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JORDANE IR LIBANE 
NERAMU_

Po riaušių, kurios truko 
keturias dienas ir kurių 
metu žuvo nemažiau 8 
žmonių, karalius Hussein' 
as priėmė vyriausybės 
atsistatydinimą. Kol kas 
naujo ministro pirmininko 
karalius nepaskyrė ir numa
to sudaryti tiktai laikiną 
vyriausybę, kuri turės 
išsiaiškinti riaušių priežas
tį ir jos vadus. Atrodo, 
kad riaušės kilo dėl nuo
lat krentančio pragyvenimo 
lygio ir staigaus kainų 
pakėlimo už benziną, ciga
retes ir kitas prekes. Maiš
taujantieji reikalavo, kad 
pasitrauktų ministeris 
pirmininkas, bet palaikė 
karalių.

Tuo tarpu brložudiškasai 
libaniečių savitarpio karas 
vis aršėja: buvusi Vidur
žemio jūros miestų pažiba 
Beirutas baigia virsti griu
vėsių krūva. Krikščioniško
sios frakcijos vadai skel
biasi norį išvaryti iš savo 
krašto Sirijos karius, o 
šie, palaikomi musulmonų 
libaniečių, sakosi visiems 
laikams išvarysią iš Beiru
to krikščioniškuosius prie
šininkus, nes šie esą palai
ką Izraelį ir norį išžudyti 
musulmonus.

Pačiom paskutinėm ži
niom, Sirija sutraukė didelį 
kiekį tankų dalinių ir ruo
šiasi lemiamam mūšiui, iš 
Beiruto kasdien bėga bū
riai gyventojų, ypač iš 
Krikščioniškosios miesto 
dalies, nes ši iki šiol buvo 
karo mažai paliesta. Iki 
šiol daugiausiai nukentė
davo musulmonų miesto 
dalys, tačiau sirijiečių 
kariuomenei pajudėjus 
kovoti kartu su Islamo 
pasekėjais, nukentėjo ir 
kitos miesto dalys.

GRUZIJOJE VIS DĖLTO 
NAUDOJO NUODINGAS 
DUJAS

Kurį laiką Maskva neigė 
tvirtinimus, kad malšinant 
gruzinų demonstracijas 
Tiflise buvo vartojamos 
nervų, o ne ašarinės dujos. 
Dabar gi oficialiai patvirti
no tą faktą. Todėl dalis 
demonstrantų buvo nunuo
dyti ir dalis jų apnuodyti 
dar tebeguli ligoninėse. 
Apie tai š.rn. balandžio 
mėn. 24 d. pranešė nauja
sis Gruzijos komunistų 
partijos vadas Givi Gumba- 
ridze. Buvusį partijos vadą 
Kremlius iš pareigų atleido 
paaiškindamas, kad neva 
šis buvęs kaltas^ dėl žiau
rių išpuolių prieš gruzinus,

taikiai demonstravusius už 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Tuo, žinoma, niekas netiki, 
nes kariuomenės dalinius 
tvarko Kremliaus genero
lai ir partijos didieji bon
zos.
• Vilniaus radijas š.rn. 
balandžio 24 d. pranešė, 
kad Vilniaus arkikatedroje 
sekmadienį balandžio 23 
d. buvo laikomos gedulin
gos iškilmingos pamaldos 
už žuvusius gruzinus. Vil
niaus gatvėmis į katedrą 
ėjo ap.—- 2U,930 ž...onių • 
eisena, kurios priekyje 
buvo nešamas kryžius ir 
Lietuvos bei Gruzijos tau
tinės vėliavos.

LENKIJOS . SOLIDARUMO 
PROFESINE SĄJUNGA 
DĖKOJA POPIEŽIUI

Kaip jau buvo pranešta 
visoje pasaulio spaudoje, 
Lech Walesos vadovaujama 
laisvoji profesinė sąjunga 
SOLIDARNOSČ jau gali 
veikti laisvai. Be to Lenki
joje, kaip tvirtina jos ko
munistinė valdžia, po pasi
tarimų su Walesa, būsianti 
įvesta demokratinė balsa
vimų sistema. Būsią dau
giau partijų ir žmonės ga
lėsią balsuoti ir už kitų 
partijų kadidatus. Tai 
patvirtino ir Lenkijos ko
munistų partijos vadas 
gen. Jaruzelski's.

Lech Walesa už visus 
šiuos laimėjimus dėkoja po
piežiui Jonui Pauliui II. 
Anot jo, tiktai popiežiaus 
nenuilstamų pastangų ir 
ryžto dėka buvę leista vėl 
laisvai veikti SOLIDAR
NOSČ, o taip pat sude- 
mokratinti Lenkijos mora - 
liai ir ekonomiškai subank
rutavusį komunistinį reži
mą.

UKRAINOS BUDELIS
TEBEGYVAS?"

Praeitais metais JAV- 
ėse pasirodė Stuart Kap
lan' o parašyta knyga apie 
Lazar Moisejevič Kagano- 
vič'ių, kuris 1930-tųjų 
metų laikotarpyje vadova
vo Ukrainos ūkininkų trė
mimams ir žudynėms, juos 
bandant sukišti į kolcho
zus. Anot autoriaus, Kaga- 
novičius buvęs žiaurus ir 
be jokios moralės, todėl 
Stalinas jį priėmė ne tik
tai į Politbiurą, bet ir į 
savo artimiausių patarėjų 
bei patikėtinių ratelį. 
Atrodo, kaip kad tvirtina 
autorius, kad šis milijonus 
nekaltų žmonių nužudęs 
kriminalistas tebėra gyvas 
ir sulaukęs žilos senatvės 
(94 metų) nesėdi kalėjime, 

nei kerta medžius Sibire...

NEWFOUNDLAND' E
LaImėjo libėralAi

Visai nelauktai ir priešin
gai negu viešosios nuomo
nės biurai pranašavo, New
foundland' o provincinius 
rinkimus labai užtikrintai 
laimėjo liberalų partija. 
Taigi, po 17 metų vėl val
džion grįžo liberalai, laimė 
ję 30 iš 52 parlamentinių 
pozicijų. Nepavyko tiktai 
pačiam partijos vadui 
- Clyde Wells pralaimėjo 
savo rinkiminėje apylinkėje 
buvusiam konservatorių 
partijos ministeriui. Progre
syviųjų Konservatorių par
tijos naujas lyderis Tom 
Rideout, vos kovo mėn. 22 
d. pakeitęs pasitraukusį 
premjerą Brian Peckford' ą, 
laimėjo savo rinkiminėje 
apylinkėje, bet savo parti- 

žfon nebeatvedė.

NEBEPLĖS ČERNOBILIO 
JĖGAINES, GAL IR 
IG H ALINOS ’

Reuterio agentūros ži
niomis, Kremlius nutarė 
nebestatyti Černobilio ato
minės jėgainės planuotųjų 
naujų reaktorių. Po 1986 
metų balandžio mėnesio 
baisios katastrofos, pačių 
sovietų žiniomis, iš Černo
bilio griuvėsių ir degėsių 
dar vis sklinda tam tikras 
kiekis radiacinių nuodų. 
TASS' o agentūra taip pat 
tvirtina, kad ir Kursk' o, 
bei netoliese Smolensk' o 
eančios dvi atominės jė
gainės nebūsiančios padidin
tos. Krasnogor' o Komunis
tų partijos sekretorius 
pranešė spaudai: "Mes 
esame susirūpinę ateitimi. 
Mano manymu, neatidėlio
jant reikėtų iš šios srities 
iškelti visus gyventojus". 
Sovietų vyriausybė prisipa
žįsta, kad nepramatė gali - 
mų labai liūdnų pasekmių 
ateityje po Černobilio 
nelaimės.

Nė žodžio apie Ignalinos 
atominę jėgainę, kurioje 
šiomis dienomis ir vėl vos 
vos buvo išvengta pavojin
go incidento. Kaip žino
ma, Ignalinos jėgainė yra 
tokios pat statybos, kaip 
ir Černobilio.

Sąjūdis, Žalieji ir kitos 
organizacijos bei įstaigos 
jau pakartotinai kreipėsi į 
Maskvą, kad Ignalinos 
nesaugi jėgainė būtų užda
ryta. Kiek anksčiau Vilniaus 
radijas pranešė, kad Krem
liuje buvę pažadėta ir 
Ignalinos jėgainėje nebesta
tyti dar dviejų naujų reak
torių.

VILNIAUS RADIJAS 
RAČINA ATSILIEPTI

Vilniaus radijo programą, 
skirta užsienio lietuviams, 
girdima kasdien 8 v.v. 
trumpomis bangomis (Mont- 
realyje geriausiai girdima 
9.860 kilohercų dažnumo 
skalėje), pakartotinai prašo 
klausytojų rašyti laiškus, 
skambinti arba siųsti tele-
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XXXII KANADOS LIETUVIU DIENOS
Landon, Ontario

1989 metais gegužės 20-21 d.d

Viscount

179 Southdale

K.L. DIENU RENGIMO KOMITETAS

GOLFO TURNYRAS Maple Ridge Golf Club, Hwy 2, prie Crumlin 
Petrašiūnas, 519-451-6493

Rd. West.
6:30 v.v.- vakarienė - programoje svečias iš Lietuvos
9:00 v.v. šokiai - groja "Les and the Music Masters" 

įėjimas: $20.00 asm. įskaitant vakarienę ir šokius
(Bilietų prie įėjimo nebus); $8.00 - filį šokiams.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS Saunders Secondary School salėje, 941 
Registracija: Ė. Daniliūnas, 519-438-7694_.

POK YLIS-ŠOKIAI Hellenic Community Centre patalpose

12 vai. Pamaldos Evangelikams, Redeemer Lutheran Church, 1 Frank Place

2 vai, po pietų, Pamaldos Katalikams, St. Peter's Basilica 196 Dufferin,

4 vai, po pietų, KONCERTAS, Saunders Secondary School Auditorijoje, 
941 Viscount.

PROGRAMOJE - Kristijono Donelaičio METAI. Dalyvauja Kanados lietuvių 
meniniai vienetai ir jungtinis šeštadieninių mokyklų choras.

įėjimas: vaikamas iki 12 metų - veltui; studentams - $5.U0, 
suaugusiems - $8.00.

7 v.v. PABAIGTUVĖS, Hellenic Community Centre patalpose, 179 Southdale 
Rd. West.

Tema - Juoda-Balta; vakarienė - šokiai.
įėjimas: $5, vakarienė - $15.00.

Bilietai ir informacija: 519-641-2554
Bilietus bus galima įsigyti sekmadieniais, balandžio 30 ir gegužės 7 d.d.

- Delhi-Tillsonburg, Hamilton, London, Montreal-Aušros Vartų par. salėje, 
Toronte - Anapilyje, Lietuvių Namuose ir Prisikėlimo par. salėje.

Visi atvykime į Kanados Lietuvių Dienas

gramas. Programa įdomi, 
nes pirmą kartą, po dau
gelio metų, kalbama apie 
įvykius, problemas ir atsie- 
kimus tiesiai, be melo, 
žodžių nevyniojant į raudo
ną vatą. Tačiau nuo mūsų 
dėmesio ir reakcijos pri
klauso daug, nes mums 
toji programa transliuoja
ma. Programos klausantie
ji žino, kaip nuoširdžiai ir 
dėmesingai priimamos klau- 
.sytojų pastabos, pasiūly- 
inai, nuomonės. Be to, kai 
|<urie klausytojų laiškai 
yra spausdinami specialia
me periodiniame Vilniaus 
radijo leidinyje, kuris yra 
platinamas Lietuvoje. Toji 
programa girdima ir Lietu
voje: ją klauso turintieji 
trumpų bangų radijo priim
tuvą. Adresas toks: VIL- 
INIUS, RADIJAS, LIETUVA. 
Tačiau žinant mūsų pašto 
sugebėjimus ir pašto valdi
ninkų išsilavinimą, siūlome 
įrašyti pilną adresą taip: 
VILNIUS 232674, RADIJAS 

{LIETUVA- LITHUANIA, S. 
i Konarskio 49. (Tel. 66-
19-47)

Vilniaus radijo laidų 
Įužsieniui redakcijos sky-

<

riaus vedėja yra R. Jaku
tytė.

» Per VILNIAUS Radijo 
bangas balandžio mėn.23 
d.aktorius Laimonas Norei
ka padeklamavo 5 Henriko 
Nagio eilėraščius.

Naujausiame, 5-tame
SIETYNO žurnalo numeryje 
yra atspausdinta Henriko 
Nagio "Budapešto Baladė".

e LIETUVOJE mirė dailinin
kas Antanas GUDAITIS, 
85 metų amžiaus.

RASEINIAI - EUROPOS SĄŠLAVYNAS?

Kur dėti ar sunaikinti toksines (nuodingas) mūsų in
dustrinio amžiaus atliekas? Viena iš aktualiausių šių die
nų porblema visame pasaulyje.

Raseiniai, vienas iš gražiausių Žemaitijos miestų, ten 
kur teka apdainuotą Dubysos upė, yra numatyta tokio 
toksinio sąvartyno viėta.

Tai dar kartą patvirtino okupuotos Lietuvos ministras 
pirmininkas Sakalauskas š.rn. kovo mėnesio pradžioje, kai 
jis lankėsi Raseiniuose rinkiminės kampanijos metu. Jis 
tvirtino, kad bus statoma toksinių atliekų įmonė, kuri 
bus respublikos žinioje ir joje apdirbamos tik Lietuvos 
toksinės atliekos. Bet, kaip pasirodo, rinkėjai Raseiniuose 
ne tokie jau kvaili. Jie nuogąstauja, kad ten bus naiki
namos Sovietų Sąjungos ir Europos šalių toksinės atliekos. 
Tai baimei jie turi pagrindo.

Nepamirškime, kad dabar labai intensyviai Vakarų 
VoKietija tariasi su Sovietų Sąjunga dėl kelto Klaipėda - 
Lūbeck. Kaip laikraščiai rašo, numatyti du reguliariai

/ nukelta į 2 psl............../
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautš au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL,f 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 1C4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 22.00 
Rėmėjo — $ 25.00

P .S. B endradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

RINKIMINĖS KAMPANIJOS KAITROJE

(New Yorkas, 1989 kovo 26. LIC)
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^^Aj^aŠVĘSKITE DIDŽIĄSIAS ATGIMSTANČIOS TAUTOS ŠVENTES KARTU SU

įsigydami sekančiaa vaizdajuostes:

_ _____ 1) Vilniaus arkikatedros įrengimo darbai; arkikatedros peršventinimo 
apeigos bei pamaldos 1989 m. vas. mėn. 5 d.

__ ____ 2) Vasario 16-tosios iSkilmės Kaune ir Vilniuje - žuvusių karių pagerbimas 
Šančių kapinėse, Laisvės Statulos atidengimas, pamaldos, Sąjūdžio Seimo 
sesija, memorialinės lentelės atidengimas ir kt.

3) Neužmirštamas Tautinis vakaras Gedimino aįkštėje - 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.
Šią visą iškarpą kartu su pinigais prašom siųsti: 1011 College St., 

Toronto, Ont. M6H 1A8

Vardas, pavardė telef.

Adresas _______________________

Miestas pašto kodas 

Lygiateisiškumo stoka kandidatų atžvilgiu
— 1 ■1 ■ — —• — .............. _ ...... —_---------- Efcrii.. —•

Rupšytė pastebėjo, kad "Tiesa" ir "Vakarinės naujie
nos" nelygiai traktavo valdžios ir -Sąjūdžio kandidatus: 
apie partinio aparato kandidatus buvo rašoma daugiau, 
negu apie sąjūdiečius. Pvz., Komunistų partijos Šilutės 
rajono komiteto nutarimu, medžiaga apie Sąjūdžio kandi
datus Egidijų Bičkauską ir Mečį Laurinkų "Pamario" laik
raštyje nebuvo spausdinama.

