug geriau,- atsakė flegmatiškai far- 
meris.

kio 
įgijo teisę prekiauti šaldy
tuvais?

Brangūs alytiškiai.' Jeigu 
jums reikės šaldytuvų,kreip
kitės į seirijiečius. Jie, 
pakėlę rankas už A.Andriu- 
lionį, padės jais apsirūpinti'.'

Taip rašo Tautvydas 
Sinkevičius leidinyje "Atgi
mimas", nr.7.
* ALYTUJE leidinio "Aly
taus Sųjudžio" redakcinė 
kolegija skelbia, kad svei
kina Lietuvos žurnalistus, 
žengusius pirmų žingsnį 
suverenumo link, atkūrusius 
Lietuvos Žurnalistų Sųjungą.

"Kadangi mūsų žurnalis
tų sųjunga labai jauna ir 
finansiškai silpna (Maskvos 
dėka ir rūpesčiu), "Alytaus 
Sųjūdžio" redakcija nutarė 
pervesti į jos sąskaitų 500

13-14 numerio papildomų 
tiražų) ir skirti šių sumų 
žurnalistų namams Vilniuje 
įrengti.

Tikimės, kad šie namai 
visada priglaus tik doros, 
laisvos ir aštrios plunksnos 
brolius."

Šaldytuvai ir Balsavimai
* LAZDIJUOSE žmonės 
buvo labai aktyvūs geliant 
kandidatus į TSRS liaudies 
deputatus. "Nesisekė gauti 
balsų1 'Alytuje A.Andriulio- ^įblių (iš lėšų, gšūtų už 
niui ir jis nutarė aplankyti 
Lazdijų rajonų. ~ 
Seirijuose, kur 
kolūkio valdybai, 
buvo suvežti 
jiems pasiūlyta 
už Alytaus šaldytuvų ga
myklos direktoriaus A.And- 
riulionio 
dabar ir 
nuomonę: Nei

Tuomet 
pasiūlė seirijiečiams...padė
ti įsigyti šaldytuvų?’. Ir 
pakilo į viršų rankos. Per 
didelė pagunda, kad galė
tum jai atsispirti.

Tik kyla vienas delika
tus klausimas: nuo kada 
gamyklos direktorius mūsiš-

LENGVAI TVARKOMAS SKALBIMAS

Pasisekė 
padedant 

greitai 
žmonės ir 

balsuoti

kandidatūrą. Bet 
dzūkai turi savo

A. Andriulionis Lietuvoje 
Didžiojo 
Kultūros 

Halina

nuo 
laikų. 
D-jos 

Kobec- 
įverti-

• LIETUVOS TELEVIZIJA pa
ruošė filmų apie karaimų 
gyvenimų 
Vytauto 
Karaimų 
pirmininkė
kaitė su dėkingumu 
na darbų:"Padaryta su grau
duliu ir meile dėl mūsų 
kultūros dabartinės padė
ties".

Keletas gerų patarimų skalbimo dienai:
* Žolių dėmes ir apikaklių išilginis patamsėjimas /"ring 
around the collar"/ lengvai išsiplauna, užpylus ant tų 
vietų skysto muilo. Palikti porą minučių ir po to išplau
ti, kaip paprastai.
* Dėmės nuo antiprakaitinio produkto išsiplauna su 
skalbimo milteliais.
* Kraujo dėmes geriausiai tuojau pat palaikyti po šalto • 
vandens čiurkšle. Jeigu medžiaga sintetinė, tai to ir 
užtenka. Jeigu iš natūralių audmenų, kaip. pav. kartūnas, 
praplauti šaltu vandeniu, po to užpilti skysto skalbimo 
muilo, palaikyti apie 10 minučių, jeigu dėmė šviežia 
arba apie 4 valandas, jeigu dėmė išdžiūvusi. Po to iš
skalbti skystame muile.
* Purvo ir molio dėmes pašalinsit plaunant muilo mil
teliais, kuriuose randasi fosfatų ar karbonatų ("phos
phates or carbonates"). Sudėtis paprastai yra surašyta 
ant įpakavimo.
* Jeigu purvas įsigėręs - pamirkykite medžiagų per 
naktį mirkale iš į fosfatų ir 2 galionų šilto vandens. 
Po to išskalbti fosfatiniuose skalbimo milteliuose ir chlo
ro skiedinyje.

mui, vienuolis pabėgo ir pasislėpė miške, o Balčius kiek 
galėdamas gynėsi, bet kazokai jį mirtinai kardais sukappr 
jo. Jo lavoną nutempė į Valkininkus, kur vienas gyvento
jas atpažino Bartautų kaimo kalvį.

Kitą dieną iš Valkininkų išjojo dešimt rusų žandarų 
padaryti kratą Bartautų kaimo kalvėje. Kaimo žmo
nėms nieko nedarė, bet Balčiaus sodybą apiplėšė ir visas 
trobas^ padegė. Sodyba ir kalvė sudegė iki pamatų, šuli
nys užgriuvo, liko tik kalniukas, žmonių pramintas Balto
sios raganos kalniuku.

