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BRITAI IŠVARĖ SOVIETŲ 
DIPLOMATUS

Britų vyriausybė papra
šė 8-niŲ sovietų diplomatų 
palikti Didžiųjų Britanijų, 
nes jie užsiiminėjo šnipinė
jimu. Sovietų Sąjunga savo 
ruožtu liepė išvykti iš 
Maskvos 11 britų diplomatų, 
ir reporterių. To negana: 
sovietai įsakė britams su
mažinti savo ambasados 
personalo skaičių nuo 375 
iki 205.

Britanijos min.pirminin
kė Margaret Thatcher ap
kaltino sovietus grįžimu 
į grubių seno stiliaus so
vietų diplomatinę taktikų 
ir tokiu būdu parodant 
savo tikrųjį veidų, kuris 
esąs nepasikeitęs, nežiūrint 
"perestroikos".

REABILITUOS IMRE NAGY
Naujos pertvarkos dva

sios apimti, vengrai reika
lauja, kad būtų reabilituo
tas buvęs Vengrijos minis- 
teris pirmininkas Imre Na
gy, kuris buvo sušaudytas 
po nesėkmingo 1956 metų 
Budapešto sukilimo.

Ta pačia proga Vengri
jos Komunistų partijos 
400 delegatų, susirinkę 
Budapeštan, reikalavo Veng
rijos Komunistų partijos 
vardų pakeisti į Vengrų 
Socialistų partijų arba 
Vengrų Pertvarkos partijų, 
kadangi tai labiau atitiktų 
dabartinį demokratinį kraš
to pobūdį.

LENKIJA LEGALIZAVO 
BAŽNYČIOS VEIKLĄ

Š.m.gegužes _ men. 17 
d. komunistines Lenkijos 
parlamentas išleido įstaty
mų, kuriuo oficialiai pripa
žįstama Romos Katalikų 
bendruomenė, kaip lygia
teisė juridinė institucija, 
turinti teisę pirkti ir par
duoti nuosavybę, leisti 
knygas ir periodinę spaudų, 
steigti ir tvarkyti mokyk
las, ligonines, p: ieglaudas 
ir turėti savo televizijos 
bei radijo stotis- Lenkijos 
Katalikų Bendrijai bus grų- 
žinta visa nuosavybė, kuri 
buvo konfiskuota arba bus 
atlyginta už konfiskuotų 
turtų pinigais. Teigiama, 
kad tai sudaro kelių bili
jonų zlotų sumų.

WASHINGTON POST 
tvirtina, kad Lenkija būsian
ti pirmoji komunistinė vals
tybė,kuri užmegs diploma
tinius santykius su Vatika
nu.

DEGTUKŲ PANIKA 
MASKVOJE

Reuterio agentūros ži
niomis, profesinių sųjungų 

dienraštis TRUD pranešė, 
kad po to, kai panikos 
apimti pirkėjai išpirko iš 
krautuvių visų druskų, kitų, 
dienų išsigandę maskviečiai 
išpirko visus degtukus. 
Kas šių "prieškarinę" pani
kų pradėjo, niekas nežino. 
Tačiau TRUD rašo, kad 
jau nuo seno sovietinėse 
krautuvėse trūksta šių pre
kių: muilo, dantų pastos, 
skalbimo miltelių, cukraus. 
Š.m.balandžio mėn. buvo 
įvestas cukraus pirkimo 
suvaržymas. Tokio suvaržy
mo nebuvo Sovietų Sųjun- 
goje nuo 1940 m. Cukraus 
pirkimas pagausėjo nuo 
to laiko, kai buvo labai 
pakeltas alkoholinių gėrimų, 
kainus? “Cukrus yra dabar 
plačiai naudojamas naminės 
degtinės gamybai.

TAI BENT 
PARLAMENTARAS .

Richard Grisė , Kana
dos federalinio parlamento 
atstovas, išrinktas po Prog
resyviųjų Konservatorių 
vėliava Chambly rinkiminė
je apylinkėje, Quebec'o 
pro v., nėra dar buvęs parla
mente nuo išrinkimo dienos 
t.y. 1988 m.lapkričio mė
nesio. Dabar jis yra nepri
klausomas, nes patrauktas 
teisman už sukčiavimų, 
bet, nežiūrint to, gauna 
į metus net 250.000 dole
rių atlyginimų. įdomu būtų 
sužinoti už k ų?

PRANCŪZAMS NEGRESIA 
IŠNYKIMAS - SAKO JEAN 
CHRĖTIEN

Prancūzams Quebec'o 
provncijoje dar niekada
taip gerai nesisekė, kaip 
dabar,- tvirtina liberalas
Jean Chrėtien, kuris preten
duoja į federalinių liberalų 
vado kėdę. Dar niekada, 
anot Chrėtien, kvebekie- 
-čiai prancūzai nėra spaus
dinę tiek knygų ir periodi
nių leidinių, paruošę radijo 
ir televizijos programų, 
suruošę vaidinimų ir įvairių 
pasirodymų bei koncertų.

Paklaustas apie prievar
tinį įstatymų 178, Chrėtien 
atsakė, kad prancūzų kalba 
Quebec'o provincijoje tu
rinti pirmauti, bet ne kitų 
kalbų sųskaiton.

Tuo tarpu Quebec'o 
provincijos turizmo minis- 
teris Michel Gratton pa
reiškė, kad daugelis turistų 
boikotuoja šių provincijų 
dėlei jos kalbos įstatymų. 
Jo ministerija gavusi šim
tus laiškų iš kanadiečių 
ir amerikiečių, kurie esu 
pasipiktinę, nes lankyda
miesi šioje provincijoje 

buvo nemandagiai aptarnau
jami ir buvę atsisakyta 
su jais kalbėti angliškai. 
Tokia atmosfera nepadedan
ti turizmui, anot ministerio. 
Galima pridurti, kad tokia 
atmosfera iš viso nepadeda 
geram savitarpiam sugyve
nimui šioje provincijoje.