Kitoj apygardoj, t.y. 233-čioj Vilkaviškyje, atspausdino 
Sąjūdžio oponento Vytauto Astrausko, Aukščiausios Tary
bos prezidiumo pirmininko interviu, o Sąjūdžio kandidato 
Juozo Oleko pasisakymus nutylėjo. Olekas, Vilniaus Uni
versiteto vyresnysis mokslinis bendradarbis, kuris nėra Ko
munistų partijos narys, yra gimęs tremtinių šeimoje Kras
nojarske. Šakiuose, t.y. Janonio kolūkyje ir kitur, parti
nių organizacijų sekretoriai ir pirmininkai užkirto kelių 
Olekos patikėtiniams susitikti su kolūkiečiais. Protestuo
damas prieš šiuos ir kitus rinkimų įstatymo pažeidimus 
Šakių rajone, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimo 
narys Gintautas Bendoraitis kovo 22 d. pradėjo bado strei
ką (Žiūr. į 1989 kovo 26 LIC žinią "Bado streikas Ša
kiuose").

_ Rajopįųėjer -spaudoje daug kur buvo iššpaiišdintė prieš 
Sąjūdžio kandidatus nukreipta medžiaga. Pvz., Naujosios 
Akmenės laikraštyje "Vienybė" praeitą savaitę paskelbė 
laišką prieš Kazimierą Prunskienę, kuriame autorius abe
jojo dėl kandidatės įsitikinimų, netgi sąžiningumo, jai 
prikaišiojo dėl tariamai emocingų kalbų apie Lietuvos 
ekonominį savarankiškumą. "Vienybės" redakcijos priera 
šas atskeidė susidariusią padėtį. Ten pažymėjo: "Šį laišką 
mums perdavė ir nurodė išspausdinti Liaudies deputatų 
Tarybos vykdomasis komitetas. Skelbiame jį faktų ne
tikrinę, nieko netaisę. Apie laiško autorių jokių duomenų 
neturime".

Lygai neleido spausdinti rinkiminę medžiagą

Praėjusį, trečiadienį Sąjūdžio Taryba pasiuntė protesto 
telegramą Maskvos rinkiminei komisijai dėl įvairių rinki
minės kampanijos taisyklių prasižengimų. Proteste nurody
ta, kad valdžios organai neleidžia Sąjūdžiui lygiais pagrin
dais spausdinti rinkiminę medžiagą. Sąjūdis ilgai vargo’,“ 
kol surado spaustuvę, kuri pagamino rinkiminius lanskti- 
nukus ir plakatus... ir tai nepilnu tiražu. Pvz., trim 
asmenims, balotiruojantiems didžiosiose teritorinėse apy
gardose, reikėjo išspausdinti po 1U,UUU bukletų ir 5,000 
plakatų, bet vyriausybė tiražą^ sumažino per pusę.

Sąjūdis, tuo tarpu, paruošė tris plakatus, kuriems 
reikėjo gauti leidimą, norint juos iškabinti. Pasak Rupšy
tės, leidimas nebuvo duotas. Liepta kreiptis į Vilniaus 
miesto partijos komitetą, į asmenį vardu Auksneris. Jis 
pranešė, kad vienam plakatui "Už Lietuvą, už Sąjūdį" lei
dimas duotas, o kitiems dviem - ne, nežiūrint to, kad 
Valdžios Paslapčių Saugojimo Komiteto atspaude užrašy
ta: "spausdinti ir platinti galima".

Viename "Rinkėjai būkime gudrūs" plakate, kuriam ne
buvo duotas leidimas, buvo matyti susegtas švarkas ir 
kaklaraištis - Lietuvos tautinė vėliava - o apačioje iš po 
susegimo kyšo sena sovietinė vėliava. Antrame buvo 
pavaizduotas Stalinas, o jo krūtinės fone yra Stalino su 
Molotovu, Brežnev'o ir Chruščiov'o nuotraukos. Matyti 
perbraukimas ir užrašas: "Už juos jau balsavome" (kabutė
se).

Neaiškumai dėl pačių rinkimų eigos

Nors Sąjūdis dabar yra įsiteisinęs juridiškai kaip viesuo- 
meninė organizacija ir turi teisę siųsti į rinkimus savo 
stebėtojus, kai kurie rajonai nepriėmė jo stebėtojų. Ry
šium su galimu sukčiavimu, Sąjūdis nusiuntė raštą Aukš
čiausiajai Tarybai, kurios atstovas pareiškė, kad ji padėtį 

atkelta iš 1 psl./ Ė A S E I N I A I.....

išsiaiškins, kėd vietiniai organai neturi teisės taip elgtis kursuojantys laivai, kurie perveš traukinių vagonus.
ir rajonuose bus priimami stebėtojai.

Plačiai sklido gandas, kad į kai kurias apygardas žadė
jo suvažiuoti iš kitur asmenys, t.y. iš Latvijos ir Kalinin 
grado srities su balsavimo pažymėjimais paremti partinio 
aparato kandidatus. Kilo įtarimas, kad gali būti tokių, 
kurie pervažiuos kelias vietoves ir kelis kartus neteisėtai 
balsuos už norimą asmenį. Sąjūdiečiai ketino reikalauti 
balsuotojų sąrašų, išsiaiškinti, kiek balsuotojų ten suva
žiavo iš kitur.

Nepatvirtintomis žiniomis, buvo bijomasi, kad panaši 
padėtis gali susiklostyti Klaipėdos ir Utenos rajonuose. 
Buvo kalbama, Kad bus atvežta daugiau kariuomenės ir 
kareiviai turės teisę tuose rajonuose balsuoti, nors jie 
gyvena kitur.
2 psl.

"MAŽASIS LIETUVIŠKAS ČERNOBYLIS" LIETUVOS 
"AZOTE"

Kovo mėn. 22 d. Reuterio žinių agentūra perdavė Lie
tuvos radijo pranešimą apie gaisrą Jonavos amoniako 
gamykloje "Azotas". Žuvo 6 žmonės, o 53 buvo paguldyti 
į ligoninę; astuonių gyvybė pavojuje. Nuodingas debesis 
nusitęsė 15 km. Anot Maskvos IZVESTIJOS (1989.III.21), 
30,000 žmonių buvo evakuota. Lietuvos žurnalistas pava
dino katastrofą "mažuoju lietuvišku Černobyliu". Taip 
išsipildė fiziko Zigmo Vaišvilos perspėjimai apie gresian
čią avariją ir poeto Sigito Gedos pranašystes apie Lietu
voje pastatytus sovietinius "monstrus".

Lietuvių aktyvistai jau seniai reikalavo, kad Jonavos 
gamykla butų uždaryta, nes ji nesaugi. Jie tvirtino, kad 
gamykloje sukaupta per daug nuodingų chemikalų, ir net 
jos direktoriai ir inžinieriai neturi nuovokos apie ten 
vykstančias chemines reakcijas.

Ironišku sutapimu, vasario 9 d. TIESA išspausdino op
timistišką pranešimą apie gamyklą, pavadintą "Oras virš 
Jonavos skaidrėja". Gamyklos vyriausias inžinierius Vladis
lovas Gedvilas painformavo, kad kai praėjusio dešimtme
čio viduryje buvo pradėtą gaminti nįtrpfoską^ aplinkui 
ėmė nykti miškas: "prasti* buvo valymo įrengimai,...neto
bula gamybos technologija, blogos darbo, sanitarinės 
sąlygos". Todėl nitrofoskos gamyba buvo mažinama, o 
1991 m. bus nutraukta. Nors sąjunginė Mineralinių trąšų 
gamybos ministerija reikalauja vis daugiau gamybos, 
įmonės darbo kolektyvo tarnyba atsisakė tai daryti.

Gedvilas pasigyrė, kad amoniako gamyba "daug šva
resnė" ir jog daroma viskas, "kad teršalų būtų kuo ma
žiau". Tuoj pradėsiąs veikti ir 4-tasis amoniako cechas...

Jonavos "Azoto" gamyklos katastrofa vaizdžiai iliust
ruoja Lietuvos kolonijinę padėtį. Sąjūdis jau seniai reika
lauja, kad vietinė valdžia perimtų tokių įmonių kontrolę. 
Pasak Reuterio, sovietų valdžios pareigūnai kovo 22 d. 
pareiškė, kad būsiąs priimtas naujas įstatymas, pagal 
kurį vietiniams organams bus suteikta daugiau teisių tose 
gamyklose. Bet Gosplano galva Jurijus Masliukovas pa
brėžė, kad gamyklų kontrolė liks Maskvos rankose.(ELTA)

"PRAVDA" PUOLA EUROPOS PARLAMENTARUS IR 
ESTIJOS VALDŽIĄ

į Pabaltijos šalis savo sunkiuosius pabūklus atkreipė 
sovietinis KP dienraštis PRAVDA. Kovo 13 d. žinomas 
dienraščio komentatorius Jurij Žukov' as labai piktai pasi-
sakė apie vasario mėnesį įvykusį Europos parlamento 
narių vizitą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jo straips
nis pavadintas "Atėjo sveteliai į Pabaltijį - Apie tai, kas 
trukdo tarptautiniam bendradarbiavimui". Žukov' as ypač 
kritikavo prancūzą parlamentarą Philipe Malaud už jo 
pasisakymus apie Pabaltijo šalių "buvusių Tautų Lygos 
narių", okupaciją ir aneksiją. Būdinga, rašo Žukov' as, kad 
Malaud susilaukė komplimentų iš "ekstremistinės Laisvės 
Lygos" veikėjo Antano Terlecko, o Sąjūdžio žurnalas AT
GIMIMAS išspausdino su parlamentaru pasikalbėjimą. Žu
kov'as perspėjo Europos parlamentarus neužsiimti tokio
mis "provokacijomis".

Reuterio agentūra kovo. mėn. 22 d. pranešė, kad estų 
spaudoje išspausdintame laiške trys Estijos vyriausybės 
atstovai apkaltino Žukov' ą "perestroikos" trukdymu ir 
tarptautinio bendradarbiavimo "blokavimu".

Tą pačią dieną PRAVDA pareikalavo, kad Estijos KP 
centro komitetas sudraustų "karingus nacionalistus".

3.

Nemažesnė problema Vakarų Europoje yra toksinės 
visįai nesunku būtų jas supilti į 

pervežti į Klaipėdą. O nuo 
jau toli, kur stovėtų respub- 

o, perdirbimo įmonė.

atliekos. Kaip žinome, , 
vagonus su cisternomis ir 
Klaipėdos Raseiniai ne taip 
likinė, kaip Sakalauskas sak

Ar būtų gerai, kad Lietuva gautų valiutos per Rasei
nių planuojamą įmonę. Tai i —----- ’ ‘ . .2' ‘
kaip žinome, sunaikinti gamtą galima labai greitai.

Šalia to, verta pagalvoti: jeigu Sovietų Sąjungos Ko
munistų partijos statytiniai) Lietuvoje taip supranta Lie
tuvos ekonominį suverenitetą, tai galima ir be jų apsiei
ti. Nelinkime Lietuvai paversti Raseinius toksinių atliekų 
sąšlavynu. Romas Šileris

ne vien raseiniškių rūpesčiai -

STALINISTAI LKP CK PLENUME ŠAUKIASI CENZŪROS 
IR PRIEVARTOS

"Stalinizmas laukia atgimimo", praėjusių metų lapkri
čio mėnesį "Tarybinėje Klaipėdoje" išspausdintame laiške 
tvirtino tremtinys Venta. "Ar nebus pakartotinai paleista 
represijų mašina, įskaitant stipriausią pasaulyje armiją, 
kuria remiasi autoritarinė komandinė sistema?" - gruo
džio 10 d. LITERATŪROJE IR MENE klausė Jonas Tau- 
ginas.

Vasario 21 d. įvykęs Lietuvos Komunistų partijos CK 
plenumas parodė, kad jie ir tūkstančiai jų tautiečių nuo
gąstavo ne be reikalo (TIESA, 1989 m. vasario 22-26). 
Po pirmojo sekretoriaus Algirdo Brazausko kalbos, mėgi
nimo balansuoti ant lyno ištempto tarp Vilniaus ir Mask
vos, žodį perėmė pasipiktinęs konservatyvusis, Maskvai 
ištikimas partijos vadovybės sparnas. Nemaža jų pasi
piktinimo dalis buvo nukreipta į liberalesnius ir tautiškai 
sąmoningesnius elementus partijos vadovybėje ir "eilinių" 
tarpe. Valdžia buvo kaltinama neryžtingumu, nuolaidomis 
"klasiniam priešui", pasidavimu Sąjūdžio "šantažui". CK 
lyginimas su geraširdžiu seneliu, kuriam šėlstantys anū
kai pešioja plaukus. "Respublikoje susidarė dvivaldystė: 
Respublikos vyriefuoybė ir Sąjūdžio seimas", šaukia "karin
gojo totalitarizmo tarnai, kuriems, kaip ir čekų bei slova
kų dogmatikams 1968 metais, net ir kukliausias bandy
mas kurt "socializmą žmogišku veidu" kvepia išdvyste.

Lietuvių dogmatikų kalbose skamba ne tiktai pasipikti
nimas, bet ir "prarasto rojaus" - monolitinės ideologijos, 
teroro įbaugintų masių pasklusnumo - ilgesys. Tas kalbas 
smelkia gili baimė - tautos balso, išnaudojamos liaudies 
rūstybės, demokratijos ir pliuralizmo baimė. Ateinantį 
rudenį partija gali pralaimėti rinkimus - perspėjo AT 
prezidiumo sekretorius Jonas Gureckas - ir jų laimėtojai 
gali pareikalauti, kad Lietuva išstotų iš Sovietų Sąjungos. 
Kitų tautų, kaip pvz., Italijos, komunistai didžiuojasi 
savo savitumu ir savarankumu, nepriklausomybe nuo Mask
vos. O CK plenume rūstaujantys aparačikai tokio sava
rankumo kratosi. Juos į paniką stumia reikalavimai per
žiūrėt LKP statusą, tuo tikslu sušaukt neeilinį LKP su
važiavimą. Jie nebegali įsivaizduoti savarankiškos Lietu
vos komunistų partijos, ar nuo imperijos atsiskyrusios 
Lietuvos.

Jų pasipiktinimą nesunku suprasti. Griūna jų pasaulis - 
privilegijų, personalinių pensijų, specialių parduotuvių, ide
ologinių dogmų visagalės ir visažinės Maskvos visata. Jų 
akis rėžia trispalvių jūra, juos piktina pančius nusimetęs 
žodis. Koksai siaubas: įkurta demokratų partija, atsikūrė 
Krikščionys demokratai, kyla Žalieji, skautai perima 
komjaunimo teritoriją! Sąjūdis drįsta tvirtinti, kad tauta 
turi teisę pati rinktis savo kelią, gyvenimo būdą, sant
varką. Drįstama objektyviau, net su meile, kalbėti apie 
nepriklausomą Lietuvą.

Tokių erezijų apsupti dogmatikai šaukiasi cenzūros, 
inkvizicijos, geležinio kumščio. Jų grasinimai pridengti 
permatomais šydeliais - jei nebus priimta jų linija, Lie
tuva vėl taps "skausmo ir ašarų kraštu", perspėja jie, 
reikalaudami: užgniaužt, uždraust, nutildyt!