Jojančius atgal į Valkininkus rusus prie Čebatorių kai
mo užpuolė sukilėliai ir visus sušaudė. Žmonės kalbėjo, 
kad žandarus už Balčiaus sodybos sudeginimą nubaudė 
sukilėlių būrys, pramintas Baltosios raganos vardu.

Apie baltosios raganos likimą ilgai nebuvo žinių. Vė
liau žmonės sužinojo, kad ji tuojau po antro nepasiseku
sio sukilimo išvažiavo į Paryžių. Paryžiuje ji ir mirė. 
Dar prieš Pirmą didijį karą 1914 metais Paryžiaus Mont
parnasse kapinėse buvo akmeninis paminklas, apaugęs sa
manomis, su tokiu užrašu: "Čia ilsisi Lietuvos dukra, 
kuri turėjo palikti savo pavergtą tėvynę ir čia rado ra
mybę. 1870 m".

iš minimos datos spėjama, kad tai yra Baltosios raga
nos kapas, nes ir pavardės saugumo sumetimais ant ak
mens nebuvo įrašyta.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

GRAŽIAUSIU, IR SENIAUSIĄ __

* Maisto riebalai ant polyesterio medžiagos pašalinami 
užpylus ant dėmių neatskiesto skysto muilo produktų 
ir tik po to skalbti skysto muilo vandenyje.
* Jeigu plaunate tamsių ir šviesių spalvų rūbus kartu,
galite jų išvaizdų atšviežinti išplovus juos atskirai su 
šiek tiek chloro ("bleach"). ( Parinko Ž.)

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ Į

Iki šiol šis Fondas išleido per 350,UU0 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui ir švietimui paremti. 
Pagrindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas. 
Tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
įvairiose srityse.

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

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

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

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

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 14W MONTREAL 

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. aoktiaa 
Programos vedijas : UODAS STANKEVIČIUS

1053 Albano! Cr. bovomoy, Laval, P.O. H7G 4K7
Tol.: 669-8834

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 i Kanada bei Lietuvą.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis

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

Tel.: (514M69-8834.
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Solistų iš Lietuvos koncerto'' Toronte 1989.3. 19 d. IS kai rėš: pianistė muzikė Leokadija P a u- 
I au sk aite—K ano vi Čienė, Anicetas Kunčius ir Aldona Mikšytė. Nuotr. St. Varankos

SOLISTAI IŠ
LIETUVOS DAINAVO 
TORONTO LIETUVIAMS

Š.m. kovo mėn. 19 d., 
3 val.p.p. Toronto Prisikėli
mo P-jos didžiojoje salėje 
privačia iniciatyva buvo 
surengtas svečių iš Lietu
vos Kauno Muzikinio Teat
ro solistų - Aldonos Mik
šytės ir Aniceto Kunčiaus 
dainų koncertas.

Į šį koncertų atsilankė 
daugiau kaip 300 tautie
čių. Svečiai solistai klausy
tojų buvo priimti nuošir
džiai ir įvertinti garsiais 
plojimais. Su griausmingais 
plojimais buvo priimtas 
duetas "Tėvynė Lietuva".

Solistai padainavo: A. 
Mikšytė - "Kur bakūžė 
samanota", St. Šimkaus, 
"Pavasaris", K. Kavecko,

Ramunės ariją iš operos 
"Gražina", J.Karnavičiaus, 
"Pamylėjau vakar", St.Šim
kaus, Miuzetos valsas iš 
operos "La Boheme",G.Puc
cini. Po to dainavo sol.A. 
Kunčius: "Už jūrelių", M.N 
Noviko, "Visur tylu", J. 
Gruodžio, arijų iš operetės 
"Vienos kraujas", J.Strauss,
"Šių naktelę", M.Petrausko, 
Radjanų dainų iš operetės 
"Bajadėrė", 1.Kaiman ir 
duetu užbaigė I-ų dali: 
"Žemė Lietuva", "Motulės 
daina", abi VI.Švedo.

II-oje dalyje girdėjome: 
A. Mikšytę, padainavusių: 
Marcelės dainų iš muz.vai
dinimo "Pagramančio šneku
čiai", A.Brazinsko, "Tu 
lyg gėlės žiedelis", F.Schu- 
mann, Gražinos ariją, iš 
operos "Gražina", J.Karna-

vičiaus, "O ateik", B.Gor- 
bulskio, Martos arijų iš 
operos "Martha", F.Flotov.

A.Kunčius padainavo: 
Udrio arijų iš operos "Pilė
nai", V.Klovos, "Tų merge
lių dainavimas", A.Kača- 
nausko, Pono X arijų, L 
Kaiman, "Už aukštųjų kal
nelių", J. Tallat - Kelp - 
šos, Tarantellų iš muz.ko
medijos "Kiss Me Kate", 
C.Porter.