KITI APIE MUS
Praeitoji savaitė dėl 

istorinių nesutarimų Esti
jos ir Lietuvos Aukščiau
siose Tarybose, (arba, kaip 
užsienio spauda juos vadi
na parlamentuose) žinių 
apie Lietuvą, Estiją ir 
Pabaltijį buvo itin gausu 
ir telezijoje,ir radijo žinio
se, ir spaudoje. Žinias 
perdavė visos didžiosios 
žinių agentūros ir jų būtų 
buvę dar gausiau, jei ne . 
dramatiški ir taip pat 
istoriniai įvykiai Kinijoje, 
kur studentų pradėtos de- , 
monstracijos virto visos 
tautos demokratinių laisvių ' 
reikalavimu. Paskutinėmis - 
žiniomis, net atsiųstoji 
kariuomenė nepakluso 

Ai s-c.’i’iistų vadams ir, atro it. 
do,~ Kinijos komunistų 
viršūnėse įvyks didelės ir 
reikšmingos permainos.

Apie Lietuvos ir Estijos 
nepaprastus nutarimus štai 
ką rašo montrealio dienraš
tis THE GAZETTE gegužės 
19 dienos numeryje: "Mask
va (AP žinių agentūra). 
Baltijos sovietinių respub
likų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos parlamentarai priė
mė įstatymus, kurie sutei
kia Lietuvai ir Estijai 
visišką visos industrijos 
kontrolę savo teritorijoje 
ir visų žemės turtų savinin 
kystę.

Lietuvoje Aukščiausiasis 
sovietas taip pat paskelbė 
mažąją respubliką suvere
nia, kaip pranešė vienas 
užsienio reikalų ministeri
jos atstovas.

Latvija, trečioji Baltijos 
respublika, pasiryžusi priim
ti panašius nutarimus. Lie
tuvos įstaymas numato 
savo valiutos įvedimą, o 
Estijoje bus leidžiama ri
bota privati nuosavybė.

Šie įstatymai yra tikras 
akibrokštas Maskvos polit- 
biuro nariui Jurij Masliu- 
kov' ui, kuris buvo Krem
liaus paskirtos komisijos 
pirmininku ir pasiūlė ko
kias laisves 15 respublikų 
reikėtų duoti...

Giedrius Čekuolis, Lietu
vos užsienių reikalų minis
terijos pirmasai sekreto
rius, telefoniniame pasikal
bėjime iš sostinės Vilniaus 
pranešė, kad įstatymas 
buvęs priimtas po kelias 
valandas trukusių debatų 
be jokių pataisų. Galutinų 
balsavimo rezultatų jisai 
nežinojo.

įstatymas taip pat pa
brėžia, kad Maskvos sovie
tiniai įstatymai tiktai tada 
galioja Lituvoje, jeigu jie 
yra patvirtinti Lietuvos 
parlamento, kitaip tariant, 
respublika turi teisę ve
tuoti centrinės vyriausybės

nutarimus.
^Kitame to paties dien

raščio numeryje (gegužės 
20 d.) AP žinių agentūra 
iš Maskvos praneša, kad 
Baltijos valstybės reikalau
ja nepripažinti ir atmesti 
Nacių Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos 1939 m. sudary
tąjį paktą: "Dvi Baltijos 
respublikos kreipėsi į Mask
vą, reikalaudamos atmesti 
1939 metų paktą su nacių 
Vokietija, kuriuo remiantis 
jos buvo inkorporuotos į 
Sovietų Sąjungą.

Lietuvos ir Estijos įstaty-| 
mų leidžiamoji valdžia 
ketvirtadienį (gegužės 18 
d. h.n.) padarė šį nutarimą 
ir taip pat pasiskelbė 
labiau nepriklausomos, 
negu Maskva norėtų leisti. 
Apie tai paskelbė oficia
lioji Sovietų žinių agentūra 
TASS vakar (t.y. gegužės 
19 d. h.n.).

Priimtieji įstatymai ir 
nutarimai gali iššaukti 
susikirtimą su Kremliumi.

Abi respublikos reika
lavo, kad Kremlius at
mestų Molotov'o-Ribbent- 
rop' o paktą, padalihiisį 
Rytų Europą į Sovietų ir 
nacių įtakos sferas.

Lietuva prašo, kad nau
jajai Sovietų Sąjungos Liau
dies Deputatų kongresas, 
kuris susirinks pirmąjį 
kartą gegužės 25 d., pa
skelbtų jį negalio
jančiu nuo to mo
mento, kai jis buvo pasira
šytas", skelbia TASS'as 
("NL" pabraukta).

Estijos įstatymų leidžia
moji valdžia taip pat pra
šė paktą atšaukti, nurody
dama, kad jis yra priešin
gas tarptautiniams įstaty
mams, praneša TASS' as .

Sovietų Sąjunga tvirtina, 
kad tasai paktas buvęs rei
kalingas laimėti laiko ir 
pasiruošti planuojamai 
Nacių atakai bei karui su 
Adolfu Hitleriu.

Nacių Vokietija užpuolė 
Sovietų Sąjungą 1941 me
tais birželio mėnesį. Lietu
va ir Estija buvo nepriklau
somos valstybės prieš 
pakto pasirašymą. Pakto 
panaikinimas sustiprins jų 
reikalavimą daugiau nepri
klausomybes dabar, kurio 
jos siekia visus metus.