Nors plenume kalbėjusių dogmatikų tarpe nebuvo nė 
vieno lietuvių kūrybinės inteligentijos atstovo, jų užnuga
ris stiprus. Juos drąsina CK plenimą prižiūrėjęs SSKP CK 
narys Jevgenijus Trofimovnas. Juos palaiko šaunioji Čebri- 
kovb, Sliunkovo, Medvedevo trijulė. Jų užnugary "Jedinst- 
vo" ir "Krasnaja zvezda". Jų šaunias pastangas remia 
"Pribaltikos" saugumas, armija ir laivynas. Vasario 21 d. 
jie išdrįso prabilti. (ELTA)

• JONAVOJE "Azoto" įmonėje, įvykus nelaimei, pasiro
dė, kad nebuvo jokių priemonių civiliams gyventojams 
apsisaugoti nuo nuodingų dujų nelaimės atveju. Nevisi 
ir darbuotojai yra jomis aprūpinti. Dabar gyventojai 
reikalauja ir yra pavesta Civilinės Gynybos štabui su
rasti tokių priemonių ir jas įsigyti.

Ar neturėtų visų tokių ir panašių įmonių 
darbuotojai bei apylinkių gyventojai būti aprūpinti savi
saugos priemonėmis? Kodėl tiek ilgai laukta ? Kiek 
dar panašių ir gal dar baisesnių nelaimių turi įvykti, 
kol atsipeike’s kolonistai ar jų statytiniai? Kodėl pati 
Lietuvos vyriausybė taip neryžtingai laukia vis pritari
mo "iš viršaus" ? b,

• KERNAVĖS vietovę betyrinėjant, buvo netikėtai 
atkastas visas senovės miestas. Dabar rūpinamasi šių 
vietovę paskelbti rezervatu ir padaryti ypatingų turis
tinį bei poilsinį parkų jos aplinkoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



RAMYBĖ TAU, JUOZAI 
V A I Č J U R G I .

Aloyzas Astravas
Š. m. vasario mėn. 1 

d.mirtis išskyrė iš mūsų 
tarpo Bostone žinomu visuo
menininku a.a. Juozą Vaič- 
jurgį.

Velionį buvo ištikęs 
stiprus širdies priepuolis 
sausio mėn. 21 d. Greito
sios pagalbos automobiliu 
nuvežtas į ligoninę, sąmo
nės nebeatgavo. Vienuoliktą 
ligos dieną antro ištikto 
priepuolio nebeatlaikė. 
Mirė aprūpintas Ligonio 
Sakramentu- Paskutiniuoju 
Patepimu.

Vasario mėn. 3 d. Cas
per Laidotuvių Namuose 
daugelis atėjo Velioniui 
atiduoti paskutinę pagarbą, 
pasakyti paskutinį sudiev.

Vakarinėje budynėje, 
kunigui sukalbėjus maldas, 
atsisveikinimą su Velioniu 
pravedė Bostono ramovėnai. 
Atsisveikino Lietuvos kadro 
karininką 20-toji laida, 
Laisvės Kovotoją Sąjunga, 
skautai, Tautinė Sąjunga, 
Lietuvią Piliečią Draugija, 
LB Bostono apylinkė ir 
Lietuvią Moterą Federacija.

Prie lietuviška vėliava 
pridengto karsto garbės 
sargyboje pasikeisdami 
budėjo organizaciją atsto
vai. Budynes užbaigė skau
tai giesme "Ateina naktis".

Vasario mėn. 4 d., Lie
tuvią Parapijos bažnyčioje 
gedulingas pamaldas atlaikė 
ir kapinėse laidojimo mal
das skaitė vienuolis Tėv. 
Klemensas Kasinskas. Mi
šiose Atliepiamąją Psalmę 
skaitė Velionio duktė Biru
tė ir po Komunijos, šeimos 
vardu žodį tarė Velionio 
žentas Romas Šležas.

Ilga automobilią vilksti
nė nulydėjo karstą į Bosto
no Forest Hills kapines. 
Ten, po religinią apeigą, 
atsisveikinimo kalbos,Lietu

» u u i i a s 

IŠMESTINUKAS
APYSAKA

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

/ tęsinys /
14.

Laima nustebusi ir išsigandusi pakėlė rankas aukštyn, 
kai Algirdas patvėrė ją į glėbį, kelis kartus apsuko- ir 
staigiai pastatęs ant žemės, džiaugsmingai kartojo: "Radau, 
Laimutę radau!/'

Staigiai pastatęs ant žemės, pareiškė:
- Tai ne staigmena. Atsisveikindamas aiškiai buvau 

pasakęs, kad kai ateis laikas - atvyksiu pas tave! Nereikia 
stebėtis...

Kiek tyliau pridėjo:
- Išpildžiau, ką pažadėjau ir atvežiau tą pačią mei

lę, su kuria buvau tave palikęs...
- Tu visai nežinai, kas buvo su manim atsitikę,- 

tyliai atsakė Laima ir, padėjusi galvą ant Algirdo peties,
pradėjo verkti.

- Per staigiai pripuoliau, galėjau išgąsdinti. Ramin
kis,- glostydamas jos garbanas, kalbėjo toliau. - Daugiau 
kaip dvi savaites čia tave, kaip kokia šmėkla , sekioju. 
Su visomis smulkmenomis viską apie tave žinau. Žinau, 
kad tau pasiguosti beliko tos niekam nemielos kapinaitės. 
Dėl to...Tik dėl to ilgiau tverti nebegalėjau. Nesvarbu, 
ar mane atstumsi, ar priimsi, turėjau pasirodyti ir galuti
nai išsiaiškinti. Pabrėžiu, manyje niekas nepasikeitė. Ilgai 
laukiau tikėdamas, kad pasirodysiu čia, jei kokiu nors ste
buklu tu busi pasilikusi laisva.

- Taip...Dabar esu laisva. Tave tikrai myliu jau 
šį kartą nepadalinta meile, bet vienintele.

Abu apsikabino ir pasibučiavo. Tuo pat metu pasiro
dė šeimininkė:

- Nieko daugiau man nereikia ir nieko daugiau ne
noriu, tik tavo švelnaus žvilgsnio ir meilią žodžią. Man 
užtenka tos laimes, kad galiu prie tavo krūtinės savo gal
vą priglausti...

- Bet gi bernelis tuščiomis tikrai neatvažiavo! Galiu 
pridėti, kad ilgai truko, iki savo mergelei aukso žiedelį 
sumedžiojau... Nepasiūliau jo čia, nes jis atiduodamas ne 
gatvėje, bet sužieduotuvėms skirtoje vietelėje, kurią jau 
esu numatęs. Būtą labai gerai, kad tu,Laimute, savo šei- 
minikei primintume], kad mes turime tuojau važiuoti į 
miestelį. Prie geležinkelio stoties esu išsinuomavęs viešbu
tyje du kambarius, kuriuos ir tau norėjau parodyti. Ten 
esu palikęs keletą skudurėlią, kurie gal tiktą suknelėms. 
Neprieštarauk, juk manęs neprivalai bijoti.

Laima lyg bandė užprotestuoti, bet Algirdas pamažu 
nuėjo link automobilio jos palaukti. Saulė jau kaitino gat
velės žvirgždą ir joje lakstančius įvairią tautybią vaikus. 
Toli, vos girdimai dejavo gaisrininką sirena. Netrukus iš 
trobos išbėgo nušvitusi Laima ir skubotai pasakė:

- Atrodo, kad dar nesu tikrai atbudusi iš džiaugs
mingo sapno'. Esu viskam pasiruošusi, o mano šeimininkė 
tiesiog džiaugsmu verda, lyg aš bučiau jos tikra dukra.

- Nesistebiu. Aš irgi paskutinėmis dienomis brai
džiau lyg sapną karalystėje. Sėdam į mašinėlę ir, nieko 
nelaukdami, važiuojame lauką ir aplinkos apžiūrėti. Be 
to, žinau, kad dar ir pusrytėlią nesi valgiusi.

Mašina pasipurčiusi, pradėjo judėti. Laima, apžiūrė
dama mašinos vidą, giliai atsidususi pratarė:

- Žinai, aš dar bijau pajudėti, kad neišsibudinčiau 
iš šio gražaus sapno, kuriame dabar esu...Taip bijau yėl 
grįžti į buvusią tikrovę. Vien pagalvojus, pradedu drebėti, 
nes staigi ir nematoma ranka gali vėl ne tik mane, bet 
ir tave užgulti. Ką turiu daryti, kad viskas pasiliktą,kaip 
dabar yra, Algiuk?

Algirdas, linksmai nusišypsojęs, atsake:
- Visas buvusias negeroves bandysim kartu, giliau

siai nustumti į pelkėtus miškus, kad jos ne tik mūsą, bet 
ir kitą nevargintą. O dabar - įsitiesime į vieškelį, į laukų, 
platybes.

- Atleiskite, kad sutrukdžiau...Labai esame viduje 
susikimšę, prašyčiau užeiti, bet esame apsivėlę...

Laima pristatė sumišusią šeimininkę Algirdui:
- Tai mano šeimininkė, kuri prie savo dideles šei

mos mane laikinai priglaudė.
- Žinau, žinau. Viską iš aplinkinią žmonią sužinojau, 

- spausdamas jos ranką atsakė Algirdas. - Nepamiršau 
ir dovanėlę atvežti, - skubėdamas prie už vartelią pasta
tytos mašinos^-tęsė jis. Greitai grįžo su ryšulėliu ir paduo
damas šeimininkei, kalbėjo: "Čia reikalingesnią niekniekėlių 
vėliau gal ką geresnio parūpinsiu. Laiko tam daug turime, 
jokią kitą darbą nėra, nes tėtis ,ilgai ir varginančiai sirgęs, 
staiga mane visiškai paliko. Prieš tris savaites jį palaido
jome svetimoje žemėje. Dabar taip pasijutau vienišas, 
kad visai nejauku pasidaro.

- Nesirūpink, Algiuk,- įsiterpė Laima. - Esu pripra
tusi prie visokią negerovią, tikiu, kad galėsiu tikrai daug 
tame reikale padėti.

Padėkojusi, šeimininkė sugrįžo į trobą. Algirdas 
ir Laima žiūrėjo vienas į kitą. Algirdas ją apkabinęs, ty
liai pasakė:

- Tikiu, kad galą gale tave suradęs, niekada dau
giau vienos nepaliksiu.

Būrys vaikėzą, garsiai rėkaudami , nusivijo gatve 
riedantį sviedinį.

- Lauktuvią iš manęs neprašai? - paklausė jis tyliai 
Laimos.
1989.IV. 27 

vos Himno, giesmės "Mari
ja, Marija" ir karstą dengu
sios Lietuvos vėliavos per
davimo Velionio žmonai, 
Juozas Vaičjurgis amžinam 
poilsiui atsigulė šalia savo 
sūnaus Arvydo.

A.a. Juozas Vaičjurgis, 
jauniausias 5-kią vaiką 
pasiturinčio ūkininko šei
moje, buvo gimęs 1916 
m.liepos mėn. 31 d. Šilėnų, 
kaimej^ 12 km. į pietryčius 
nuo Šaulią. Mažmetystėje 
mirė motina. Jaunesnią 
vaiką auginimu ir namą 
ruoša rūpinosi vyresnės 
dukterys, kurią vyriausioji 
buvo 18 metą už Juozą 
vyresnė.

1936 m., baigęs Šiaulią 
Gimnaziją, Juozas įstojo 
į Pirmojo Lietuvos Prezi
dento Karo Mokyklą ir 
1939 m. baigė 20-tąją kadro 
karininką laidą jaun. leite
nanto laipsniu. Tarnybai 
buvo paskirtas į 7-tą pulką 
Tauragėje.

Sovietams Lietuvą oku
pavus, Lietuvos kariai buvo 
įjungti į rusiškąją Raudo
nąją Armiją. Iš lietuvio 
kario turėjo būti išrauta 
viskas, kas lietuviška, net 
ir meilė savai tėvynei Lie
tuvai. Leitenantas Juozas, 
keletą kartą perspėtas, 
nenusilenkė politruko valiai. 
Sekmadienią rytais, savo 
komandoj turimus karius 
rikiuotėje vesdavo į bažny
čią, lietuvio kario religinei 
pareigai atlikti. Nepaklusu
si politrukas riuošėsi areš
tuoti, bet Itn.Juozas Vaič
jurgis, mėtydamas pėdsakus 
paliko dalinį ir 1941 m.va
sario mėn.20 d. pasitraukė 
į Vokietiją.

Berlyne jis įsijungė 
į pulk. Kazio Škirpos suda
rytą Lietuvią Aktyvistą 
Frontą ir buvo paskirtas 
ryšininku su Lietuvos pog
rindžiu. Du kartu jis slapta 
buvo sugrįžę? į Lietuvą, 

nunešdamas Pogrindžiui 
informacijas. Antrą kartą 
grįžtantį su Vilniaus Akty
vistą Štabo nariu Mykolu 
Naujokaičiu organizuoti 
1941 metą sukilimą, jiedu 
buvo parsidavėlio bolševi
kams vadovo užvesti ant 
pasalose belaukiančią su 
šunimis raitą enkavedistą 
ir pašauti.

Šužeistas Juozas, nušo
vęs du jį puolančius šunis, 
bandė pabėgti, bet, enka
vedistą apsuptas, turėjo 
pasiduoti, nuduodamas klai
pėdietį, bėgantį nuo vokie- 
čią karinės tarnybos. Sun
kiau sužeistas Naujokaitis 
ir Int. Juozas buvo įkalinti 
Tauragės ir Kauno kalėjime.

Sumanumo dėka, jiedu 
sugebėjo centrinio štabo 
nurodymus perduoti Pogrin
džiui. Karui kilus, Juozas 
su kitais kaliniais išsilaužė 
iš Kauno kalėjimo ir įsijun
gė į 1941 m. Lietuvoje 
jau įsiliepsnojusį sukilimą.

Vokiečią okupacijos 
metu, gavęs tarnybą Juo
zas vedė, apsigyveno Šau
liuose ir įsijungė į Lietu-; 
vos Laisvės Kovotoją Sąjun
gą

Frontui artėjant, Juozas 
suorganizavo ir apginklavo 
stiprą kovos vienetą ir 
su juo įsijungė į Lietuvos 
Laisvės Armiją. Frontui 
priartėjus, žmoną išleido 
pas tėvus Mažeikiuose, 
o pats su savo suorganizuo
tu daliniu ruošėsi partizani
niam karui Lietuvoje. Aukš
tesnio rango karininką ra
ginamas, jog, karui pasi
baigus, Vakaruose jis dau
giau galės padėti Lietuvai, 
Juozas dviračiu skubėjo 
į Mažeikius, kad su kūdikio 
belaukiančia žmona kartu 
galėtą pasitraukti į Vokie
tiją. Deja, jos jau neberado.

Vokietijoje sutikti pažįs
tami nurodė Juozui Sakso
nijos pabėgėlią stovyklą. 
Nuskubėjęs ten, rado žmo

Padarę lengvą posūkį aplink bažnyčią su išsikišusiu 
šventoriumi, pasileido į šalutinę gatvelę , kuri už keletos 
sodybą įsiliejo į asfaltuotą vieškelį. Keli kariški sunkveži
miai, skubėdami lyg į gaisrą, kriokdami pralenkė važiuo
jančius.

- Reikia labai saugotis šią pabaisą,- aiškino Algirdas. 
- Jie jaučiasi viešpačiai, lyg būtą niekeno žemeje...Nieko 
nepadarysi, nugalėtojai!