Koncertų užbaigė duet- 
tais: "Tėvynė Lietuva",
A.Brazinsko, "Lopšine gim
tinei ir motinai", A. Mika
lausko.

Solistams gražiai akom- 
ponavo muz. Leokadija 
Paulauskaitė-Kanovičiene.

Stepas Varanka

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
MOKINIAI LANKĖ 
AMBASADAS

Vasario 16-tosios proga 
mūsų gimnazijos mokiniai 
lankė savų kraštų pasiunti
nybes Bonnoje. Tam tikslui 
jie buvo iš anksto pasiruo
šę: susirašinėjo su pasiunti
nybėmis, rinko medžiagų, 
vertė jų į vokiečių, anglų, 
ispanų ir portugalų kalbas, 
suredagavo peticijas. Moki
nius priimti sutiko Brazili
jos, Urugvajaus, Australijos 
ir Kanados pasiuntinybės. 
Atsisakė tik JAV-bių pa
siuntinybė. Tuomet moki
niai, atvykę mokytis iš

Amerikos, nutarė aplankyti 
amerikiečių laikraščių re
dakcijas bei žinių agentū
ras ir joms įteikti medžia
gą

Į Bonnų nuvažiavo 8 
mokiniai iš P.Amerikos,
7 iš Kanados, 5 iš Austra
lijos, 11 iš JAV-bių ir 16 
iš Vokietijos. Brazilija, 
nors pripažįsta Lietuvos 
okupacijų, tačiau jos pasiun
tinybė mokinius priėmė 
ir pažadėjo įteiktų medžia
gų persiųsti savo vyriausy
bei. Urugvajus nepripažįsta 
Lietuvos aneksijos. Austra
lijos pasiuntinybė buvo 
gerai informuota. Ji ir 
dabar parodė didelį domė- 
jimųsi. Taip pat ir Kana
dos pasiuntinybė. Joje mo
kiniai užtruko dvi valandas.

Amerikos lietuviai moki
niai aplankė TIMES MA- 
GAZ1N, ASSOCIATED 
PRESS, NEWSWEEK, NEW 
YORK TIMES ir REUTER 
redakcijas. Pažadėta pasi
naudoti įteikta medžiaga.

IŠLAIKOMA KAZIUKO 
MUGĖS TRADICIJA

V.Vokietijos AUŠROS 
tunto skautai buvo surengė 
Kaziuko Mugę Vasario 16 
Gimnazijos berniukų bendra
bučio salėje. Jų atidarė 
tuntininkė ps. Jūratė Lem- 
kiene, trys skautai pagrojo 
fortepionu . Veikė skautų 
rankdarbių paroda, loterija, 
buvo galima atsigaivinti 
kava su pyragais, šaltais 
gėrimais ir karštais valgiais 
bei pasilinksminti žaidimų

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 300 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė po 
vienų iš Vilniaus, Klaipėdos 
Kauno, Poznanės, Lenki jos.

• Š.m. balandžio mėn. 
Lietuvos Karaliaus Mindau
go menėje įvyko LN narių 
visuotinis-metinis susirinki
mas. Dalyvavo 240 narių. 
Nesusirinkus 20% narių, 
susirinkimas buvo atidėtas 
iki 3 val.p.p.

Pirmininkauti buvo pa
kviestas Audrius Šileika
o sekretoriauti Birutė
Jankauskienė ir Vladas
Stabačinskas.

Išklausyti Valdybos ir 
komitetų pranešimai, pa
tvirtintos 1988 m. apyskai
tos ir 1989 m. sųmata.

Į valdybų aklamaciniu 
būdu buvo perrinkti tie 
patys valdybos nariai: Os
valdas Peikus, Juozas Nor
kus ir Rimas Strimaitis.
_Į Revizijos komisijų 
kandidatav o Stasys Griga
liūnas ir Algis Gineitis. 
Išrinktas S.Grigaliūnas.

Nariai buvo pavaišinti 
kava, sūriu ir pyragaičiais. 
Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

Sekančiame posėdyje 
Balandžio mėn. 20 d., ket
virtadienį, 7:30 vai.v. bus 
aptariamos 1989/90 m. 
Valdybos darbo gairės ir 
pasiskirstymas pareigomis.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo po $1.000-To
ronto Lietuvių Pensininkų 
Klubas, Antanas Stankus.

Iš viso statybos fonde 
yra $ 122,800.25.Aukos prii
mamos .PARAMOJE nr.8711 
PRISIKĖLIMO P-JOS KOO
PERATYVE, nr. 155332.17 
ir TALKOJE nr.4259.

Aukos yra atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių.

kampelyje. Mugę aplankė 
apie 150 žmonių.

• Pirmų kartų ruošiamos 
EUROPOS LIETUVIŲ DIE
NOS vyks birželio mėn. 
23-25 d.d. Huettenfelde 
ir Lampertheime.