Estija praeitų metų lap
kričio mėnesį priėmė įsta
tymą, skelbiantį jos nepri
klausomumą nuo Maskvos. 
Kremlius šį įstatymą pa
skelbė negaliojančiu, bet 
Estija jį dar vis laiko 
galiojančiu.

Lietuva pasekė Estijos 
pavyzdžiu ketvirtadienį 
(geužės 18 d. h.n.), priim
dama įstatymą, kuris laiko 
Sovietų įstatymus galio
jančiais Lietuvos respubli
koje tiktai tada, jei jie 
yra patvirtinti Lietuvos 
įstatymų leidžiamosios val
džios..."

Tos pačios dienos THE 
GAZETTE atspausdino 
Christopher Young straips
nį pavadintą "GOBAČIOV - 
AS GRįŽTA NAMO Į SUN

“Ratilio” dalyviai Vilniaus gatvėse.

KUMUS". Šis reporteris, 
atstovaujantis SOUTHAM 
NEWS Maskvoje, yra jau 
parašęs daugiau palankių 
straipsnių apie Pabaltijo 
valstybes. Štai, ištraukos 
iš jo įdomaus rašinio: "Var
žytis dėl dėmesio su ke
liais milijonais įtūžusių ki
niečių, nedaug kas iš paša
liečių sugebėtų. Michail 
Gorbačiov' ui tai atrodo 
įprasta dienos rutina, bet 
sekanti savaitė jam gali 
būti daug aršesnė..."

"Estija ir Lietuva metė 
savo iššūkį prieš pirmąjį 
Deputatų kongreso susi
rinkimą. Jųdviejų priimtoji 
ir užimtoji konstitucinė 
pozicija ketvirtadienį (gegu
žės 18 d. h.n.) duoda iš
rinktiesiems deputatams 
politinį mandatą iškelti 
šiuos, neturinčius pavyzdžio, 
reikalavimus Kremliui.

Viešosios nuomonės ap
klausinėjimai Lietuvoje 
rodo, kad 80% - lygiai 
tiek, kiek yra krašte lietu
vių, - nori plebiscito (re
ferendumo) dėl atsiskyrimo 
nuo Sovietų Sąjungos.

Šie nutarimai nuosekliai 
seka praeito savaitgalio 
Baltijos Kongresą, kurio 
metu Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos liaudies sąjūdžiai 
iškėlė aukšto lygio ne
priklausomybės reikalavi
mus, ypač ekonominėje 
srityje, Sovietų Sąjungos 
apimtyje arba ir be jos. 
Kitu metu ir kitoje vietoje 
tokie reikalavimai buvo pa

vadinti sovereignity- asso
ciation vardu.

Latvija yra ne taip 
agresyvi,kaip kitos dvi res
publikos, nes rusų koloni
zacija sumažino latvių, 
gyvenančių savo krašte, 
skaičių iki truputi virš 
50-ties nuošimčių.

Legaliai pačių gyventojų 
apsisprendimo atvejis yra 
labai stiprus, kai tiek daug 
Stalino veiksmų paskelbta 
nelegaliais, nemoraliais ir 
kriminaliniais. Jo slaptas 
suokalbis su Hitleriu 1939 
metais, leidęs jam užgrob
ti tris nepriklausomas 
Baltijos valstybes, buvo 
kaip tiktai vienas tokių jo 
veiksmų.

Baltijos tautų aneksija 
sekė baisiąją 1940 metų 
vasarą, kai Alijantų kariuo
menės pralaimėjo mūšius 
visur Europoje ir kai nei 
Sovietų Sąjunga, nei Jungti
nės Amerikos Valstijos dar 
nebuvo prisidėjusios prie 
kovos su Nacių Vokietija.

Baltų kongresas reikalą* 
vo paskelbti viešai 
(m.p.) slaptuosius pakto 
nutarimus, kad tokiu būdu 
būtų įrodytas tvirtinimas, 
jog šios trys valstybės 
neprisijungė prie Sovietų 
Sąjungos savanoriškai, kaip 
tvirtina Maskva 50 metų.

Anot Lietuvos parlamen
to valstybinio suverenumo 
oficialios deklaracijos, Lie
tuvos valstybė buvo jėga 
ir nelegaliai 
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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XXXII- SIOSE KANADOS LIETUVIŲ DIENOSE :

/ KLB Pirmininko VYTAUTO BIRETOS žodis, tartas 
London, Ont., koncertui pasibaigus/

”Gerb. dvasininkai, Seselės, Lietuvių Dienų Rengimo 
Komiteto pirmininke, Garbės svečiai, brangūs Kanados 
lietuviai,

1989 metai musų kultūros istorijon galėtų įeiti, kaip 
Kristojono Donelaičio metai, nes švenčiame mūsų poeto 
275 -tąsias gimimo metines.

Sveikinu XXXII-sios Kanados Lietuvių Dienų rengėjus, 
kad nepamiršote didžiausio XVIII-to šimtmečio lietuvių 
poeto, iškeldami jo kūrybinį palikimą - METAI.

Tai pirmas lietuvių grožinės literatūros kūrinys, įsi
tvirtinęs greta mūsų žymiausių tautos klasikų.

Išeivijoje, išlikti ištikimu savo tautai nėra lengva, 
todėl kiekviena lietuviška apraiška yra svarbi, reikalinga 
ir tampa brangi, nes ji palaiko lietuviškumo dvasią mūsų 
tarpe.