Laukuose sklido švelniai jaučiama ramybė ir tyla, 
kurią protarpiais suardydavo tos pralekiančios mašinos. 
Už pusvalandžio pasirodė ir pirmieji miestelio namai. Už 
lengvo posūkio, lyg savo aukštumą išdidžiai rodydamas, 
stiepėsi triaukštis, šešėliuose paskendęs namas. Tai ir buvo 
viešbutis, kuriame apsistojo Algirdas. Pastatę mašiną aukš
tos, nepermatomos tvoros šešėlyje, Algirdas už parankės 
užvede Laimą į antrame aukšte jam skirtą kambarį-butą.

- Neteko kaip reikia ir mašinos pašildyti,- su pasi
tenkinimu, atidarydamas duris erdvaus kambario, prašneko 
Algirdas. - Pirmiausiai, apsiplovę dulkes, papusryčiausime. 
Ten kairėje prausyklos durys, o aš užsakysiu pusryčius, 
jau ir taip labai pavėluotus.

Algirdas nubėgo laiptais žemyn, o Laima apsitvarkė 
ir šį kartą nepamiršo perbraukti raudonu pieštuku lūpas. 
Netrukus jauna vokietaitė ant didžiulio padėklo atnešė 
pusryčius. Jiedu valgė skubėdami ir tylėdami. Kažkaip 
abu jautėsi savotiškai nejaukiai, lyg norėdami ką rimto 
vienas kitam pasakyti. / bus daugiau /

ną su jos tėvais ir jau 
gimusį sūną.

Karas baigėsi, bet Sak
sonija turėjo būti rusams 
perleista. Vėl tolyn į Va
karus, kol sustojo prie 
Kasselio Mattenburge. Juo
zą paskyrė pabėgėlią sto
vyklos policijos viršininku.

Keturiems alkaniems 
metams prabėgus, Amerika 
pravėrė klajokliams "Dievo 
Paukšteliams" savas duris. 
Vieni afidevitai dingo. Mė
nesiai užtruko, kol sulaukė 
kitą. Pagaliau 1950 m.va
sarą trys Vaičjurgiai pasie
kė Čikagą. Netrukus ten 
susilaukė ir dukters. Žmo
nos tėvą kviečiami, dar 
tais pačiais metais visi 
Vaičjurgiai persikėlė į Bos
toną.

Aptvarkęs būtinus rei
kalus ir pasimiklinęs anglą 
kalboje, Juozas pradėjo 
vakarais lankyti universite
tą, dienomis dirbo cukraus 
fabrike. 1956 m. Bostono 
Northeastern Universitetas 
suteikė Juozui inžinerijos 
bakalauro laipsnį.

1966 m. Vaičjurgią šei
ma apsigyveno jau nuosa
vame name.

Abu vaikai baigė univer
sitetinius mokslus. Rūpes
čiai mažėjo. Bet...po ilges
nės ligos, 1979 m., Vieš
pats pasišaukė sūną Arvydą.

Dešimtmetis prabėgo 
skausmo nenunešęs, o palik
damas jį tėvų širdyje. Ir 
paaimanavo kartą Juozas, 
kad senokai su sūnumi 
sapne besimatė. Pasiilgo 
jo. Ir, ilgai nelaukęs, išėjo 
Juozas su juo susitikti.

Visuomeninėje veikloje 
velionis Juozas Vaičjurgis 
buvo šakota asmenybė. 
Skautas, reiškėsi LB veik
loje, bet daugiausiai jėgą 
skyrė ramovėnams ir Tau
tinei Sąjungai, kuri, kaip 
žmonės kalba, jį ir į kapus 
nelaiku nuvarė.

V. Mykolaitis-Putinas
TREMTINIAI
Paliko toli savo tėviškės stotį, 
Gimtinių laukų nematyti seniai. 
Ne turtų, ne~ laimės keliauja ieškoti 
Lietuviškos žemės liūdni tremtiniai, 
išdžiūvusios burnos ir užverktos akys, 
Ir kūdikių alkano klyksmo kančia...
Ir motinų širdys kraujuodamos plakės, 
Ir geso gyvybės kovoj su mireia.
Toli paliko tėvynės dirvonai,
Sugriautų sodybų apleistos vietovės, 
Kur "Stalino saulei" pašvietus raudonai, 
Lietuvis neteko taikos ir gerovės.
Plombuotų vagonų grotuoti langeliai, 
Ir bado ir troškulio kupinos dienos... 
Prašvito juk saulė ir tremtinio daliai 
Pro šaltas, rasotas kalėjimo sienas...
Toli siaudžia tėviškės girios ir lankos - 
Ir laimė ir džiaugsmas toli pasiliko. 
Tik tvankūs vagonai riedėdami trankos 
į "plačią tėvynę" raudono grobiko, 
Kada bus kelionės kentėjimų galas, 
Nuvargusios akys įžvelgt neįmano: 
Ledinis Altajus, laukinis Uralas 
Ir nusiaubtos stepės rūstaus Kazachstano.

Aptemo jų žvilgsnis nuo tvaiko ir ūko, 
Aplink tuštuma ir beribė naktis. 
Susidrumstė siela, ir mintys nutrūko, 
Ir šaltą dvelkimą pajuto širdis.
1941.VI. 20

1951 m. Juozas įstojo 
į Tautinės Sąjungos Bosto
no skyrią, kuris tada nusi
pirko savus namus, vadina
mus Tautiniais Namais. 
Juos reikėjo atremontuoti. 
Vakarais ir savaitgaliais 
Juozas dirbo veltui prie 
remonto darbą ir tuos dar
bus rėmė finansiškai. Na
mai buvo naująją ateivią 
lietuviškos veiklos centras. 
Juozas tvarkė ją atskaito
mybę ir buvo renkamas 
atsakingom pareigom į 
Tautinės Sąjungos Bostono 
Skyriaus valdybas. Juozas 
džiaugėsi savo įdėto darbo 
vaisiais.

Vienybę pradėjo drums
ti "nekviesti svečiai" iš 
Lietuvos, siunčiami neaiš
kiems "kultūriniams" ry
šiams palaikyti. Velionis 
Juozas tuojau suprato tą 
"kultūrinią ryšią" anuome
tinę misiją, pamatė ją 
kėslus į lietuvią vienybę, 
į žinią telkimą ne vien 
apie pabėgusius nuo ją, 
bet ir apie apsilankančius 
pas mus tėvynaičius iš 
Lietuvos. Jis stojo visu 
savo ūgiu prieš tokias ją 
užmačias ir griežtai atsiri
bojo nuo su jais bendradar
biaujančią, nors jie ir geri 
jo draugai bebūtą, nors 
ją pagerbimams ir šeimos 
nariai prisidėtą. Jis tapo 
sąžinės balsu. O sąžinės 
balsas kaltam, lyg kirminas 
širdį graužia. Jį reikia 
nutildyti. Taip išrinktą 
ir Juozo sudarytą ALTS 
Bostono Skyriaus valdybą 
suardė. Pakartotinai išrink
tą Juozą į naują valdybą 
neteisėtai iš jos pašalino, 
mat jis pasiskundė ALTŠ 
Centro Valdybai ir Tarybai 
dėl neteisėto Skyriaus Val
dybos elgesio prieš jį. Jis 
norėjo viską išspręsti savą
ją tarpe ir kreipėsi į įsteig
tą Floridoje Tautinės Są
jungos Garbės Teismą. 
Sis pasmerkė Bostono 
Skyriaus veiksmus prieš 
jį raštu. Taip pat 
velionis Juozas ruošėsi 
oficialiai kreiptis j ALTS 
Garbės Teismą, kad būtą 
atstatyta Tautinės Sąjungos 
Bostono Skyriaus teisėta 
valdyba. Deja...jis mirė.

1952 m.Bostone įsikūrė 
Lietuvią Karią Veteraną 
Sąjungos "RAMOVĖ" sky
rius. Juozas Vaičjurgis 
buvo vienas iš jo įkūrėją, 
buvo renkamas į jo valdy
bas. Paskutiniais : metais 
nors ir nepirmininkavo, 
bet nešė Bostono Skyriaus 
naštą ant savo pečią. Ra
movėnai buvo jam lyg bro
liai. Mirusius kapinėse lan
kydavo ir kiekvienam po 
Lietuvos vėliavėlę palikda
vo. Bostono Skyriaus miru
sią ramovėną albumą jis 
sudarė. Tebegyvenusią ir 
ją paskutinio poilsio vietą 
nuotraukas į jį sudėjo, 

prijungdamas prie ją nekro
logus.

Dabar ir jo eilė atėjo. 
Jis pasiliks Bostono Sky
riaus nemariu ramovėnu.

Atvykęs į Bostoną, jis 
buvo tuojau įsirikiavęs 
į skautą gretas. Buvo tunto 
vadijos narys, o vėliau 
ir tuntininkas. Rūpinosi, 
kad jaunoji lietuvią karta 
liktą ištikima savo bočių 
palikimui.

Nors Juozas Vaičjurgis 
buvo Amerikos Lietuvių 
Piliečią D-jos narys nuo 
1956 m., aktyviai joje ne
pasireiškė. Kai į Draugiją 
pradėjo brautis pelno ieško
tojai, jis rimtai susirūpino, 
ypač Draugijos namą liki
mu. Todėl 1988 m. jis 
kandidatavo ir buvo išrink
tas į Draugijos valdybos 
Kontrolės Komisiją. Tikė
kime, kad jo noras išlaiky
ti Draugiją ir jos namus 
jaunajai mūsą kartai išsi
pildys.

Velionis Juozas stipriai 
rėmė mūsą lietuviškąją 
periodiką ir joje bendra
darbiavo. Jo pasisakymai 
vertė ne vieną pagalvoti, 
ar mes garbingai rūpina
mės mūsą tautos likimu.

Savo karininką laidos 
metraštį Juozas buvo suda
ręs. Aprašė visus: Sibire 
gyvenimo vargą užbaigu
sius, kalėjimuose nužudytus 
ir partizaninėse kovose 
Lietuvoje didvyriškai kri
tusius. Šį rudenį susirinks 
20-toji Lietuvos kadro kari
ninką laida paminėti 50- 
metį. Ten ir planavo Juo
zas tą metraštį įteikti. 
Kiti dabar tą metraštį 
nuveš į suvažiavimą. Ten 
jį atstovaus jo darbai.

Velionis Juozas Vaičjur
gis, Lietuvos garbingos 
kariuomenės karys ir elgė
si visur, kaip karys. Be 
reikalo kovos kardo nepa
kėlė ir be garbės jo nenu
leido. Jis buvo tiesus ir 
kietas, kaip tėviškes lauką 
titnagas. į jokius kompro
misus nesileido su tais, 
kurie bendradarbiavo su 
Lietuvos bolševikiniais sta
tytiniais. Lietuvą jis mylė
jo savo darbais. Organizaci
jose dirbo garbės ir pelno 
nesiekdamas. Ne organiza
cijos jam, bet jis organiza
cijoms tarnavo, norėdamas 
jas padaryti tauresnėmis. 
Tiesa jam buvo brangesnė 
už auksą. Tiems, kurie 
su ja prasilenkė ar bandė 
ją lankstyti, velionis Juo; 
zas buvo daugiau negu 
karys. Jis buvo ją sąžinės 
balsas.

Netikėtai jis mus paliko. 
Dievo valia. Nuo jos nepa
bėgsi ir niekur nuo jos 
nepasislėpsi. Duok Dieve, 
jam ramiai ilsėtis, nors 
ir ne Lietuvoje, kurios 
jis visuomet ilgėjosi. Tebū
nie pūku lengva Tau, Juo
zai, svečios Amerikos že
mė.1
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FILMŲ PASAULYJE
Algirdas Gustaitis

Apgaulingas sovietų filmas. Kada sovietai iš Sibiro 
grąžins ištremtuosius? Pasikalbėjimai su filmo 
direktorium Rodion Nahapetov.

Užsienio spaudos atstovams parodžius sovietų filmą 
"At the close of night" (Naktis baigiasi), buvau pakvies
tas pasikalbėjimui su to filmo direktorium. Jis atėjo su 
dviem rusėm vertėjom, nes pats nemoka angliškai. Kodėl 
dvi vertėjos - gal taip sovietuose įprasta...

R. Nahapetov žemoko ūgio, tamsiaplaukis, tvirtom 
rankom, be kaklaiščio, apyprasčiai apsirėdęs, įžvalgių 
akių. Visą pasikalbėjimo laiką jautėsi nedrąsiai, suvaržy
tai. Jis pristatytas kaip rusų filmų direktorius. v

Filmas pagamintas prieš pusantrų metų. Rankraštis 
sugalvotas,-taip gyvenime nėra buvę. Jis mano, kad žiū
rovams patiks.

Iki šiol tas filmas rodytas tiktai Sovietų Rusijoje, 
išskyrus, kad jis pats asmeniškai filmą buvo nuvežęs ir 
parodęs Vokietijoje. Paklaustas kur, kokiuose miestuose, 
atsakė: Bremene, Wiesbadene, Hamburge. Iki šiol filmas 
dar nerodomas Vokietijoj, nors turėjo jam talkinusių 
žmonių , įskaitytinai iš Vakarų Vokietijos. Jis norėtų su
žinoti, kaip dėl to filmo pasisakytų vokiečių spauda, 
žiūrovai.

Jam labiau patinka dirbti su įvairaus turinio filmais, 
ne su komedijomis. Šis filmas yra sovietinis, tenai kai 
kurie pasisakymai versti iš rusų kalbos į vokiečių kalbą, 
kitkas įkalbėta aktorių vokiečių tiesioginiai. Mokantieji 
tas kalbas, nesunkiai pastebės.

Iki šiol jis negamino filmų, tiktai režisavo. Kadangi 
filme daug vokiškos kalbos, tai rusiškai kalbančiai 
auditorijai vokiški įkalbėjimai išversti į rusų kalbą.

Jis domisi žmonių ryšiais, nuotaikomis. Filme vaizduo
jama meilė. Meilė gali būti įdomi, esant skirtingų tem
peramentų asmenims, keičiantis laiko tėkmėje.

Daugelis žmonių nenori skaityti filmo vertimų, jiems 
daug patogiau klausytis vertėjo balso, nors tie vertimai 
praranda dalį originalumo.

Kaip jis pasirinko pagrindinę aktorę, filme vadinamą 
Erna? Ji, tikriausiai, vokietė, ar ne? (Taip paklausė ame
rikietė žurnalistė). Atsakė, kad studijuodamas rankraštį 
ir naujienas (manytina, karo metu užrašytas), jis galvojo, 
kokie aktoriai turėtų oūti parinkti. Tuo vadovaujantis, 
pradėjo svarstyti, kokie asmenys tiktų. Jam žinomi akto
riai netiko numatytai sunkiai, sudėtingai rolei, turinčiai 
vaizduoti gražią, inteligentišką, jauną moterį. Jo dėme
sys nukrypo į Baltijos valstybių žmones, kurie turi geras 
vaidybines studijas, gerą pasiruošimą, jie yra malonūs, 
civilizuoti žmonės. Jie yra labai inteligentiški, skirtingų 
jausmų nuo rusų, ir to jis norėjęs. Čia jis atrado puikiau
siai tinkančią Erną, kuri atrodė kaip tipiška vokietaitė.

- Tai ji ne vokiečių filmų aktorė? - Jis atsakė išsisu- 
kinėaamas: - Ji yra vaidinusi filmuose, bet ne tiek daug. 
Ne, reikia patikslinti, ji vaidino daugelyje filmų, nors ji 
labai jauna.

Tik dabar gavau progą įsiterpti į klausėjų eilę:
- Kokios tautybės jūs esate?
- AŠ, rusas. Mano tėvas armėnas, todėl mano pavardė 

keistai skamba. AŠ esu rusas.
- Kur vyksta filmavimo įtampa, ar Baltijos jūroje?