Šalia Vokietijos lietuvių, 
chorų ir tautinių šokių 
grupių ,dalyvaus ir lietuviai 
šokėjai bei dainininkai iš 
Didžiosios Britanijos. Ta 
proga bus pašventinta at
naujintoji Romuvos pilis. 
Numatyta koncertai ir 
paskaitos. Tikimasi ir sve
čių iš Lietuvos. Visi sten
giasi kuo geriau susirepe- 
tuoti ir pasiruošti.

XXXIX - SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAI PYNĖS TORONTE"

Kaip jau buvo pranešta, XXXlX-sias Š.A.Lietuvių 
Sporto Žaidynes vykdo TORONTO lietuvių sporto klu
bai per specialų organizacinį komitetų.

Šios žaidynės vyks solidarumo ženkle su LIETU
VOS TAUTINIU OLIMPINIU KOMITETU ir VISAIS LIE
TUVOS SPORTININKAIS, kadangi gegužės mėn. 15 d.yra 
paskelbta OLIMPINĖ Diena Lietuvoje ir visame Pabal- 
tyje.

Pagal preliminarinės registracijos davinius, 39- 
se žaidynėse bus vykdomos šios sporto šakos:krepšinis, 
tinklinis,ledo ritulys, kėgliavimas (bowling), raketbolas 
( racquetball) ir skvašas (squash). Skvašas vykdomas 
žaidynėse pirmų kartų, kaip eksperimentinė šaka. Anks
čiau planuotos šachmatų, plaukimo ir stalo teniso pir
menybės nebus vykdomos dėl nepakankamo susidomėji
mo bei nepalankių aplinkybių.

Krepšinis vyks šiose klasėse: Vyrų A, vyrų B, 
jaunių A (1970 m.gimimo ir jaunesnių), jaunių B (1972 
m.gim. ir jaunesnių) ir jaunių B (1972 m.gim. ir jaunes
nių) ir jaunių D (1976 m. gim. ir jaunesnių). Krepšinio 
varžybos vyks įvairiose salėse. Pagal galimybes, dalį 
rungtynių bus stengiamasi pravesti jau penktadienio 
vakare. Kepšinio varžybų vadovas - Rimas Miečius tel. 
(416) - 234-0878.

Tinklinis vyks vyrų, moterų ir mergaičių B(1972 
m. gim. ir jaunesnių) klasėse. Varžybų vadovas - Min
daugas Leknickas.tel. (4160 -844-7000. Vyks šeštadienį 
ir sekmadienį.

Ledo ritulys bus pravedamas tik vienoje vyrų 
klasėje. Vyks tik šeštadienį, gegužės mėn. 6 d., nuo
10 vai. r. iki 6 v al. v. Erin Mills Twin Arena, and Unity 
Drive, tarp Erin Mill Pkwy, ir Hwy 403, Mississauga, 
Ont. Ledo ritulio vadovas Rimas Kuliavas, tel.(416) 
766-2996.

Galutinė dalyvių registracija - krepšiniui, tinkli
niui ir ledo rituliui privalo būti atlikta IKI BALAN- 
DŽIO 22 d. imtinai, pas org. komiteto pirmininkų R. 
Sondų šiuo adresu: Rimvydas Sonda, 158 Howard Park 
Ave,,Toronto,Ont.,M6R IV6, Canada,tel: (416)-769-0671.

Po galutinės krepšinio, tinklinio ir ledo ritulio 
dalyvių registracijos, žaidynių vykdytojai praneš tvarka
raščius ir kitas paskiausias informacijas.

Kėgliavimo pirmenybės bus komandinės ir indi
vidualinės. Komandų sudaro 4 mišrios lyties žaidėjai- 
jos. Dalyvių skaičius ir amžius neapribotas.

Kėgliavimo varžybos vyks tik šeštadienį gegu
žės mėn. 6 d.,PLANTATION BOWLERAMA, 5429 Pun
das St.,W.,Toronto,Ont.,tel:(416)- 239-3536. Pradžia
11 vai.r.

Kėgliavimo dalyvių registracija atliekama IKI 
BALANDŽIO mėn.29 d. imtinai,pas kėgliavimo varžybų 
vadovę Audrų Danaitytę, 425 Mill Rd. #10, Etobicoke, 
Ont., M9C 1Z2, Canada, tel:(416) - 626-8994 namų, 
(416) - 252-4659 darbo.

Raketbolo ir skvašo varžybos vyks Racquet & 
Fitness Academy, 401-405 West Mall, Etobicoke, Ont. 
Tvarkaraštis: penktadienį,gegužes mėn. 5 d. nuo 7 vai.v 
iki 10 vai.v. ir šeštadienį, gegužės mėn. 6 d., nuo 9 
vai.r. iki 6 vai.v. Penktadienio varžybos pritaikytos 
Toronto ir artimų apylinkių žaidėjams.