Laiminga Kanados Lietuvių, Bendruomenė, kad ji turi 
žmonių, kurie aukojasi bendram lietuviškumo reikalui, 
kad jie turi žmonių, kurie puoselėja mūsų lietuvišką 
žodį, raštą, dainą, šokį, kad tai dar ilgai skambėtų mūsų 
dabarties ir ateities kartoms.

Kanados Lieuvių Bendruomenės vardu išreiškiu gilią 
padėką bei pagarbą XXXII-ųjų Kanados Lietuvių Dienų 
Rengimo Komitetui, bei jo pirmininkui Pauliui Kurui, 
brangiam svečiui iš Lietuvos, kun. Ričardui Repšiui už 
iškilmingas pamaldas, meno vadovams, vyriausiu amžiumi 
iki jauniausio, programos atlikėjams, bei Londono Apylin
kės lietuviams. Jūsų visų dėka, galime džiaugtis šiomis 
Kanados Lietuvių Dienomis.

Gyvename ypatingai reikšmingus laikus, kada mūsų 
tautos likimą pradeda spręsti pati tauta Lietuvoje. Dabar 
ji neša pagrindinį vaidmenį savo išlaisvinimui ir Lietu
vos Nepriklausomybės siekimui įgyvendinti.

Š.m. gegužės mėn. 19 d. Lietuvoje buvo žengti pirmie
ji laisvės žingsniai - taip skelbė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio informacinė agentūra, nes buvo paskelbta Lietu
vos TSR Aukščiausios Tarybos deklaracija apie Lietuvos 
valstybinį suverenitetą, kurią jums paskaitysiu:

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS
D E K LA RACIJA 

APIE LIETUVOS VALSTYBINį SUVERENITETĄ
Lietuvių tauta nuo amžių gyveno čia, prie Baltijos 

jūros; Xm amžiuje ji sukūrė savo valstybę, šimtmečiais 
gynė savo laisvę ir nepriklausomybę. 1918 metais atkūrė 
savo valstybingumą, kurį pripažino daugelis pasaulio vals
tybių, o 1920 metais patvirtino ir Tarybų Rusija, šioje 
sutartyje visiems laikams atsisakiusi pretenzijų į Lietu
vos valstybę ir teritoriją. Nors ši sutartis nedenonsuota 
ir dabar, tačiau 1940 metais, Vokietijos - TSRS 1939 m. 
pakto ir papildomų slaptųjų protokolų pagrindu, suvereni 
Lietuvos valstybė buvo prievarta neteisėtai prijungta prie 
Tarybų Sąjungos ir prarado politinį bei kultūrinį savaran
kiškumą. TSRS vyriausybė ir šiandien ignoruoja net res
publikos ekonominio savarankiškumo siekius.

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba mato išeitį iš 
esamos padėties tik atgaunant valstybinį suverenitetą, 
kuris yra jau šiandien isryškėjęs lietuvių tautos siekis ir 
neatimama tautų teisė, įgyvendinama tik laisvo apsi
sprendimo sąlygomis. Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 
skelbia, kad nuo šios dienos, priėmus Lietuvos TSR Kons
titucijos 70 straipsnio pataisą, Lietuvos TSR galioja tik 
jos Aukščiausioje Taryboje priimti arba patvritinti įstaty
mai. Ateities santykiai su TSRS ir kitomis valstybėmis 
turi būti nustatomi tik tarpvalstybinėmis sutartimis. Šie 
Lietuvos žmonių siekiai nėra nukreipti prieš tautų teises 
ir jų teisėtus interesus.

ŽINGSNIS LAISVĖS LINK
(Užrašai iš vienuoliktojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos vienuoliktosios sesijos)

Šiandien Vilniuje Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos sesijoje priimtos keturių Respublikos Konstitucijos 
straipsnių pataisos ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Deklaracija apie Respublikos valstybinį suverenitetą. 
Visi šie dokumentai buvo priimti vieningai, tik prieš 
Deklaraciją balsavo penki deputatai, tarp jų ir Valstybės 
Saugumo komiteto pirmininkas Eduardas Eismuntas bei 
KOMUNISTO žurnalo vyriausiasis redaktorius Antanas 
Viršulis, pasiūlęs Aukščiausiajai Tarybai šio dokumento 
nepriimti. Trys deputatai susilaikė.'
2 psl.

United States House of Representatives

JAV ATSTOVAI RUOŠI ASI RAGINTI ADMINISTRACIJA 
PERŽVELGTI JAV.UŽSIENIO POLITIKA. LIEČIANČIĄ 
PABALTIJOS KRAŠTUS 4
Washington, D.C. - Jungtinis Pabaltiečią Komitetas 
( JBANC ) praneša, kad š.m. gegužės 18 d. atstovai 
Dennis Hertel ( D-Ml) ir Don Ritter (R-PA), pradėjo 
rinkti Atstovų parašus laiškui, kuriame Atstovai ragina 
prez. G.Bush'o administraciją peržvelgti ir sustiprinti 
JAV užsienio politikę, liečiančią Pabaltijo kraštus.

Laiške Atstovai prašo, kad prez. G. Bush:
"paprašytų, kad Valstybės Sekretorius peržvelgtų 

JAV politikę, liečiančią Pabaltijo kraštus ir iškeltų ję 
į aukštesnę pakopę JAV užsienio politikoje".

/.... atkelta iš 1 psl./

1940 metais 
aneksuota (t.y. 
prijungta, h.n.) Sovie
tų Sąjungos..

Legaliai respublikos turi 
teisę iš Sovietų Sąjungos 
pasitraukti, nors konstitu
cija yra sau prieštaraujan
ti". Viena armėnė neseniai 
rašė armėnų laikraštyje 
apie šiuos nuostatus taip: 
"72 Sovietų Sąjungos kons
titucijos paragrafas ga
rantuoja tautybėms laisvai 
apsispręsti, bet praktikoje 
toji teisė yra iliuzija (is- 
mislas)".