- Atleiskite, nenugirdau.
- Kokioje jūroje plaukia filrnoje vaizduojami vokiečių 

ir rusų laivai, ar Baltijos jūroje, ar kur kitur?
- O... Šiaurės jūroje. Šiaurės jūroje vasarą.
- Filmas savotiškai įdomus, nes vyksta konfliktas tarp 

skirtingai galvojančių žmonių.
- Konfliktas? Atleiskite, koksai konfliktas?- paklausia.
- Jūs neteisingai pavaizduojate sovietų žmones. Jūs 

audriai stengiatės parodyti, tarsi sovietai yra humaniški 
žmonės, jūs norite sovietų žmones parodyti maloniais ir 
tuo norite kvailinti Vakarų pasaulyje gyvenančius.

/Spaudos žmonių tarpe subruzdimas, keletas piktų 
žvilgsnių link manęs. Vertėja pasilenkia prie filmo direk
toriaus, jam ilgokai kažinką šnibžda į ausį. Aš tiesiai 
žiūriu į rusu pasivadinusį/.

- Taip, jis patenkintas, kad jūs supratote, kad jie visi
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Sovietų Rusijos filme 
"At the close of night" 
(Naktis baigiasi) vie
nas pagrindiniųjų to 
filmo aktorių yra lie
tuvis Remigijus SA
BULIS, vaidinantis 
rusų jūrininką Nikolai 
Boršč. Čia jis vokiečių 
ligoninėje Antrojo pa
saulinio karo metu, 
antlode prisidengęs 
veidą. Jis buvo pra
radęs atmintį (filme), 
jam vokiečiai prikergė 
vokišką vardą ir pa
vardę.

labai malonūs.
- Kokia diplomatija! Jei jūs norėsite ir galėsite tęsti 

tokios rūšies darbą, gal jūs galėsite keisti sovietų žmonių 
galvoseną apie kitus žmones, apie kitokias tautybes, ne 
vien apie rusus.

- Tokia galimybė gali būti ir tai mane domina. Jei 
aš galėčiau veikti ta linkme, tai būtų puiku, nes aš ma
nau, kad visos tautybės yra malonios. į žmones reikia 
pažvelgti iš arti.

Greiti įsiterpia kitų klausimai, ar vokiečiams patiko, 
ar rusams patiko. Kitam atrodo, kad filme reiškiama 
daug simpatijos vokiečiams. Ar Rusijoj tebemanoma, kad 
vokiečiai rusų priešai, ar prisimenama buvęs karas?

Atsakė, kad Gudijoj, (vadino Baltarusija), kuri yra 
netoliu Vokietijos, žmonės daug nukentėjo karo metu nuo 
vokiečių kariuomenės, vyresnieji to negali parniršti. Tai 
į>ųvo sunkūs laikai.

- Rusų aktoriai filme visiškai skirtingi nuo vokiečių 
aktorių, tai lengvai filme pastebima.

- Taip, todėl parinkau aktorius iš Baltijos valstybių, 
kadangi jie yra arčiau vokiečių, jiems lengviau pavaizduo
ti. Rusai turi kitokius judesius ir skirtingas mimikas.

- Hollywoode savotiškas dėmesys sovietų filmams. Ar 
Sovietų Sąjungoje taip pat didelis dėmesys amerikiečių 
filmams, televizijai?

- Taip. Kiek prisimenu, aš ir mano pažįstami domėjo
si Jungtinių^ Amerikos Valstijų filmais, domėjosi palygi
nimu žmoniškų jausmų. Amerikiečių ir rusų laukia didelis 
bendrumas.

Vėl gavau įsiterpti:
- Jūsų filmo rodymo' metu dalintose informacijose 

parašyta, kad vokiečiu} evangelikų kunigas skundėsi, jog 
Vokietijoj dar yra apie 300,000 rusų belaisvių nuo pasku
tinio karo, kuriems neleidžiama grįžti namo į Rusiją, ar 
į Sovietų Sąjungą. Man tai atrodo kaip farsas, kaip klas
tinga apgaulė, nes iš Vokietijos į namus galėjo grįžti kas 
tik norėjo^ Priešingai, Sovietų Rusija tebelaiko ir į Vokie
tiją negrąžina keletos šimtų tūkstančių vokiečių karo be
laisvių. Ar jūs to nežinote?

- Atrodo, kad tas~ pastorius /kunigas/ siūlė į Sovietų 
Sąjungą pasiųsti sąrašą buvusių karo belaisvių, laikomų 
karo belaisvių stovyklose ar priverčiamose darbo vieto
vėse. Kai aš turėjau progos vokiečių bažnyčioj kalbėti 
apie įvykius Antrojo pasaulinio karo metu, aš pajutau, 
kad vokiečiai jaučiasi kalti dėl tų buvusio karo įvykių. 
Pirmiausia, buvo sumanymas duoti vokiečiams sąrašą 
Rusijoje laikomų, pasikeičiant su vokiečiais, bet mūsų 
(sovietų) karo veteranai kątegoriškai atsisakė tai daryti. 
Tada jie nutarė patys sudaryti tokį sąrašą, nesitikėdami 
teigiamo atsakymo, bet toksai sąrašas tebedaromas.

Jo išsisukinėjantis, amerikiečius kvailinantis atsaky
mas, mane supykino:

- Klausykite, jei kalbate apie politinę padėtį, tai dar- 
buokites teisingai, filmai turi didelę galią. Pasistenkite jr 
parodykite, kai iš Lietuvos į Sovietų Sąjungą buvo iš
vežta šimtas tūkstančių lietuvių, šimtas tūkstančių latvių, 
daug kitų. Tai faktai. Daugelis jų nužudyta ar žuvo Sibi
re. Aš esu lietuvis ir tai žinau. Ir tai žinau labai gerai’. 
Pasistenkite tuos nekaltus žmones grąžinti iš Sibiro atgal 
į Lietuvą ar Baltijos valstybes. Prašau, jūs per daug pi
giai nesišvaistykite išsigalvotais pasakojimais apie Antrą
jį pasaulinį karą, nes yra žmonių, kurie žino kaip yra 
buvę.

Po pasitarimų ir tylos, jis atsakė:
-Vieną vakarą Vokietijoj prie manęs priėjo verkianti mote>- 

ris ir prašė pagaminti filmą apie vokiečius, kurie gyveno 
vokiečių kolonijose Rusijoje, ir jie karo metu buvo eva
kuoti. Man buvo pasiūlyta filmuoti turkų įvykdytą geno
cidą. Iš tiesų, girdėjau įvairių pasiūlymų, nes tokios rū
šies įvykių yra daug, jie labai skaudūs, bet aš jaučiu, 
kad aktoriaus gyvenimas yra per trumpas apimti visus 
tuos taškus. į,

Tada graikas paklausė: ra
- Jūs užsiminėte turkų padarytas žudynes, suprantama, 

armėnams. Kadangi jūs esate armėnas, tai tas jums arti
miau. JAV-ių Užsienių reikalų ministerija (State Depart
ment) to JAV-ėse neleidžia filmuoti. Manytina, nenori 
gadinti santykių su Turkija.,. Ar Rusijos vyriausybė leistų 
tokios rūšies filmą pagaminti Sovietų Sąjungoje?

LIETUVIŠKO MUZIEJAUS APŽVALGA

• Kovo mėnesį Balzeko Lietuvių kultūros muziejų aplan
kė garsusis Lietuvos disidentas Balys Gajauskas su žmona, 
į muziejų juos atlydėjo Birutė Jasaitienė. Svečiai muzie
juje praleido nemažai laiko, apžiūrėdami visus skyrius 
bei eksponatus ir pabendraudami su tarnautojais. B. Ga
jauskas pareiškė, kad muziejus jam padarė labai didelį 
įspūdį. Užsiminė, kad iki šiol Lietuvoje daugelio dalykų, 
ypač is Nepriklausomos Lietuvos laikų, nebuvo galima 
rodyti, bet dabar kadangi žmonės drąsesni, daug tų ekspo
natų kelia į viešumą ir stengiasi juos parodyti!

• Kovo 17 d. Muziejaus meno galerijoje įvyko Uršulės 
Astrienės liaudies meno darbų parodos atidarymas. Nors 
oras buvo gana blogas, į atidarymą susirinko gražus me
no mėgėjų būrelis. Valentinas Ramonis, Muziejaus vykdo
masis direktorius, atidarė parodą ir pasveikino atsilan
kiusius, o Muziejaus pirmininkas Stasys Balzekas papasa
kojo apie Muziejaus ir Astrienės bendradarbiavimą per 
paskutinius 24 metus.

į parodos atidarymą specialiai iš Kalifornijos atskrido 
dvi Astrienės dukterys. Parodoje buvo išstatyti jos 45 
paveikslai, visi kruopščiai sukurti iš tikrų šiaudų. Astrie- 
nė yra šios rūšies meno specialistė. Muziejaus Velykinių 
priešpiečių loterijai ji padovanojo vieną iš savo gražiau
sių paveikslų. Po atidarymo visi lankytojai turėjo progos 
pasivaišinti ir pabendrauti. U. Astrienė taip pat meniškai 
dažo margučius ir kas metą Balzeko muziejuje moko 
kaip juos marginti. Sekančią dieną ji su sūnum Donatu 
mokė daugiau kaip šimtą žmonių, kurių tarpe buvo ir 
nelietuvių , kaip marginti kiaušinius lietuvišku skutinėjimo 
būdu.

• Kovo mėnesio viduryje Muziejuje lankėsi visa "Žalgi
rio" jaunių futbolo rinktinė iš Lietuvos su savo treneriais

• bei palydovais. Jauni vyrukai buvo nepaprastai sužavėti 
čia laikomais istoriniais bei kultūriniais turtais, kurių 
daugelis nebuvo niekada matę. Juos labiausiai nustebino 
ir domino Nepriklausomos Lietuvos kariška uniforma, 
medaliai, ordinai, pašto ženklai, monetos ir banknotai. 
Daugelis jų nežinojo, kad Nepriklausoma Lietuva turėjo 
savo kariuomenę ir juos labai stebino Muziejuje išstatyti 
500 ir 1000 litų banknotai.

Muziejaus vykdomasis direktorius Valentinas Ramonis 
visus apvedžiojo po muziejų ir apibūdino eksponatus. Visi
buvo apdovanoti knyga apie lietuvių sportą JAV-ėse.

- Aš nesu tikras, kaip dėl to pasisakytų, bet būtų 
daug ir įvairių sunkumų. Mes turime klasišką veikalą 
"Taras Bulba". Vienas iš mūsų vadovaujančių direktorių, 
Bondarchuk, tikėjosi pagaminti tokį klasišką filmą. Atsi
klausus politinius reikalus sprendžiančių, buvo patirta, kad 
geriau nepradėti. Tai galėtų turėti politinių painiavų su 
Lenkija, nes paliečiami lenkai. Šiuo kart labai sunku pasa
kyti. Armėnai norėti} turėti tokį filmą. AŠ nežinau, ar 
turkai to norėtų.

- Matėme amerikiečių televizijoje, SBS, serijinį vei
kalą "Peter Ustinov's Russia". Dėmesys skirtas bažnyčiai 
graikų ortodoksų bažnyčiai ir bažnyčiai bendrai Rusijoj. 
Dabar, kai jūs esate užaugęs žmogus, ar jus religijos 
mokė tėvai, ar jie religiją buvo nustūmę šalin?

- Jis buvo pakrikštytas (atpasakoja vertėja), kadangi 
jo senelė buvo pakrikštyta. Ji ir rūpinosi jo krikštu. Jis 
sako, kad dabar jau galima praktikuoti religiją, anksčiau-* 
ne. Visi vaikai turi pereiti tam tikras pakopas... tai ilgas 
procesas. Ir mokykloje geriausi mokiniai neraginami eiti 
į bažnyčią. Jie raginami klausyti ir sekti valstybės ir 
vyriausybės nurodymų. Kitaip teks vienam stovėti klasėje 
ir būti išjuoktam, bet dabar tai visiškai pasikeitė, pvz., 
paskutiniais dviem ar trim metais yra skirtumas religijos 
traktavime.

Režisorius turi dvi mergaites, aštuonių ir dešim
ties metų amžiaus. Jo žmona aktorė Sovietų Sąjungoje, 
duktė mokosi baleto. Rusų baletas esąs geras todėl, kad 
jie dirba labai sunkiai. Jis tėvą prarado, kai tebuvo trejų 
metų, nežino kur dingo jo tėvas.

Pabaigoje paklausiau:
- Jei esate armėnas, kodėl minite tik Baltijos valsty

bes. Ar nežinote, kad Lietuva šimtmečiais buvo svar
besnė už Rusiją! Kodėl jūs nepaminėjote Lietuvos? Be 
to, filme vaidina trys lietuviai, taip pat du latviai, vie
nas estas. Kodėl nekalbate apie Baltijos valstybes kaip 
apie tautas? Jų negalima vadinti "Baltijos valstybėmis" 
jos yra atskiros valstybės. Prašau to nepamiršti.

- Taip... pagrindinė filmo žvaigždė yra lietuvaitė. 
Nelė Klimienė ir Remigijus Sabulis, ir plačiai žinomas 
Donatas Banionis yra lietuviai. Jie - pagrindiniai aktoriai 
Taip pat daktaras. (Atsiprašo, jei ne viską išgirdo...) 

Latvių spaudos atstovas Anšlavas Eglitis paklausė, iš 
kokio teatro Sabulis, nes jo vaidyba teatrinio stiliaus. 
Atsakė, kad iš Kauno.

Tuo pasikalbėjimai su sovietų filmų režisierium Ro
dion Nahapetov baigėsi. Susirinkusiems besiskirstant, su 
juo atskirai pasikalbėjau. Prašiau nepykti už tiesius 
klausimus, nes man, kaip lietuviui, svarbu ir reikalinga 
pasakyti drauge ir užsienio spaudai. Jis šypsojosi, sakė 
nė kiek nepykstąs ir mane suprantąs. Paminėjau keletą 
lietuvių filmų režisierių. Sakėsi, juos žino, tik vieno 
neprisiminė. O kai paklausiau, ar pažįstas režisierių Gied
rį, jis šypsodamasis tarė: - "Marijų, kaip gi, pažįstu! 
Pažįstu Marijų Giedrį!"

Prašiau, kad pagamintų filmą apie Lietuvą, lietuvius. 
Teisingą filmą. Atisisveikinant, dovanojau mano parašytą 
anglų kalba knygutę apie Lietuvą: ”2UU.000.000 and Lithu
ania’? Ir paprašiau greta stovėjusią vertėją, kad jam iš
verstų. Pažadėjo. Rusaitė sakėsi daug metų gyvenanti 
JAV-ėse, manė, kad lietuviai ir latviai yra slavai, "išver
tus mano knygutę, žinosite, kad nesame slavai".
Remigijus Sabulis, g. 1954 m. rugpjūčio 29 d. Kaune. 
Baigė konservatoriją, vaidino Kauno teatre. Gražiai vaidi
no eilėje filmų: "Kur iškeliauja pasakos", rež. A. Dausa, 
1973 m.; "Sužeista tyla", rež. A. Kundelis, 1979 m.; 
"Amerikoniškoji tragedija", rež. M. Giedrys, 1981 m.; 
"Skrydis per Atlantą", vaidino Steponą Darių, rež. R. 
Vabalas, 1984 m., ir kt.
Marijonas-M ar i jus Giedrys, g. 1933 m. kovo 16 d. Kaune. 
Režisavo eilę žinomų lietuviškų filmų, kaip: "Mums nebe
reikia", pagal J. Baltušio novelę, 1960 m.; "Svetimi", 
1961 m.; "Vienos dienos kronika" (su rež. Žalakevičium), 
1963 m.; "Dangus priklauso mums" (apie moksleivių dainų 
šventę) 196a m.; "Kalnai, kalnai" (apie lietuvių alpinistus) 
1968 m.; "Lietuva" (apie lietuvių dainas ir tautinius šo
kius) 1969 m.; istorinę dramą apie didįjį prūsų laisvės 
kovotoją Herkų Mantą 1972 m. ir kitas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠ PADANGĖS MIELOS 
( iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

VILNIAUS UNIVERSITETAS. Universiteto knygynas “Littera”. Ji dekoravo dail. A. Kmieliauskas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS. Germanų ir Romanų filologijos skaitykla. Ji pavadinta pirmos lietuviškos 
knygos “Katekizmas” (1547—m.) autori aus Mažvydo (apie 1520-1563) vardu. Freskos autorius — dail.