Raketbolo programoje - individualinės vienetų 
rungtys - vyrų (neriboto amžiaus), vyrų senjorų (45 
m.ir vyresnių) ir moterų (neriboto amžiaus) klasėse.

Skvašo individualinės varžybos bus vykdomos 
tik vienoje grupėje, be lyties ir amžiaus skirtumo.

Raketbolo ir skvašo dalyvių registracija a 11 i e k a - 
ma IKI BALANDŽIO men. 29 d. imtinai, pas šių varžy
bų vadovų Vidų Lukošių, 67 Tilden Cresc., Weston,Ont. 
M9P 1V8, Canada, tel: (416) - 245-2993.

_ -' ' ' - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

11 'Z % 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/z% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 

peskoiasnuo.... 13%
už nekilnojamo turto 

peekotae (mortgagee):
su nokoMHemu nuošimčiu

1 metų .....................1314%
2 metų.................. ■■ 13%
3metų.................... 13%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 motų ---- 11/2%
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki 365,000 Ir mortglčius Iki 75% įkai
noto tur te Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau s2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustoa iki 
1 <5 .oho Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of C i edit) ir anlrloĮI mortgičlai.__________________________

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

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

6 psl.

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

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

Bendros Pastabos:
Visi žaidynių dalyviai, tiek klubai, tiek individai, 

privalo būti atlikę 1989 m. metinę ŠALFASS-gos narių 
registracijų savo sporto apygardose, ar, eventualiai, 
ŠALFASS-gos Centro Valdyboje.

Visų šių žaidynių sporto šakų smulkios informa
cijos yra praneštos visiems ŠALFASS-gos vienetams 
ir kaikuriems individualinio pobūdžio šakų sportininkams, 
jei turėjome adresus. Informacijų reikalu prašome kreip
tis į bet kurį sporto klubų ar tiesioginiai į žaidynių 
organizacinio komiteto pirmininkų Rimvydų Sondų, bei 
atatinkamos sporto šakos varžybų vadovų.

Varžybinio komiteto pirmininkas yra Audrius 
Šileika,tel: (416) - 767-6520. ŠALFASS

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. .. 11’/a%
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. 11 72% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 11 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 11 % 
Specialią taup. s-tą ..............8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

nuo .............. 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 ...... 111/2%

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

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

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO • Al/TOMOB/L^ • ATSAKOMYBES • 

•GYVYBES • KOMERCINĖ *

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

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

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

ATEIK l LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai paLves nuo perisi n inkų rūmų, 1610 
Bloor Sl. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Te).: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Gorsajuostės '"Tėviškės Kampelio” leidėja sol, S. Ziemelytė ir dalyviai : muz. J, Govėdas, R. Audėt 
i r T, Regina.

TORONTE IŠLEISTA 
NAUJA GARSAJUOSTE

Sol.SLAVA ŽIEMELYTĖ 
išleido garsajuostę, pava
dintu "Tėviškės Kampelis".

Juosta įdomi tuo, kad 
šalia solistės dalyvauja 
mūsŲ iškilieji muzikai: 
smuikininkė Regina Audėt, 
f l e i t i s t as Tomas Regina, 
o muz.Jonas Govėdas jiems 
akomponavo ir suinstrumen- 
tavo St.Šimkaus "Kur ba
kūžė samanota" ir Br.Bud- 
riūno liaudies dainę "Ty
kiai, tykiai".

Nors pavadinimas saky
tę, kad repertuaras sudary
tas iš lietuvių kompozitorių 
kūrinių ir liaudies dainų, 
instrumentalistai šalia įsi
jungimo į dainas, pagrojo

atskirai ir grakščių F.De- 
vienne sonatų Nr.3 (Allegro 
Rondo)- smuikininkė Regina 
Audėt su pianistu Jonu 
Govėdu, ir fleitistas Tomas 
Regina su pianistu Jonu 
Govėdu "Palaimintųjų šokį" 
iš C.Glueck'o "Orfeus".

Naujiena ir B.Dvariono 
"Prie ežerėlio", bene pirmą 
kartų grota Kanadoje; taip 
pat montrealiečio kompozi
toriaus Aleksandro Stanke
vičiaus daina "Jūroje", 
žodž. Dagio, pagyvinusi 
repertuarų, atliktą sol.S.Žie- 
melytės, T.Reginos ir J.Go- 
vėdo.

Solistė Slava Žiemelytė 
patyrusi dainininkė, apdo
vanota nepaprastu balsu, 
Reginos Audėt smuikas

švaraus, jautraus tembro 
ir Tomo Reginos čiulbanti 
fleita buvo tikrai įdomaus 
sustato.

Besiklausant juostos, 
galima pasidžiaugti mini
momis naujenybėmis. Ta
čiau repertuaro sudarymą 
ir eigų buvo galima dau
giau išieškoti ir išvengti 
to pernelyg "melancholiš
ko" tono ir monotonijos.