Labai abejotina, kad 
Maskva priims šias beveik 
nepriklausomybės deklara
cijas, jeigu jau ir vien 
dėlei to, jog bijos epide
mijos paplitimo jau įsiaud
rinusioje Gruzijoje, Armė
nijoje bei iki tam tikro 
laipsnio ir kitose respub
likose.

Laiške išreiškiamas įsitikinimas, kad iškėlimas JAV 
politikos, liečiančios Pabaltijo kraštus į aukštesnę pako
pę JAV užsienio politikoje, įrodys JAV valdžios paramą 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pastangoms atgauti savo 
nepriklausomybę ir pabrėžiama, kad:

"Per praeitus 49 metus JAV valdžia nėra sutikusi 
su Sovietų Sąjungos vyriausybe dėl Pabaltijo kraštų sta
tuso. Šiuo metu pabaltiečiai daro istorinės reikšmės 
pastangas sudaryti demokratinius judėjimus ir tuo būdu 
atgauti savo nepriklausomybę taikingu bei drausmingu 
procesu".

Visi lietuviai yra skatinami paskambinti savo At
stovams, paprašyti, kad jie šį laišką paremtų savo para
šu. Atstovai, kurie norėtų paremti šį laišką, turėtų 
kuo skubiau susisiekti su Greg Hawkins Atstovo Hertel's 
būstinėje (tel: 225-6276), arba su Philip Smith Atstovo 
Ritter's būstinėje (tel: 225-6411).

/ Ryšininkė Ginta T.Palubinskaitė
(301) 340-1954.

/Žemiau - laiško prez. G.Bush'ui pilnas tekstas):

President George Bush,
The White House,
1600 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20500

Dear President Bush:
For forty-nine years the /.United States has maintained 

the morally and legally correct position of not recogni
zing /the forcible Soviet occupation and annexation of 
the Baltic States. This polio^ is one of which we can be 
proud. It is consistent with our basic belief in democ
racy, individual rights and respect for international law. 
Dramatic events in Baltic States over the past year 
have proved America right in defending Estonia's, Lat
via's and Lithuania's right to self-determination. Therefo
re, we, the undersignet Members of Congress, believe 
that it is time for our government's Baltic policy to 
become more visible and active.

The people of Estonia, Latvia and Lithuania have 
courageously taken the first step to reestablish their 
nations among the family of democratic nation-states.
Millions of Balts have joined in the activities of grass
roots, democratic movements which have pushed the 
Communist authorities to respond to local needs. For 
instance, the native languages have been restored as 
official languages in the Baltic republics, the national 
flags and anthems are now legal, and Estonia and Lithu
ania have claimed the right to manage all of their own 
natural and economic resources without central control 
from Moscow.

As the people of the Baltic States struggle to build 
new institutions which will reflect their true concerns,it 
is vitally important that US government policies not 
hinder these efforts for democratization in the Baltic. In 
an era of glasnost, the U.S. should not find itself sup
porting factions in the Soviet Union which to lay claim 
to the Baltic States. In Tact, our government should 
actively support initiatives to strengthen the efforts of 
the Baltic peoples.

While your Administration is reviewing East-West 
relations, we urge you to direct the Secretary of State 
ro review United States policy towards the Baltic States 
and raise the status to one of a regional issue. This 
would reaffirm our government's commitment to the 
independence of the Baltic States. For forty-nine years 
the United States and Soviet Union have disagreed over 
the status of the Baltic States. The Baltic peoples are 
now engaged in a historic effort to build democratic 
movements and regain their independence through a 
peaceful and orderly process.

Moldavija, atidalinta nuo 
Rumunijos, jau taip pat 
reikalauja, kad jų kalba 
būtų padaryta oficialia 
kalba ir grąžintas lotyniš
kas alfabetas, vieton prie
varta įvestos kirilikos.

Tikras košmaras rusams 
yra baimė, kad ir Ukraina 
su savo 51 milijonu gyven
tojų ir savo svarbia žem
dirbyste bei krašto stra
tegine padėtimi, gali pasek
ti respublikas, reikalaujan
čias kokio nors pobūdžio 
nepriklausomybės.

Viena tačiau yra tikra: 
Gobačiov'as nenori pasiųs
ti tankų į reliatyviai pasi
turinčias ir skrupulingai 
nenaudojančias jėgos Balti
jos valstybes. Jis kaip 
tiktai tikėjosi, kad jos, 
nors mažos, bet suteiks 
reikalingos kibirkšties, 
apsunkusiai . sovietų eko
nomijai.

Dramatiškų ketverių 
metų laikotarpyje Gorba- 
čiov'as yra atsiekęs puikių 
rezultatų užsienio politi
koje, bet labai nevienodų 
rezultatų namie. Baltijos 
valstybių iššūkis, o taip 
pat ir kitų ribinių Sovietų 
imperijos kraštų^ yrd'rim
tas išbandymas Gorbačiov'o 
diplomatinių talentų ir jo 
politinio apsukrumo".

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
—i .

h.n.
• Vilniaus radijas pranešė, 
kad pagaliau iš Klaipėdos 
uosto išplaukusios trys 
Lietuvos jachtos (LIETUVA 
AUDRA ir DAILĖ) šią sa-

We believe that you will agree with us that the cau
se of world peace is served by the spread of democacy 
in the Baltic region, and look forward to your action on 
behalf of these freedom-loving peoples.