S. Simulynas. Abi nuotraukos Juozo Polio

ATKURTAS LIETUVOS 
AEROKLUBAS

Š.m.kovo mėn. 18 d. 
KAUNE įvyko Lietuvos 
aviatorių suvažiavimas. 
Ta- oiproga f i buvo atkurtas 
Lietuvos Aero Klubas, ku
ris buvo įkurtas nepriklau
somoje Lietuvoje 1927 
metais. Nedaug yra likę 
Lietuvos aviacijos istorijos 
kūrėjų dalyvių. Tik kai 
kuriems pavyko išvengti 
tremtinio likimo.

Aviacijos generolas
Antanas Gustaitis žuvo 
Maskvos kankyklose, Šiau
rės Uralo lageriuose nuo 
ligų ir sunkių sąlygų mirė 
kapitonas Vladas Morkus, 
pirmasis Lietuvos parašiuti
ninkas. Likimo ironija buvo 
tai, kad 1935 m.Jugoslavi
joje vykusiame Tarptauti
nės Aeronautikos Federaci
jos kongrese jis buvo bal
savęs už tai, kad į tų orga
nizacijų būtų priimta ir 
Tarybų Sųjunga.

Lietuvos Aero Klubas 
nori atnaujinti ir savo veik
lų Tarptautinėje Aeronauti
kos Federacijoje. Per tai 
atsirastų didesnių galimybių 
pasireikšti goriausiems 
mūsų sportininkams šioje 
srityje. Pakvietimų yra 
buvę.

Lietuvos Aero Klubo 
Tarybos pirmininku yra 
išrinktas Antanas Karpavi
čius.

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

JAU SENIAI NORI BŪTI 
ATSAKINGI UŽ APLINKĄ

Lietuvos ŽALIŲJŲ (eko
logų, gamtos apsauga besi
rūpinančių) organizacijos 
koordinatorius Alvydas 
Karalius rašo tarpe kita 
ir apie Kaišiadorių Hidroa- 
kumuliacinę Elektrinę "Mū
sų Gamta", nr.3. Minima 
Elektrinė yra gigantomani
jos ir neracionalaus ūkinin
kavimo pavyzdys. To pasė
koje bus pražudyta tūkstan
čiai hektarų dirbamos že
mės. Kas liks iš Kauno 
Marių? Jau dabar jų stovis 
blogas: pernai buvo už
drausta maudytis, žuvys 
gaišta. Į šias Marias supi
lama nemaža druskų, naf
tos produktų. Specialistai 
tvirtina, kad statybos vie
toje geologiniai sluoksniai 
yra išsidėstę ne horizon
taliai, gali būti ir nuo
šliaužų. Dar neištirta kaip 
aplinkų, Marių ekosistemas, 
paveiks dažna potvynių 
ir atoslūgių kaita.

Koordinacinės Tarybos 
nuomone, Elektrinės staty
bų, kol nepadaryti išsamūs 
tyrimai, reikia būtinai su
stabdyti. Kitaip - švaisto
masi milijonais, o vėliau 
gali pasidaryti ir milijardi
niai nuostoliai . Autorius 
siūlo Elektrinės statybi
nes medžiagas ir darbinin
kus nukreipti prie Kauno 
valymo rengimų statybos.

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

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

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

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Jmui S.: 631-6834 (namą); Henrikui N.. 366-7770 
Dainiui L. •. 766-9606; Janui R.: 337-8637

1989. IV. 27

TAUTA yra TADA ŽUVUSI,KAI JI, PATI SAVęS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius
- - - _________________________________ __________________ - -J

"JEDINSTVO" GIRIASI
Laikraštyje "Sovietska- 

ja Litva" buvo atspausdinta 
žinia, jog "Jedinstvo" Vil
niaus Taryba iš surinktų 
š.m.vasario mėn. 19 d.lė- 
šų nutarė paskirti 5.000 
rublių nukentėjusiems per 
Jonavos "Azoto" įmonės 
avarijų sušelpti. "Komjauni
mo Tiesoje" Nr.67 jau buvo 
pažymėta, jog nereikia 
praleisti pro šalį šios pozi
cijos.

Kokiomis lėšomis dis
ponuoja ši stalininė organi
zacija? Pasiteiravus paaiš
kėjo, kad grynų pinigų 
banko įnaše ši organizacija 
turinti 10 rublių. Bankinin
kas. iš Jonavos patvirtino,

• NEGESTA ŽVAIGŽDE 
PAUKŠČIO PĖDOJE. Nauja 
Vytauto Martinkaus knyga 

istorinis romanas apie 
pirmojo Lietuvos aeronauto 
išradėjo ir filosofo A.Griš- 
kevičiaus gyvenimų _ 426 
psl.30.000 egz.J988.Vilnius.

kad jokio įnašo banke irgi 
nebuvo padaryta. "Azoto" 
direktorius B.Lubys užklaus
tas atsakė, jog pirmų kar
tą girdi apie tokių aukų 
nukentėjusių labui. Po šių 
faktų paskelbimo "Komjau
nimo Tiesoje", praėjus pa
rai, "Jedinstvo" Vilniaus 
miesto tarybos narys A.Ko- 
pylovas paaiškino, kad orga
nizacija nesiruošia pervedi
nėti pinigų, o nuveš juos 
pati, aplankys nukentėju
sius, įteiks pinigus. Kol 
kas dar laukia, esu, gali 
dar keli iš nukentėjusių 
numirti ir jis esųs tik įga
liotas pareikšti, kad pini
gai tikrai yra.

• Statistikos duomenimis 
iš Lietuvoje gimusių 1939 
m. 54.184 kūdikių mirė 
6592 (122 iš 1.000), 1988 
m. gimė 56.806, mirė 654 
(11 iš 1.000).

Vidutinis gimdyvių am
žius 1987 m. buvo 27 m., 
daugiausiai gimdo baltaru
sės, mažiausiai- žydės.

Dabar Lietuvoje yra 
iš viso daugiau kaip 990.000 
šeimų ir apie 280.000 vien
gungių.

TAIP MUS "BROLIŠKAI MYLĖJO"...
ŽUDYNĖS JUODUPĖJE 1941 metais.

Žudynes Juodupėje, Rokiškio apskr. įvykdė vieti
niai rusai kolonistai iš Prūselių kaimo. Apie jas girdė
jau iš vieno suimtojo ir kitų žmonių, kurie šalia gyveno.

Ginkluoti vietiniai rusai suėmė keliasdešimt jau
nų apylinkės vyrų ir juos uždarė valsčiaus daboklėje 
pirmomis karo dienomis. Kada vokiečių bombardavimai 
artėjo, rusų kariuomenė traukėsi į Rytus, komunistinė 
valdžia išbėgiojo, o rusai nutarė suimtuosius nužudyti. 
Jų planai paaiškėjo vėliau, nes jie dar tikėjo Maskvos 
radijo pranešimams, kad vokiečiai sulaikyti ir vietomis 
atmušti, tad dar perdaug nesiskubino vykdyti savo už
mačių.

Vienų dienų, išgėrę degtinės, atsivedė vienų suim- 
tųjį ir pradėjo jį pjaustyti. Dar negalėjo kankinimų 
tęsti, tai vienas rusas atnešęs daugiau degtinės. Po 
antro išgėrimo vėl stvėrėsi "darbo". Šį kartą, atrodo, 
galėjo pjaustymų tęsti, nes netrukus atsivarė kitą suim
tąjį.

Nukankintųjų lavonus vežė į miškų. Taip jiems 
besidarbuojant, atbėgo vienas rusas ir sušuko, kad vo
kiečiai esu visai netoli. Žudikai kų tik buvo atsivarę 
vienuoliktųjį vyrų. Skubiai jį nušovė ir išvežė į miškų. 
Netrukus viskų pametė, šoko į sunkvežimį ir išdūmė 
į Rytus.

Kiti suimtieji, likę daboklėje, pamatę, kad sar
gybų nebėra, išlaužė duris ir išėjo iš daboklės.

Kai praėjo vokiečiai, gyventojai surado dešimtį 
sudarkytų lavonų ir tik vienų nušautą. Lavonai buvo 
negiliai pakasti arba šakomis apmesti. Sunku buvo at
pažinti, nes veidai buvo supjaustyti. Artimieji atpažino 
juos iš drabužių.

Rokiškio apskritis, kaip Zarasų ir Švenčionių, 
yra paskutiniosios Rytų Lietuvos teritorijoje. Čia buvo 
įvykdyta žudynių kiekviename miestelyje. Kai kur čia 
buvo sušaudyti ir kaliniai, atvežti iš kitur. Turbūt, 
kitų apskričių NKVD juos sušaudė prieš išbėgant į So
vietų Rusijų. Komunistai ir rusai rokiškėnams parodė 
savo tikrųjį pabaisų veidų. Todėl nenuostabu, kad Rokiš
kio apskrityje vyko didžiausios partizanų kautynės su 
rusais ir stribais (čia jie buvo vadinami skrebais).

R.Bu 1ovas

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

GRAŽIAUSIŲ. IR SENIAUSIŲ KALBŲ.- LIETUVIŠKAI I

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO UM MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties
Programos vedėja* : U ŪDAS STANKEVIČIUS

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

ie batai per daug patogus, kad būtų mano kojos didumo”

o Tiesa - tai neperrėkiama nebylė.
o Kai pats iš puikybės apanki - kitiems akys atsiveria, 
o Saulės darbas - kad kiti aplink jų suktųsi.
______________________ Leonas Bušma

TEMPERAMENTAS PAGAL LĖKŠTES

Kokius indus pasirenkate valgiui patiekti, gali 
pasakyti šį tų apie jūsų asmenį, - sako amerikietė psi
chologė E. Kahn.

Konservatyvių, stiprių spalvų pasirinkimas, kaip pav. 
alyvų žalumo ar tamsiai rudų reiškia, kad jūsų gyveni
mo stilius yra praktiškas, jūsų bičiuliams aišku, kokia 
jūs esate. Jumis galima pasitikėti, esate punktuali.

Indų ryškios spalvos - raudona arba oranžinė- reiškia 
kad jūs esate gyvo būdo, atvira, maloni ir mėgiama. 
Su jumis smagu būti kartu. Jūsų gera nuotaika yra 
užkrečianti.

Jeigu mėgstate baltus indus - esate pastovaus tem
peramento, lengvo būdo, neįsitempusi. Jūs ramiai pri
imate kasdienio gyvenimo nepatogumus.

Paprastos formos ar piešinio indai, pav. apjuosti 
tik plonu lanku aplink lėkščių ar dubenių kraštus, sako, 
kad esate rimta, tikrai tikite tuo, kų kalbate ir mėgs
tate, kai situacijos nesikeičia greitai.

Komplikuotas indų piešinys reiškia, kad esate nuoty
kingos prigimties rįr jums smagu gyventi. Mėgstate iš
bandyti įvairius dalykus. Kiti jus mėgsta už tai, kad 
mokate pilnai gyventi.

Indai su širdelių, drugių ar gėlių piešiniais patvirtina 
kad esate šilta, sensuali ir tvirtai stovinti ant kojų. 
Jums labai svarbu šeima, jūsų ryšys su žmonėmis, ku
riuos mylite, yra labai stiprus.

° Jeigu mėgstate apvalius arba ovalinės formos indus, 
esate gera darbuotoja, lojali draugė ir žmona. Jūs taip 
pat gerai sutinkate su kartu dirbančiais ir gerai atlie
kate, kų darote.

° keturkampės ar stačiakampės formos indų pamėgi
mas reiškia, kad esate gimusi vadovauti. Kiti atsižvel
gia į jūsų nuomones ir nurodymus. Esate gerai susior
ganizavusi ir atrodo visada žinote, kų daryti.

° Indų įvairus mišinys - įvairių spalvų, formų ir pieši
nių jūsų spintelėje reiškia, kad esate nepriklausoma 
ir savimi pasitikinti.

Jeigu jūsų indų pasirinkimas susideda iš keletos 
čia aprašomų rūšių,’ reiškia jūs turite ir įvairių charak
terio bruožų. Jeigu ir ne pati pasirinkote indus, o ga
vote dovanų, bet faktas, kad juos naudojate, nusako, 
jog esate lanksti ir galite gyventi ne būtinai savo pa
čios pasirinktame stiliuje. ( Parinko Ž. )

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄl

Iki šiol šis Fondas išleido per 350,000 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 Fonao šūkis: KAPITALAS LIETUVAI, 

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

5 psl.



toronto
"TĖVIŠKĖ? ŽIBURIAI" 
ATŠVENTĖ 40-METl 
DARBO IŠEIVIJOJE

Š.m. balandžio mėn. 
1 d. ANAPILIO didžiojoje 
salėje Kanados savait
raštis, leidžiamas Toronte, 
iškilmingu koncertu pami
nėjo savo veiklos keturias
dešimtmetį. Vakaro progra
mai vadovavo Ramunė 
Sakalai t ė-Jonaitienė, leidė
jų vardu kalbėjo valdybos 
p-kas dr.S. Čepas, pateikęs 
šio savaitraščio kondensuo
tą istoriją, apibūdindamas 
redaktorius, darbuotojus, 
globėjus. Meninę vakaro 
programą, atliko Toronto 
VOLUNGĖS choras, vad. 
muz.Daliai Viskontienei,pri- 
sijungus sol.Anitai Pakalniš
kytei ir akomp. muz. Jonui 
Govėdui.

Ilgamečiu! redaktoriui 
prelatui dr.Pranui Gaidai 
buvo įteiktas medžio dirbi
nys su išdrožtais atitinka
mais jo darbui simboliais.

Buvo gauta daug sveiki
nimą žodžiu, raštu iš įvai
rią organizaciją ir asmeną.

Vaišią metu buvo prista
tyti garbės svečiai, kurią 
buvo susidaręs nemažas 
būrys.

Daug ranką neše 
ir neša didžią laikraščio 
leidimo naštą ir atrodo, 
dar patvariai neš ir toliau, 
ko linki visi lietuviai, b.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS KREDITO KOOPERA
TYVO Valdyba, paremdama 
savaitraštį "Nepriklausoma 
Lietuva", paskyrė $300,-
auką.

Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• ONA 1NDRELIENĖ, nuo
širdi, ilgametė "NL" skai
tytoja ir talkininkė, šiuo 
metu randasi Slaugos Na
muose Toronte. Akims - 
susilpnėjus, nebepajėgia 
daugiau skaityti. Jai nuo
širdžiai dėkojame už visą 
įdėtą darbą ir talką. "NL"

• VISUOTINAS - METI
NIS "PARAMOS" narią 
susirinkimas įvyko Kara
liaus Mindaugo menėje, 
Lietuvią Namuose, balan
džio mėn. 16 d., 3 val.p.p. 
Dalyvavo 373 nariai. Pir
mininkavo D.P. Vaidila, 
sekretoriavo dr. J.E.Birgio- 
las. Buvo išklausyti valdy
bos ir komitetą pranešimai 
patvirtintos 1988 m.apy
skaitos. I valdybą aklama- 
ciniu būdu buvo perrinkti 
tie patys valdybos nariakD. 
Vaidila ir O.Peikus. Į revi-

_. ' ' ' . LIETUVIŲ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

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

10 % už 1 m. term, indėlius
10 % 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. 
1T % už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF Ind. (variable rate

11 'Ą % 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 
67z% už kasd. pal. čekių sąsk.