Antroje dalyje vietoje 
ilgo - 7 min.36 sek. - "Pa
laimintųjų šokio" būtų gal 
geriau tikę kas nors Mozar- 
to ar Poulenc, ar dar kas 
nors gyvesnio. Daina "Jūro
je" ir "Tykiai, tykiai" skam
bėjo įdomiai ir nors pasta
roji daug kartų girdėta, 
įdomiai suinstrumentuotą 
davė progos solistei Žie- 
melytei daugiau įsibėgėti,

‘NL Vakare kalba Valdybos pirmininkas J. Šiaučiulis, toliau darbuotoja G. Montvilienė, redaktore 
B. Nagienė, poetas R. Filipas, muz. A. Stankevičius ir oktetas. Visos Spaudos Baliaus nuotraukos -

' Tony Photo Studio

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadai*
- įsikurt* nuosavuos* namuos* -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.
MOKAME UŽ:

kasd. čekių sgsk. iki 5.5% 
santauoas..............  7.5%
k**d.p*l.teupymo s-t* .. 7%
90 dtenų Indėlius.........  9.75%
1 m. term, indėlius .....  11.5%
1 m. term. Ind.mėn.pel. ’ 1% 
3 m. term. Indėliu* ...... 11%
RRSP ir RRIF (pensuos) 8.5% 
RRSPIrRRIFIm........ 11.5%
RRSPInd. 3 m............... 11%

IMAME UŽ:
asmenine* paskola* .... 15.5% 
neklln. turto pa*k. 1 m. 11.35% 
nekiln. turto pa*k. 3 m. 14% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $26.000.

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
1* vai* r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.;

psaktadlaaiaia - nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; ieStadieniais - nuo 9 val.r 
iki U vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

VAISKIA
SPECIALYBĖS I

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIU SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE;
• ZOMŠAS

495-90* AVENUE, LaSalle
365-1 "143

7661 A CENTRALE, LaSalto
365-7146

2955 ALLARD, Vilto Emard
766-2667

1989, IV. 20

h

kaip ir I-os dalies paskuti
nioji daina "Oi, neverk, 
motušėle", J.Naujalio.

Juostai išleisti parama 
prisidėjo KLB, Prisikėlimo 
Parapijos Kredito Koopera
tyvas, "Parama" - Kredito 
Kooperatyvas, Rosa ir Ka
zys Ražauskai iš JAV. b.

montreal
MONTREALIEČIŲ
SPAUDOS VAKARAS

Tradicinis metinis "NL"
spaudos vakaras vyko ba
landžio mėn. 8 d. Aušros 
Vartų Parapijos salėje. 
Prie daugiaspalvėmis gėlė-

rnis ir žvakutėmis papuoštų 
stalų susirinko apie 130 
svečių (gėles padovanojo 
Monika Šiaučiulienė).

■ Vakaro dalyvius pasvei
kino "NL" Valdybos p-kas 
Juozas Šiaučiulis ir pakvie
tė Birutę Nagienę pravesti 
programų.

Scenoje pasirodė mūsų 
patyrusių dainininkų Vyrų 
Oktetas: Rytis Bulota,
Alfonsas Gudas, Albinas 
Urbonas, Albertas Rusinas, 
Vytautas Murauskas, nau- 
jausias dainininkas Kęstutis 
Skučas,Haroldas Celtorius,
Danielius Mališka. D i r i g a - 
vo ir pianinu palydėjo muz. 
Aleksandras Stankevičius.

entrcprcneur electrical 
tLCCTmCItH CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION 
LASALLE. QUĖ. H8P2CS TEL: 366-5484

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

I

Girdėjome mums mielas 
dainas, pirmoje daly-je- 
"Subatvakario dainų", "Ru
denėlį", tango- "Neverki".

Šia.iųę sustatė Oktetas 
dainuoja jau 21 metus (iš
skyrus minėtų jauniausiųjį 
ir Danielių Mališkų). Šiaip 
Oktetui sueina jau 29 me
tai gyvavimo. Nuo jo įstei
gimo pradžios jam vadova
vo Aleksandras Piešina, 
Aleksas Ambrozaitis, Mme 
Madeleine Roch ir jau 
8 metus Aleksandras Stan
kevičius.

Okteto seniūnais yra 
buvę dideli dainos entu-
ziastai- Rytis Bulota, An
tanas Keblys, Haroldas 
Celtorius, kuris pakartoti
nai vėl perėmė savo kaden
ciją iš Ryčio Bulotos.