Sincerely,

Co-Chair, Ad Hoc Committee 
on the Baltic States & Ukraine

Co-Chair, Ad Hoc Committee 
on the Baltic States & Ukraine

vaitę jau bus perplaukusios 
La Manche sąsiaurį (Eng
lish Channel) ir sustojusios 
kuriame nors šiaurinės 
Prancūzijos uoste apsipirk
ti būtinų reikmenų. Jachtų 
išplaukimas numatytu laiku 
buvo sutrukdytas, kaip aiš
kina sovietiniai valdininkai 
dėl kažkokių vizos prašy
mo terminų. Išsiaiškinus 
šias biurokratines painiavas, 
jachtos sėkminagai leidosi 
kelionėn į New Yorką. Su 
jomis yra palaikomas nuola
tinis radijo ryšys iš Lie
tuvos ir jau susisiekta su 
Amerikos lietuvių radijo 
ryšininkais. Kol kas buria
vimas vyksta sėkmingai.

• Lietuvoje atgaivinama 
Lietuvos Inžinierių sąjunga 
veikusi Lietuvoje 1940 m., 
jos steigiamasis susirinki
mas numatomas š.m. spa
lio mėn. 14 d. Vilniuje. 
Jau išleistas pirmas nume
ris "Inžinierinė Mintis".

• Klaipėdos Kraštotyros 
muziejus bus perorgani
zuotas į Mažosios Lietuvos 
Istorijos muziejų. Jame 
bus rodomi eksponatai iš 
visos Mažosios Lietuvos 
praeities. Bus užmegzti su 
užsieniu ryšiai, kurių iki 
šiol visai nebūta.

• Vilniaus radijas perdavė 
pasikalbėjimą su Lietuvos 
rašytoju Mykolu Karčiaus
ku apie išeivijos lietuvių 
rašytojas ir rašytojus. M. 
Karčiauskas paminėjo, kad 
išeivijoje buvusi sukurta 
graži ir didelė literatūra, 
paminėjo kelis prozaikus 
(Katiliškį ir Škėmą)^ ir 
poetą Bernardą Brazdžionį. 
kuris atvyksta į šių metų 
Poezijos pavasario šventę.

Minėjo taip pat Bradūną ir 
Santvarą ir paminėjo, kad 
kasmet atvykstanti į Poe
zijos pavasarį Vitalija 
Bogutaitė ir vėl apsilan
kysianti. Pokalbio metu 
buvo pastebėta, jog džiau
giasi išeivija dėl to, kad 
jos kūrėjų nebevadina "nu
džiūvusiomis šakomis" ir 
daug blogesniais epitetais. 
M. Karčiausko teigimu, ir 
sausa šaka sužaliuoja . Esą 
dabar reikia bendrauti su 
išeivijos rašytojais. Paste
bėta, kad išeivijos litera
tūra dar nepakankamai 
prieinama skaitytojams. 
Kai kurių knygų, išimtų iš 
speefondų, tėra vos po 
vieną egzempliorių. Esą 
partija esanti prišigrobusi 
išeivijos knygų ir jų negrą
žinanti tiems, kuriems 
turėtų būti atiduotos, 
būtent, Lietuvos Literatū
ros institutui ir kitoms 
panašioms institucijoms, 
įvairūs privatūs archyvai 
užsienyje turėtų grįžti į 
Lietuvą, kad nežūtų kny — 
gos, leidiniai ir dailės 
kūriniai.

Paminėjo išleistą knygą 
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, 
kur aprašomi baisūs Sibiro 
tremtinių pergyvenimai. 
Išleido išeivijos rašytojo 
Antano Vaičiulaičio pasakų 
knygą ir jau spausdina 
Kazio Almeno romaną 
SAUJA SKATIKŲ. Numa
tyta išleisti Pulgio Andriu- 
šio apysaką TIPELIS. (įdo
mu, kodėl ne daug vertin
gesnes: ROJAUS VARTAI, 
ANOJ PUSĖJ EŽERO arba 
SUDIEV , KVIETKELI k 
Poeto vizito metu Lietu
voje būsią išleistas Bernar
do Brazdžionio MEŠKIU
KAS RUDNOSIUKAS.

M. Karčiausko teigimu, 
dar yra daug archyvų 
Lietuvoje, kurie prieinami 
tik partiečių didžiūnams. 
Tai esąs nusikaltimas, 
kuris negalįs toliau būti 
toleruojamas.

• Lietuvoje vėl išleistas 
Vytauto Didžiojo metais 
premijuotasai Kazio Puidos 
istorinis romanas MAGNUS 
DUX. Kazys Puida mirė 
Lietuvoje 1945 metais. 
Vargais negalais buvo 
rastas jo kapas ir ant jo 
pastatytas ąžuolinis pa
minklas su tokiu įrašu iš jo 
romano: NIEKAS NEPRA
EINA, VISKAS SUGRĮŽTA.
• Paminėtas "Dainuojan
čių inžinierių kvartetas iš 
Los Angeles" Jis apkelia
vęs nemaža Lietuvos mies
tų ir koncertuos kartu su 
atvykstančio iš Los Ange
lės poetu Bernardu Braz
džioniu,

• VYTURIO leidykla, 
išleidžianti kasmet apie 
150 knygų vaikams ir 
jaunimui, buvo aptarta 
radijo pasikalbėjime su 
leidyklos direktorium Juo
zu Vaitkum. Leidykla da
bar esanti gana savarankiš
ka, bet Maskva nustatanti 
kiek popieriaus duotina. 
Tokiu būdu, praktiškai 
Maskva tebediktuoja. Iro
niška, kad prie Kauno esąs 
popieriaus fabrikas leng
vai galėtų parūpinti popie
riaus visoms išleidžiamoms 
knygoms ir periodiniams 
leidiniams Lietuvoje, bet... 
jį tvarko Maskva ir popie
rių išgabena iš Lietuvos 
rusiškiems leidiniams spaus
dinti.