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $85,000 Ir mortglčlue Iki 75% įkal- 
noto turto Visu narių gyvybė apdrausta santaupų dydy)*, bet nedau
giau $2,000 Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ IJ.uuo Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of Credit) ir antrieji mortgičlal.

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

Toronto. Ontario M6P 1A6 Telefonas: (416) 532-1149
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zijos komitetą perrinktas 
V.Sendžikas ir į kredito 
komitetą - K.Draudvila.

Aktyvas - $69,849,645
- pelnas- $734,459, -aukos 
lietuviškoms organizacijoms 
siekė beveik $ 40,000,-

Susirinkusieji buvo pa
vaišinti kavute ir pyragai
čiais.

Lietuvių Namu
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 300 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė 4 
iš Vilniaus, 3 iš Kauno, 
2 iš Panevėžio, po 1 iš 
Kaišiadorių, Marijampolės, 
Elektrėnų, Trakų rajono, 
J.K.Dervaičiai iš St.Catha
rines, S.Danaitienė iš Ot- 
tawos, V.Keturkienė iš 
Montrealio.
• Svetainėje LOKYS sek
madieniais yra darbo pada- 
vėjams/joms. Skambinti 
LN vedėjui T.Stanuliui 
tel: 532-3311.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $100,- Juo
zas Dilys iš St.Catharines; 
$ 50,- Marija Matusevičie- 
nė; a.a.Stasio Banelio at
minimui: $100,- Vasaris
Bersėnas; $50,- J.V.Šimkus; 
$40,- T.B.Stanuliai; $25,- 
A.B.Spudai; po $20,- R.Ky
mantas, l.Meiklejohn, J.J. 
Morkūnai, D.T.Renkauskai, 
E.Senkuvienė, E.Šernienė; 
po $10,- G.P.Stauskai; $5,- 
M.Statulevičius.

Iš viso statybos fonde 
yra $123,814.36. Aukos 
priimamos PARAMOJE 
sąsk.8711, PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS KOOPERATY
VE sąsk. 155332.17 ir TAL
KOJE sąsk.4259.

LIETUVIŲ NAMŲ UŽGAVĖNIŲ KARNAVALO PELNO
PA S K I

*
R S T Y M A S
1988 m. 1989 m.

"atžaLynas" 63.00 $ 343.70 '= $406.70
"ARAS" ------------- 27.00 + 147.30 = 174.30
"GINTARAS" -------------- 63.00 + 343.70 = 406.70
FILATELISTAI ------------- 27.00 + 147.30 = 174.3U
MAIRONIO Mokykla — 63.00 + 343.70 = 406.70
MOTERŲ Būrelis ------ -- 63.uū + 245.50 = 308.5u
"NL" Rėmėjų Būrelis -- 27.00 + 147.30 = 174.30
SKAUČIŲ K.Birutės d. __ 27.00 + 147.30 = 174.30
PENSININKAI --------------- 27.00 + 147.30 = 174.30
"VYČIO" Klubas ------- 27.0u + 147.30 - 174.30
"GYVATARAS" (Ham)— — + 100.45 = 100.45
L.N. VYRAI --------- — — — — — + 98.20 = 98.20
ATEITININKAI ---------------- 45. uo + = 45.o6
VAIKŲ DARŽELIS --------- 36.00 + = 36.00
ŠACHMATININKAI ------ 20.00 + — = 20.00

$ 515.00 $ 2,359.05 $2,874.05

* 1988 metų pelnas nebuvo paskirstytas.

už asmenines 
paskolas nuo.... 13%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) :

•u nekeičiamu nuošimčiu
1 motų ......................13%%
2metų .................... 13*%
3 matų.................... 13%
(fixed rato)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 motų ..— 11/2% 
(YtnaoFa rstvj

Į debesis remiasi šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčios 
bokštas Lituanikos gatvėje Čikagoje. Ši seniausia lie
tuvių bažnyčia Čikagoje dabar jau pergyvena krizę, kaip 
i r daugumas I i etuvi šk ų parapijų, nes 1 i etų vi ai bėga £ 
priemiesčius, o bažnyčios atitenka kitataučiams.^

Nuotrauka Ed. Sulaičio.

JAUNŲJŲ ŽALGIRIEČIŲ 
VIEŠNAGĖS ATGARSIAI

Lietuvos jaunieji futboli
ninkai Chicagoje paliko 
kuo geriausius prisimini
mus vietiniams lietuviams. 
Jie čia pasirodė kaip šau
nūs Lietuvos reprezentan
tai ne tiktai futbolo aikš
tėje, bet ir už jos ribą.

Chicagos Futbolo Ko
manda L1TUANICA, kuri 
ėmėsi žygio juos čia atsi
kviesti, yra patenkinta

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

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

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

180-185 d. term, ind............ 974%
1 metų term, indėlius.........10 % j
2 metų term, indėlius ........10 %|
3 metų term, indėlius.........10 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 113/4%
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. 113/<% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 11 % 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 11 %; 
Specialią taup. s-tą ...............8 % t
Taupomąją sąskaitą .............8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9 % t 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4% r 
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 41 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

viešnagės pasisekimu bei 
rezultatais, nežiūrint, kad 
aikštėje savo tėvynainiams 
sportininkams turėjo nusi
leisti.

Kovo mėn. 30 d. Klubo 
patalpose vyko jaunųjų 
žalgiriečių Globos Komite
to Chicagoje baigminis 
posėdis. Šį komitetą sudarė 
buvusieji ir dabartiniai 
FK LITUANICOS valdybos 
nariai: J.Kaunas (pirminin
kas) , J.Pleirys, J.Juška,
G.Bielskus. A.GIavinskas.
E.Sulaitis.
Komitetas artimai bendra
darbiavo su V. Adamkumi, 
kuris turėjo tiesioginį ryšį 
su Vilniumi, o prieš pat 
išvykos pradžią suderino 
pasitaikiusius nelygumus 
Maskvoje bei Washingtone.

Posėdžio metu nutarta 
laiškais padėkoti visiems 
tiems tautiečiams, kurie 
pas save priglaudė svečius 
iš Lietuvos ir tiems, kurie 
pinigais bei atsilankymu 
parėmė visus renginius 

Chicagoje. Palyginus, gausi 
tautiečių parama įgalino 
svečius iš Lietuvos apdova
noti ir kukliomis dovanėlė
mis.

Žinoma, didžiausią pa
dėką nutarta išreikšti jau
niesiems futbolininkams, 
jų treneriams bei grupės 
vadovui Vytautui Nėniui. 
Žinant, kad V.Nėnius yra 
ir naujai atsikūrusio Lietu-

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1374%
2 metų .................. 13 %
3 metų .............. 13 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 11’/s %

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

Lietuvos “Žalgirio' ' sporto draugijos pirm, ir Lietuvos T autinio Olimpinio Ko
miteto vicepirm. VYT AUT AS NĖNIUS, vadovavęs Lietuvos jaunųjų futbolininkų 
grupei Amerikoje, kalbasi su tos grupės Globos komiteto nariu Čikagoje Ed. 

ŠULAIČIU. Nuotrauka Z. Degučio.

vos Tautinio Olimpinio 
Komiteto vicepirmininkas, 
šiam komitetui nuspręsta 
paskirti simbolinę dovaną 
- $200,- auką, kartu kvie
čiant ir kitus išeivių sporto 
vienetus pasekti šiuo pavyz
džiu.

Apgailestauta, jog dėl 
laiko stokos nebuvo galima 
suorganizuoti platesnio 
pobūdžio rungtynių su ge
romis Chicagos futbolo 
komandomis. Kai kurie 
kitų tautų futbolo veikėjai 
Chicagoje nusiskundė, kad 
jie neturėjo progos parung
tyniauti ar bent pamatyti 
jaunųjų žalgiriečių iš Lie
tuvos. Tai bus galima pa
daryti kitą kartą, jeigu 
"Žalgiris" turės galimybę 
atvažiuoti sekančiais me
tais.

Keli filmavimo entuzias
tai yra padarę video juostų 
iš žalgiriečių viešnagės 
Chicagoje. Viena iš jų buvo 
parodyta Klubo patalpose 
balandžio mėn. 11 dieną.

E. Šu1 a i t i s

ir Darryl OWEN- 
LSK "Ateities" 

žaidė- 
ąnkstesniais 
ir Šiemet,

• Dean
SAI, Cicero 
krepšinio komandos 
jai, kaip ir 
metais, taip 
žaidė Cicero miesto rinkti
nėje, kuri įveikė "BERWY- 
NA" tradicinėse rungtynėse. 
Jie kartu su "Ateities" 
krepšinio komanda rengiasi 
važiuoti į Torontą,Kanadon, 
kur gegužės mėn. 6-7 d.d. 
vyks ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAI
DYNĖS. "Ateitis" yra pra
ėjusią metą Š.Amerikos 

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS
LIETUVIŲ FONDUI

A.a. savanorio S.BANELIO atminimui: po $50,- 
E.Bersėnienė, V.A.Bersėnai, S.Bersėnaitė-Balzekienė; 
po $25,- K.P.Budrevičius, Z.Bersėnaitė- Cers; po $20,- 
J.A.Šulcai, M.E.Zabulioniai, P.E.Bersėnai, J.Stravinskas, 
E.Čuplinskas, N.Racevičienė, B.K.Čepaičiai, J.Nešukai- 
tis, E.R.Stravinskai, S.Kėkštas, J.B., A.Zalagenas, V.Gra 
žulis; po $15,- J.Bukšaitis, O.Juodišienė, R.Stravinskai- 
tė.

A.a. Justino VIZGIRDOS atminimui: $50,- L.A. 
Pliura; $20,- V.Seniūnas;

A.a. Liūto GRINIAUS atminimui: $25,- T.Cipa- 
rienė;

A.a.Eugenijos URBONAITĖS atminimui: $20,- B.H. 
Nagiai.

Aukotojams dėkojame. KLF

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

‘GYVYBĖS • KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

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

ATEIK į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSI RINK IMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pens i n inkų rūmų, 1610 
Rloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Lietuvių Žaidynių vyrų 
B klasės čempionai.

• Kompozitoriaus VLADO 
JAKUBENO 85 metų gimi
mo sukakčiai paminėti 
yra rengiama vakaronė, 
kuri vyks gegužės mėn. 
12 d. Jaunimo Centro ka
vinėje. Čia bus muzikolo
gės Loretos Tamulytės- 
Venclauskienės paskaita 
apie kompozitorių Jakubė- 
ną, sol.Aldona Buntinaitė 
padainuos jo dainų, o Algi
mantas Kezys parodys jo 
susuktą filmą apie komp.Vl. 
Jakubėną. Programą rengia 
komp.Vl.Jakubėno Draugija.

Ši Draugija taip pat 
išleis knygą apie komp.Vl. 
Jakubėną, kuri yra baigia
ma paruošti spaudai muzi
kologės _ L.Tamulytės-Venc- 
lauskienes. Knygoje bus 
atspausdinti VI.Jakubėno 
straipsniai, laiškai, jo gy
venimo ir kūrybos apžvalga, 
atsiminimai bei kt. Knyga 
bus apie 500 puslapių.

• Chicagos Lietuvią Teat
ras VAIDILUTĖ jau nuo 
praeito rudens ruošiasi 
savo didžiausiam jėgą ban
dymui: V.Mykolaičio-^Putino 5 
4 veiksmą dramos "Dakta
ras Gervydas" pastatymui. 
Ši psichologine drama, 
kiek žinoma, dar niekur 
nebuvo vaidinta. Režisuoja 
Laima Šulaitytė-Day, vai
dina 9 
jauni
Premjera- gegužės 
d., Jaunimo Centro 
joje salėje.

ak toriai, daugumoje 
scenos entuziastai.

mėn.21 
didžio- 

eš.



TRANSPLANTED MONTREALER 
SCORES A FIRST IN B.C.
DR. VIRGINIA GUDAS, a former Montrealer and a graduate of 
Newfoundland's Memorial University, ushered In a new era 
for B.C. when she performed the province’s first heart trans
plants in December. The 35-year-old surgeon led a team of 
10 surgeons, anesthetists and nurses at Vancouver General 
Hospital to give British Columbians Lome Beecroft and 
Tony Beeftink new hearts. She Is the only woman in Canada 
performing cardiac transplants. For more, see page 5.

Toronte leidži amas laikrastis THE MEDICAL POST” skirtas profesionalams medikams, atspausdino dr. Virginijos GUDAS (Gudaitės, buvusios 
montreal ietėsj didele^ nuotrauka su informacija, kad ji yra pirmoji ir vienintelė moteris chirurgė Kanadoje, atliekanti širdies persodinimo 
operacijas. SVEIKINAME!

PADĖKA
A.a. EUGENIJA URBONAITĖ, mūsų mylima 

sesuo, teta mirė 1989 m. kovo mėn. 1 dieną.
Širdingai dėkingi klebonui Tėv. J. Aranauskui, 

SJ., už Rožinį, atnašautas šv. Mišias, palydėjimą 
į kapines ir atsilankymą į laidotuvių pietus.

Nuoširdi padėka sol. G. Capkauskienei už gra
žų giedojimą Šv. Mišių metu.

Šidingai dėkojame visiems, atsiuntusieins gėles, 
aukojusiems Šv. Mišias, Kanados Lietuvių Fondui, 
"Nepriklausomos Lietuvos" savaitraščiui, Kanados 
Lietuvių Bendruomenei, pareiškusiems užuojautą 
asmeniškai, žodžiu, raštu ir spaudoje, visiems, 
kurie pagerbė mūsų mylimą a.a. seserį, tetą 
Eugeniją savo atsilankymu į bažnyčią, į laidotuvių 
pietus ir iš toli atvykusioms mieliems mūsų gimi
nėms Irenai ir Jonui.

Padėka Jonui Adomaičiui už pasakytus gražius 
žodžius pietų metu.

Dėkojame J. Kibirkščiui ir I. Maziliauskienei 
už pagalbą laidotuvių metu.

Dėkojame už prisiminimą mirusios a.a. Euge
nijos Urbonaitės Sės. Paulei pravestame Rožinyje 
Jų koplytėlėje ir "Rūtos" Klubui už suruoštą 
kavutę.

Širdingai dėkingi Lietuvos Kankinių P-jos kleb. 
J. Staškui ir visiems dalyvavusiems, laidojant 
a.a. Eugeniją Urbonaitę Šv. Jono Lietuvių Kapi
nėse Mississaugoje.

Ilgai nepamiršime visų Jūsų pagalbos, užuojau
tos ir dalyvavimo kartu su mumis.