Sekantį programos daly
vį Raymondų Filipų trumpa 
biografija apibūdino Birutė 
Nagienė. Jis yra poetas, 
rašęs angliškai. Jo artimes
nis kontaktas su lietuviais 
užsimezgė per "NL" laikraš
tį. Jis yra parašęs ir dainų, 
kurias atlieka įvairiomis 
progomis, palydėdamas 
gitara. Yra baigęs McGill 
U-tete anglų kalbos ir 
literatūros studijas B.A. 
laipsniu ir po papildomų 
dviejų metų tame pačiame 
Universitete, gavo literatū-

ros dėstytojo diplomų. Iki 
dabar yra išleidęs 3 poezi
jos knygas, dalyvauja eilėje 
vietovių Kanadoje ir kelio
se vietose Amerikoje su 
poezijos skaitymais. Jo 
eilėraščių yra išversta į 
lietuvių kalbų ir atspausdin
ta mūsų periodikoje. Jis 
yra dalyvavęs Santaros- 
Šviesos suvažiavimuose, 
Jaunimo Centre Chicagoje 
ir kt. Padainavo savo tris 
dainas, kurios buvo su įdo
mumu išklausytos.

Programų užbaigė Vyrų 
Oktetas su "Širdis dar žydi',' 
"Mano kraštas ežerai" ir
'Lauksiu tavęs ateinant".

Malonaus jaukumo su
teikė visiems jų dainavi
mas ir visi su dėkingumu 
įvertino mūsų dainininkų 
meilę dainai ir ištvermę, 
kuri mūsų sąlygomis ne 
visada lengvai išlaikoma.

Atrodė, kad tuo ir bai
giasi programa, bet pasiro
dė - ne. "NL" Valdybos 
p-kas Juozas Šiaučiulis 
pranešė, kad Valdyba šalia 
kitų darbų užsiėmė ir audi
mu...Taigi, sake, audė, 
audė, kol išaudė tautinį 
drabužį. Jį įteikė, pager
biant dirbančių 10 metų 
atsakingų darbų redakcijoje, 
Birutę Nagienę. Kiti prog
ramos dalyviai buvo apdo-

/nukelta į 8 psl.......... /

7725 George LaSalle 
’r dorbo atlikėjas stogodangys 

Ui RlyMARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir pri ei narnami s kainomis.
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

V.Bačinas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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



montreal
MIRUS IEJI:
• VINCENTAS AMBRA
ZAITIS, 82 m., žuvo savo 
namų gaisre. Sūnui pasise
kė ištrūkti, bet tėvo išgel
bėti nepavyko.

Užuojauta artimiesiems.

• A. a. ALGIO ANELIŪNO 
atminimui savaitraščiui 
"Nepriklausoma Lietuva" 
$40,- aukojo Donatas Bal- 
tuonis ir Vida Remeikienė.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• FILOMENOS ir DOMO 
KANTAUTŲ skirtos pelno 
dalies per KLF "NL" sa
vaitraščiui paremti gauta 
$225.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• S. Ste.MARIE ŽŪKLAU- 
TOJŲ IR MEDŽIOTOJU 
KLUBAS "BRIEDIS",prisiys- 
damas geriausius linkėjimus 
savaitraščiui "Nepriklauso
ma Lietuva" , taip pat pri
dėjo ir $50,- auką.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• BALANDŽIO mėn. 30 d.
KLKM Motery Draugijos 
Montrelio Skyrius skelbia 
visuotiną susirinkimą Sese
lių Namuose, po pamaldų.

Paskaitę skaitys dr.
Alenas Pavilanis.

Narės, svečiai ir jauni-

SPAUDOS BALIUJE 
/......atkelta iš 7 psl./

L/TO” VALDYBA

" METINIS NARIU 
SUSIRINKIMAS

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

Aušros Vartų parapijos salėje 
1465 rue de SEVE , Montreal.

Narių registracija nuo 3-4 vai. p.p.

Prie vaisių stalo Spaudos Baliuje . < Visos nuotraukos Tony Photo Studio

vanoti po gėle, balsams 
atgaiva, R.Filipas ir mieli 
svečiai iš Lietuvos - meniš
kais Lietuvos Himno ir 
Žuvusiems Už Lietuvos 
Laisvę paminklo Toronte 
lakštais.

Grojant maloniai muzi
kai, parūpintai didelio mu
zikos mėgėjo ir "NL" re- 
nuoširdaus rėmėjo Jono 
Šulmistro, buvo atidengtas

LITAS M ON 1 R F Al 10 Ilf I U VI L
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

Aktyvas-virš $26,000,000__Rezervas-virš $1,000,000
MOKA UŽ.

CERTIFIKATUS 11%%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų..............  l0'/4%
180 d.- 364 d........ 9%%
120 d. -179 d. ... 9%%
60d. - 119 d. ..... 9/2%, 
30 d. - 59 d.......... 9'4%

Taupymo specialios salk. ■■ &’/4% 
Taupymo su gyv. draud....... 6 % 
Taupymo kasdienines sęsk.. 5;3/<i% 
Einamos sąskaitos............. 4/j%l
RRIF - RRSP-term............>.11%%
RRIF - RRSP-taup. .... ... 6?/4%

IMA UŽ:

Nekiln. turto — nuo 1314% Asmeninės — nuo 1314%

VĖLYVIAUSIU PROCENTU INFORMACIJA "LITE”

KASOS VALANDOS

1475 D* Seve
P irmadieni ai s 
Antr., T reCi ad. 
Ketvirtadieniai* 
Penktadieniai*

9.00-3.00
9:00-3.00

12:00 - 8.00 
10:00 - 6:00

3907 Rosemont
10.00-2.00

3.00-7.00
2:00 - 6:00

RESTORANAS KO5CH5
Speciolybe - “BROCHETTERIE" -

mas kviečiami atsilankyti.
Valdyba

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS CHORAS

š.m. gegužės mėn. 7 
d.( ne 9 d., kaip buvo pa
rašyta praeitame "NL" 
nr.) rengia savo pavasarinį- 
metinį koncertą.