BRAZDŽIONIS LIETUVOJE
VILNIAUS RADIJAS 

užsieniui pranešė, kad ge
gužės mėn.23 d. į Vilnią 
atskrido poetas Bernardas 
Brazdžionis. Aerodrome 
jį pasitiko didelis būrys 
lietuvią rašytoją, poezijos 
mylėtoją ir bičiulią.

Poetas pasakė trumpę 
žodį ir paskaitė tam susi
tikimui skirtę eilėraštį, 
kurio paskutinysis posmas 
skamba maždaug taip:

" Kiekvieną gimtosios 
žemės pėdę glaudžiu 
aš prie krūtinės 
ir bučiuoju širdimi".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SS r vi 40 vyry. Prie jy norėty 
nuoliy iš JAV.

prisidėti ir apie dešimtis jau-

Jachta DAILĖ, viena iš 3—jų, dalyvaujanti Altanto žygyje, priklauso 
Lietuvių Dailininkų Sąjungai. (Ši nuotrauka daryta pernai).

LIETUVIŲ BURIUOTOJŲ ŽYGIS PER ATLANTĄ

B. Stundžia

Kai Lietuvoje papūtė gaivesni vėjai, visi tuo
džiaugėmės, tautiečiams sėkmės linkėjome, bet dar da
bar nesame tikri, kad vėl neateis žiema mūsų tautai.
Dabar dažniau pradėjome vieni kitus lankyti, artimiau 
bendradarbiauti, apie kę anksčiau buvo tik svajojama.

Siekiama plačiau atverti duris į Vakarus, pasisavin
ti iš ten kas vertinga ir pažangu. Stengiamasi, kad Lie
tuvos vardas pasaulyje būtų vėl šiek tiek žinomas, nes 
anksčiau lietuvių veikla vyko pridengta svetimomis 
plunksnomis; tas ypač lietė sporto sritį.

Na, ir buriuotojai sulaukė dieny, kada išsiverš 
iš Baltijos jūros, perplauks Atlantę ir aplankys mus šia
pus. Gal tai būtų ir anksčiau įvykdyta, bet nepavykdavo 
praplaukti pro biurokratines užtvaras.

Ilgę laikę, tiksliau sakant, 63 metus, lietuvių 
jachtos plaukiojo Baltijos jūroje. Tik prieškariniams bu
riuotojams K. MAŽONU1 ir B.BUNTINUI pavyko pasiekti 
Šiaurės jūrę ir sustoti Londono uoste. Vakarų pasaulyje 
pavieniai lietuviai buriuotojai įvairių kraštų jachtose 
plaukiojo Atlante, Ramiajame vandenyne ir daugelyje 
jūrų, bet nei viena jachta, nei prekybinis laivas su lietu- 
viyT<tgula ir sava trispalve nėra perplaukę Atlanto,.

Kas met daug jachtų, priklausančių daugeliui vals
tybių, kartais tik su dviejų žmonių - vyro ir žmonos- 
įgula, plaukia per šį vandenynę iš Vakarų į Rytus ir 
atvirkščiai. Dažnai rengiamos net pavienių buriuotojų 
lenktynės per Atlantę.

Bet - kartais prapuola be žinios didelės jachtos, 
o perplaukia tokios, su kuriomis dažnas buriuotojas ne
norėtų per ežerę persivaryti.

Bendrai imant, ilgoms kelionėms reikia rimtai 
pasiruošti, turėti tinkamę jachtę, gėrę įgulę, saugumo 
priemones ir atitinkamas navigacines įrangas. Atrodo, 
kad lietuvių buriuotojų pasiruošimas yra be priekaištų, 
tad reikia tikėtis, kad kelionė pasiseks. Žinoma, iš anks
to negalima numatyti, kas kelyje gali nutikti. Anksti 
pavasarį yra galimybė patekti į vienę antrę audrę, rūkę, 
o kartais kelias dienas ir vėjo neturėti.

Taip, pavyzdžiui, mums pasitaikė buriuojant Atlan
te iš Miami į New York'ę, gegužės mėnesyje, kai ketu
rias dienas vėjo beveik nebuvo. Dar gali pasitaikyti, 
kad jachtoje kas nors trūksta, lūžta, iškrenta žmogus 
už borto ar padaroma navigacinė klaida. Gal mažiausia 
galimybė yra susidurti su banginiu ar žvejų laivu. Dar

C\ KANADOS LIETUVIU
BENDRUOMENE 

-4^. BE AUKŲ NEBUS DARBŲ!

Norinčių dirbti yra, bet 
ŠVIETIMAS, KULTŪRINĖ BEI POLI

TINĖ VEIKLA IR VISI KLB DARBAI 

NEĮMANOMI BE JŪSŲ AUKŲ.

Paremkite KLB Krašto valdybos 
visuomeninę-politinę veiklą.
Aukas siųsti ir Čekius rašyti : 

KLB Krašto valdyba, 
1011 College St., 
Toronto, Ont., M6H 1A8 

Pakvitavimai bus išduodami paaukojusiems 
$20.- ar daugiau metų bėgyje.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto 

nepaminėjau priešingų vėjy, kurie gerokai sulėtina plau
kimu ir išvargina įgulę. Bepiga buriuoti su pasaty vėjais, 
kurie beveik ištisus metus pučia iš vienos krypties ir 
beveik vienodu stiprumu.