Nuliūdę: brolis Linas su žmona
sūnėnas Rimgaudas su šeima

floridą

hamifcon
KANADIETĖS AKTORĖS
ST.PETERSBURGO
LIETUVIŲ PROGRAMOJE

Š.m.kovo mėn.8 d. Lie

Vienintelis lletuviu bankelis Kanadoje
~ įsikurt s nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

kasd. čekių sųsk. iki 5.5% 
santauoas ............... 7.5%
kasd.pal.taupyino 8-tą .. 7%
90 dienų Indėliu*......... 9.75%
1 m. term, indėlius ..... 11.5%
1 m. term. Ind.mėn.pal. ’ l% 
3 m. term, indėlius ...... 1l%
RRSP Ir RRIF (pensijos) 8.5%
RRSPIrRRIFIm........ 11.5%
RRSPInd. 3 m..............  11% Ir asmeninių paskolų 

drauda Iki $26.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - 
»• 19 vai. r. iki 3 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. Iki 1 v. p.p.; 
psa&tadientals — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 val.r 
iki lt vai. r. Liepos - rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

MUYJKfA
SPECIALY B ĖS t

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOM?AS

495-90e AVENUE, LaSalls 
365-1143

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville EmaM 
766-2667

1989. IV. 27 

tuvos Dukterų D-jos St.Pe- 
tersburgo Skyrius surengė 
įdomų vakarę Lietuvių 
Klubo salėje. { jį atvyko 
apie 400 svečių. Juos su
traukė Hamiltono -Kanado
je- Lietuvių Teatro režiso-

asmenines paskolas.... 15.5% 
neklln. turto pask. 1 m. 11.35% 
nekiln. turto pask. 3 m. 14% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000. 

rė E.Dauguvietytė-Kuda- 
bienė ir to paties teatro 
aktorė M.Kalvaitienė. Jos 
ir vietinis Moterų Dainos 
Vienetas atliko neeilinę 
programą.
PAGERBIANT MIRUSį, 
AUKOJO KANADOS LIE
TUVIŲ FONDUI:

a.a. Justino VIZGIRDOS 
atminimui, KL Fondui au
kojo po $20,- D.M.Jonikai, 
ZiP. Sakalai ir O.G.Melny- 
kai. Kanados Lietuvių Fon
das širdingai dėkoja už 
aukas. KLF

sudbury
PAMINĖJO SUKAKTį

Kazimieras ir Elena 
ŠVIEŽIKAI š.m.balandžio
mėn. 15 d. minėjo gražaus 
ir laimingo vedybinio gyve
nimo 40-ties metų sukaktį.

Gražų sukakties minėji
mą jiems suruošė duktė 
Loreta ir sūnus Edis, gimi-

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102 A, ALLION 
LASALLE,OUĖ. H8P2C5 

GUY « 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

P L T nvil> I UM IVRIUI |ldlwyi«IW9
Mor bo atlieka sqliningai ir prieinamomis kainomis..
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 3M-I470

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 

U Y RICH ARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja.

V. Bačinas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

nės ir artimieji. Minėjime 
dalyvavo daug lietuvių, 
svečių ir pažįstamų. Sukak
tuvininkai buvo visų daly
vių pasveikinti, linkėta 
geros laimės tolimesniame 
vedybiniame gyvenime ir 
įteikta gražių dovanų.

Sukaktuvininkų pagerbi
mas vyko Real Belisle 
Cultural Centre, Blezard 
Valley. Abu sukaktuvinin
kai yra susipratę lietuviai 
ir veiklūs tautiniame gyve
nime.

Ilgiausių, gražiausių 
ir laimingiausių metų.

J. Kručas

TRADICINĖ
"GELEŽINIO VILKO" 
VAKARIENĖ

Žvejų ir Medžiotojų 
Klubas "Geležinis Vilkas", 
Christ The King šventovės 
salėje suruošė tradicinę, 
metinę vakarienę. Joje 
dalyvavo 50 asmenų - Klu
bo narių ir svečių, kurių 
tarpe ir svečiai Klubo na-

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
tUECTRICIEN CONTRACTOR

TEL: 364-5484

riai iš Toronto: Povilas 
Jutelis, Antanas ir Juoze 
Gataučiai.

Klubo p-kas Justas Stan
kus trumpu žodžiu pasvei
kino dalyvius ir pakvietė 
vakarienei. Prieš valgant, 
maldą sukalbėjo Birutė 
Stankienė.

Dalyviai buvo labai
patenkinti skania žvejų 
ir medžiotojų patiekta 
vakariene. Pobūvį aplankė, 
lietuviško maisto paragavo 
ir labai išgyrė jo skanumą 
Christ The King parapijos 
klebonas, kun.A.F.Caruso.

Vakarienę paruošė Klu
bo šeimininkės - B.Stankie- 
nė ir A.Albrechtienė. Da
lyvių troškuliui numalšinti 
barą tvarkė V.Bružas. Mu- 
zika linksmino dalyvius 
ir ją pavyzdingai tvarkė
O. Poderienė. Vyko ir turtin
ga loterija, kuriai laimikius 
aukojo A.Braškys, L.A.Bal- 
tučiai, J.A.Bataičiai, J.B. 
Stankai, A. J.Gataučiai,
P. Jutelis, P.Liutkus, A.Mil- 
čius, "GV" Klubas.

Šiais 1989 m. Klubui 
vadovauja J.Stankus - pir
mininkas, L.Baltutis - sek- 
retorius, J.Bataitis - iždi
ninkas. Klubas turi ir Ka
nados valdžios leidimą 
(charter).

NEBRANGIAI PARDUODA 
MUZIKOS REIKMENIS

Sudbury Lietuvių Bend
ruomenės narių skaičiui 
sumažėjus, neturint tauti
nei veiklai savo patalpų 
- salės, turimieji, dar la
bai gerame stovyje muzi
kos reikmenys, pritaikinti 
didelėms salėms, L.B.Apy- 
linkės Valdybos nutarimu, 
bus nebrangiai parduodami: 
2 YAMAHA Speackers 
(dideli ir labai garsūs), 
1 AMPLIFIER, ser.Nr.
C10260, 1 Sharpe Cassette 
Deck, Mikrofonas, Mikrofo
no stovas, 1 pora Headfone 
1 patefonas - plokštelėms.

Lietuvių Bendruomenės 
skyriai Kanadoje arba suin
teresuotieji asmenys, norin
tieji pirkti,rašykite: KLBSud
bury A-kės Valdyba. 16 Wal
ford St., SUDBURY, Ont., 
P3E 2H4, tel: 705-522- 
1824 arba 705-673-2698.

J.Kr.

FUNERAL HOME 
|r J.F. Wilson & Sons Ine. 

123 M<?l« Blvd. 5784Av 
Chotesugux. Qi*. Yofdun, Ous., 
Tol; 691-4763 Tsl: 767-9956

B MODERNIOS KOPLYČIOS!

įDOMUS POEZIJOS,PROZOS 
IR DAINŲ VAKARAS

Lietuvos Dukterų D- 
ja St.Petersburge išsikvietė 
dvi kanadietes aktores- 
rež. Eleną Dauguvietytę-
Kudabienę ir Mariją Kalvai- 
tienę, kurios kartu su vie
tiniu Moterų Dainos Viene
tu atliko įdomią programą.

E. Dauguviety tė-Kudabie- 
nė atliko B.Brazdžionio 
ištrauką iš "Kunigaikščių 
Miesto", P.Vaičiūno "Auš
ros Sūnų" ir Kražių mote
rėlę iš K.Inčiūros veikalo 
"Vincas Kudirka". M.Kalvai
tienė padeklamavo Antano 
Miškinio Sibiro tremtyje 
parašytą eilėraštį apie
motiną ir Salomėjos Neries
"Sugrįžimą", kuris buvo
parašytas Maskvoje prieš
pat poetės mirtį.

Po deklamacijų abi
aktorės suvaidino linksmą 
ištrauką iš A.Gustaičio 
"Sekminių Vainikas". Po 
to dainavo Moterų Dainos 
Vienetas, vadovaujamas
R. Ditkienės: "Šlama šilko 
vėjas", "Mamai", "Sodo 
obelėlė" ir publikai prašant 
priedo "Prisiminimą" ir 
"Lauksiu tavęs". Vienetą 
sudaro 10 dainininkių:O.Ar- 
monienė, U.Bliskienė, M. 
Ginčauskienė, M.Gineitienė> 
J.Jarašiene, E.Krasauskienė, 
LKusinskienė, G.Puniškienė,
S. Staponkiene ir S.Vaškienė.

Programą užbaigė akto
rės, atlikusios keletą jumo
ristinių ištraukų iš Balio 
Sruogos "Aitvaro Teisėjo" 
ir A.Giedriaus pasakėčią 
apie vištas. M.Kalvaitienė 
paskaitė satyrą "Lietuviš
kas Žodynas", o E.Kudabie
nė- J.Marcinkevičiaus "Gry
bų karą".

Visi dalyviai buvo apdo
vanoti gėlėmis, o rengėjos 
labai džiaugėsi gausiu pub
likos domėjimusi ir atsilan
kymu.
• RATILIO - Vilniaus Uni
versiteto Folklorinis An
samblis balandžio mėn. 
26 ir 27 d.d. duos įdomų 
koncertą Lietuvių Klube.

Jį pakvietė St.Petersbur- 
go Lietuvių Pensininkų 
Klubo vadovybė ir LB A- 
kės Valdyba.



montreal
MIRUSIEJI
• PUKTERIENĖ Yvonne,
62 m., mirė ligoninėje
balandžio mėn. 19 d.

Liko vyras JUOZAS, 
sūnus AUDRYS, duktė PAT 
RICE ir dukraitė ADRI
ANNE.

Palaidota iš Aušros 
VartŲ Parapijos bažnyčios.

• ZIENIENĖ (ŪSEVIČIŪTĖ) 
Emilija, 90 m., mirė ligo
ninėje.

Liko sūnūs Raymondas, 
du vaikaičiai, Lietuvoje 
sesuo ir kiti gimines. 
Palaidota iš Šv.Kazimiero 
Parapijos Notre Dame dės 
Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusių ar
timiesiems.

• QUEBEC'o MARIONEČIU 
TEATRO spektaklis "Le 
Violoniste Amoureux" vyks 
gegužės mėn. 3-19 d.d. 
šeštadieniais ir sekmadie
niais, 3 val.p.p.

Spektaklis skiriamas 
jaunimui 5-8 m. amžiaus. 
Šis Lėlių Teatras egzistuo
ja jau 14 mėty ir yra pel
nęs eilę prizy, vienų jų 
iš UNICEF už meniškų 
indėlį vaikę pasaulyje. 1986 
šio teatro direktorė Josėe 
Campanale laimėjo I-iną 
Jacques-Pelletier prizų 
už spektaklio "Histoires 
du Tiroir" spektaklio api
pavidalinimų.

Spektakliai vyksta 255 
rue Ontario Ėst, Montreal, 
Que Teatro patalpose.
• Ig.PETRAUSKUI Verdun 
General ligoninėje daromi 
tyrimai, tikrinant sveikatų. 
Linkime greitai pasveikti.

E. Naikelienė ir O. Ūsiene. Nuotr. Tony Photo Studio.

• Zigmas ir Hilda LAPI
NAI padovanojo "NL" savo 
turėtas 10 akcijų-šėrų. 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Į VILNIAUS Universiteto 
folklorinio Ansamblio RA
TILIO koncertų iš Montre- 
alio buvo nuvykę P.ir R. 
Brikiai, Joana Adamonytė, 
dr.R.Šatkauskas ir B.Nagie- 
nė.

Spektaklis buvo labai 
įdomus ir aprašymų skaity
site kitame "NL" numeryje'
• VILNIAUS Šaulių Rink
tinės, L.K.MINDAUGO
Šaulię Kuopos ir Jūrę Šau
lių Kuopos NERINGA at- 
stovai-ės, kartu su Vyrų 
Oktetu išvyko autobusu 
į Hamiltonų dalyvauti VIL
NIAUS Rinktinės atstovų 
suvažiavime balandžio mėn. 
29-30 d.d.

Tapo populiaru, at
vykusius iš Lietuvos 
gimines ar svečius, 
apdovanoti VIDEO 
magnetofonais (VCR) 
ar Video Filmavimo 
kameromis.

Tokių, kurios yra 
tinkamos naudoti 
Lietuvoje - galima 
gauti Adamonių šei
moje.

(Žiūrėk skelbimą
sekančią savaitę).

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

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

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

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

Dr. Gaitan B&RARD, D.H.B.
Danty gydytojas — chirurgas 
466 A. bod. dos L auront I dos 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Tel : 662-1177
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M. CUSSON VAISTINĖ 
7635 Central St. Ville La Sdle, P.Q H8P 1L2 

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tol.:t 931-4024

Notarai

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

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

8 psi.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORO

PAVASARINIS
KONCERTAS

S

c

<

vyks š.m. GEGUŽĖS mėn. 7 d. tuojau po pamaldų

Aušros Vartų parapijos salėje

i

PROGRAMOJE:
• Solistas Antanas Keblys
• Poezijos skaitymai: Nijolė Matusevičiūtė 

-Forster ir Dalija Savignac
• A.V. Parapijos Choras

s
?:■

Akornponuoja ir diriguoja muzikai: Mme
Madeleine Roch ir Aleksandras Stankevičius.

Po koncerto kava ir saldumynai.
įĖJIMAS: $ 8.-

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI !
RENGĖJAI

5)
5

PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
po $ 18,- J.Janušas, V.Gražulis; po $ 8,- A.Pa- 

žerūnas, Z.Lapinas;
AUKOS:

$ 10,- P.Tekutienė; $ 5,- A.Ambrozaitis.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS. "NL"

TAUTOS FONDUI AUKOJO:
Po $100,- J.Dabkus, Pr.Žilėnas, M.Gaputytė;

po $50,- O.Čečkauskienė, V.Ivanauskas, A.Pavila- 
nis, P.E.Gerhardai; $30,- A.B. Jungmeisteris; po $25,- 
A.Bajoras, H.P. Jurgučiai, kun. J.Kubilius, A.Saladžius, 
P.Sniečkus, A.Vazalinskas; po $20,- A.Augaitis, Alb.Ru- 
sinas, J.Šablauskas, S.Vaicekauskas; po $10,- St.Andruš- 
kevičius, R.R.Rudinskai, A.Matusevičius.

Visiems aukotojams nuoširdus AČIŪ.
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

-ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.O. 

Tai.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montreal,ep^Q? H3A 2G6 844- 7307 ““ 288-9646

TONY
PHOTOl MANAGE - WEDDINGS
STUDIOt5220 Queen Mary Rd. Saite 8

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

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

LITAS MON I KE Al 10 I If I U V I Ų 
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................
180 d.- 364 d.......
120 d. -179 d. ...
60d. - 119 d.

30 d. - 59 d.........

10%%
9%% 
9%% 
9/2%, 
9%%

IMA

Nekiln. turto — nuo 13!j%

Taupymo specialios sask. ,• ©1/«% 
Taupymo su gyv. draud....... 6 % 
Taupymo kasdienines sgsk.. 53/.% 
Einamos sąskaitos............... 4Ji%l
RRIF - RRSP—term.................11%%
RRIF - RRSP-taup..............63/«%

UŽ:

Asmeninės — nuo 13%%

VĖLYVIAUSIU PROCENTU INFORMACIJA "LITE

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 Rosemont

10.00-2.00

3.00-7.00
2:00-6:00

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
B.Kirstukas, V. Žakas, K,.Ollerieth, J.Krujelskis (2 

m.), J.Gedminas, J.Urbanavičius, A.Matusevičius, P.Ka- 
telė, J.Lesčius, J.Budrevičius, A.Zabukas, V.Pilkauskas, 
H. Macikienė .V.Skaisgiris, J.Jonaitienė, N. Jukna;

RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$ 20,- O.Voroninkaitienė; po $15,- P.Galdikas, 

J.Vaitkutis, A.Kazlauskas; po $ 5,- A.Puteris, K.Balčiū
nas, S.Andraitytė, VI.Mockus, P.Ročys;

P irmadieniai s 
Antr., Trečiad. 
Ketvirtadieni ate 
Penktadieniais

9.00-3.00
9:00-3.00 

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS&COTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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