Šiemet programoje bus 
naujovių- skaitoma poezija, 
įjungiant į dainų programą. 
Taip pat girdėsime ir sol.A 
Kablį, kuris dainuos su 
choru ir atskirai. Akompa
nuos ir diriguos mūsų nusi
pelnę muzikai Mme M. 
Roch ir A.Stankevičius. 
Vaišės - kavutė ir saldu
mynai.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti ir tuo pagerbti 
mūsų darbštųjį chorą bei 
jo vadovus.

Mūsų choras dalyvaus 
Kanados Lietuvių Dienose, 
London, Ont. Keliaus auto
busu ir priima keliautojus 
nechoristus. Išvyksta gegu
žės mėn. 20 d., grįžta 
gegužės men. 22 d.

Norintieji pasinaudoti 
šia malone ir nebrangia 
kelionės priemone prašomi 
kreiptis į sol.A.Keblį, tel: 
844-9254.

dailus, akį ir skilvį glos
tantis vaišių stalas. Jį 
rūpestingai ir išradingai 
paruošė Marija Vaupšienė 
su pagalba talkininkių: 
Onos Ūsienės, Emilijos 
Naikelienės ir Anne Kub- 
linskos.

Mikliai sukosi patarnau
dami bare Antanas Čepulis, 
Augustinas Kalvaitis ir 
Vytautas Barauskas. Su 
šilta šyposena patarnavo 
bilietėliais G.Alinauskas 
su Ponia, prie loterijos 
stalo žvaliai dirbo Augusti
nas Mylė ir jam mielai 
talkininkavo Albinas Urbo
nas, Elvyra Celtorienė, 
Emilija Paunksnienė, Zina 
Urbonienė, Genutė Montvi
lienė. Svečius malojiiai 
pasitiko Leonas Balaišis 
ir Jonas Adomonis. Svečių 
tarpe būta net 7-nių iš 
už anapus Atlanto - iš 
Lietuvos ir Punsko.

Punskietis lietuvis buvo 
pasigedęs publikos dainų. 
Paragintas pradėti - jis 
su malonumu tai padarė 
ir netrukus buvo apstotas 
dalies oktetininkų ir kitų 
prijaučiančiųjų. Beveik su-

.Raymondas Filipas dainuoja savo sukurtas dainas.

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

DodtM Chrvter 
Camions Dodge Trucks

Member

S
SISTEMA

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

* Automobili v nuoma
* Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

366-7818
1050 LepJerre ■

: i

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

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

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

drebėjo salė nuo smagių 
dainų. Išgirdome jau seno
kai begirdėtą ir "Bijūnėlį 
žalią", "Gale lauko toli" 
ir kartu traukėme, kad 
ir mums nežinomas ,nušvi- 
tusio punskiečio dainas.

Vakaras pasibaigė sma
giai, buvo atlikti ir laik
raščio reikalai, atsiskaitant 
už prenumeratas, pare

miant auka ir palinkint 
tesėti ir toliau lietuviško 
spausdinto žodžio baruose.

b. n.
P.S. Tony Photo Studio 

savininkas Tony Laurinaitis 
svečiams iš užjūrio pado
vanojo po vieną baliaus 
nuotrauką viešnagės atmi
nimui.

Dėkojame jam. "NL"
Dr. Gaitan B&RARD, D.M.B.

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

(Prie bowl. Concorde )
Skambinti Td : 662-1177

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

M. CUSSON VAISTINĖ 
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q H8P 1L2 

Atidaryt* 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

DR. A. S. POPIERAFHS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

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

Tol.:i 931-4024

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

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montral'Vo“ H3A 2GS 8M- 7307 283-9M6

Notarai

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

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

TONY PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS 
1 5220 Qeeen Mery Rd. Sulta 8 

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

8 psl.

D. N BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Baa.: 722-1545
R e s.: 256-5355

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

3907 A ROSEMONT BLVD. MONTBEAL. QUE. HIX 11.7

FINANCIAL SERVICES 
8. INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARI
I Profesiniai patarnavimai

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

Tel: 481-0311

MONTREAL ENTERPRISES Re£d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514)767 - 4690

VINCAS PIEČAmS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.a H4H 2M4

JONAS 8. COTE REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

■ ■
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