Taip iš Tahiti į Havajus su pasaty vėju nubūda
vome per tris savaites, bet irgi ne be nuostolių, nes 
trūko galinė štaga, prilaikanti stiebę ir nulūžo stiebo 
skersinis. Vėjas truputį kaitaliojosi, plaukiant per pusiau- 
ję ir gerokai mus patrankė, siekiant Havajus, nes beveik 
penkias dienas buriavome su viena bure ant ribos netoli 
esančios audros.

Kiekvienas buriuotojas,’ kad ir gerai pasiruošęs, 
žino, kad visko iš anksto negali numatyti. Bet - grįžki-
me prie Lietuvos buriuotojų. Po II-jo Pasaulinio karo 
viskę reikėjo pradėti iš nieko, nes nebuvo nei burinių 
pastatų, nei patyrusių buriuotojų. Pirmos ir antros kar
tos buriuotojų daugumas išsisklaidė po platų pasaulį, 
dalis buvo išvežta į Sibirę, tad reikėjo išeiti vargo mo
kyklų.

Po didelių pastangų susiorganizavo Klaipėdos, 
Kauno, Vilniaus, Platelių ir Nidos jachtklubai, įsigyta 
jachtų ir išaugo trečioji ir ketvirtoji buriuotojų, karta. 
Baltijos jūroje ir Sovietų Sęjungos varžybose pasiekta 
eilė laimėjimų ir įsigyta nemažai patyrimo. Dabar Lie
tuvoje yra eilė patyrusių, sakyčiau tarptautinio lygio 
jachtų vadų, todėl kelionė per Atlantę jiems nebus kaž
koks sunkiai įveikiamas žygis.

Lietuvoje buriuotojai suorganizuoti pagal Maskvos 
modelį, į Buriavimo federacijų, kurios pirmininku, pasi
traukus dėl sveikatos prof.5 J.Nainiui, pereitų rudenį 
'buVd' išrinktai' forof.dr. J.Vilerrtas.

Klaipėdos Buriavimo Federacijos vadovas yra R. 
Dargis, Kauno - J.Kovas ir Vilniaus - J.Jurginis. Jūri
nio Buriavimo Komiteto pirmininkas yra energingas in
žinierius LMiniotas.

______Dabar girdisi balsai, kad reikia atkurti buvusių 
Buriuotojų Sujungę ir atgauti Lietuvai tarptautinį atpa
žinimo ženklų raidę "T".

Š.m. gegužės mėn. 13 d. trys jachtos AUDRA
- vedama I.Minioto, DAILĖ - Ž.Dremos ir LIETUVA
- O.Kubiliūno Klaipėdoje pakėlė bures ir tikisi po šešių 
savaičių pasiekti New York'ę. Atplaukusios įgulos po 
viešėjimo išskris į Lietuvę, o iš ten atvykusi pamaina 
buriuos atgal į Klaipėdę. Viso kelionėje dalyvaus apie

/ KANADOS LIETUVIAI SUDARĖ TORONTE KOMITETĄ BURIUOTOJŲ ŽYGIUI PAREMTI. Žiūr. 6 psl./

montrėal
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P AT ARIAMIEJI DISTRIKTU KOMITETAI
Kovo men. 20 d. Montrealio miesto administracija sudarė naujų 
galimybę piliečiams dalyvauti nutarimuose,liečiančiuose jų 
distriktų. Tam tikslui sudaryti patariamieji distriktų komitetai.

Tų. komitetų.metodas paprastas. Montrealio balsavimo apylinkės 
sugrupuotos.^ 9 distriktus.Miesto tarybos nariai įeina į pataria — 
muosius komitetus jų atitinkamuose distriktuose.

Kiekvieną mėnesį išriktieji atstovai iš visų rinkiminių apylin
kių susirenka aptarti reikalus, Patiektus miesto Vykdomojo ko
miteto ir aptaria gyventojų iškeltas problemas bei pageidavimus. 
Savaitę prieš susirinkimą, jo dienotvarkė, vieta ir laikas yra pa
skelbiami vietiniuose laikraščiuose.

Piliečiai, kurie nori patiekti pageidavimus, privalo užsiregist
ruoti savo vietiniame ACCES MONTREAL biure ne vėliau kaip 
Penktadienį prieš susirinkimą.

Šie patariamieji komitetai suteikia idealią progų dalyvauti mies
to savivaldybės gyvenime. Sekantis susirinkimas vyks gegužės 
mėnesio 29, 30 ir 31 d.d. Daugiau informacijų gausite ACCES MONT
REAL biure arba telefonu Bureau Interculturel Montreal.

Numatytos kelionei šešios savaitės gali išsitęsti 
iki septyniy ar ilgiau. New Yorke kapitono Urbelio ini
ciatyva sudarytas sutikimo komitetas , kuris stengsis 
viešejimą New Yorke padaryti maloniu.

Reikia tikėtis, kad ir kitose vietovėse atsiras 
rėmėjy, nes grįžtant atgal, reikės buriuotojus aprūpinti 
maistu, gal reikės kokius gedimus jachtose sutvarkyti 
ar inventorių papildyti. Būtų gerai jiems nupirkti moder
nių navigacijos įrangų, papildomų saugumo priemonių 
ir smulkesnių dalykėlių, nes Lietuvoje jūrinių reikme
nų krautuviy nėra, o jų finansiniai ištekliai labai riboti.

Tad - ištieskime buriuotojams broliškų rankų, 
atvirę širdį, pradarykime pinigines ir, kad kelionė vykty 
sėkmingai, palinkėkime GERO VĖJO J

LIETUVIŲ BUR 1UOTOJŲ PAREIŠKIMAS:

Mes plaukiame į Naujęjį žemynų. Mūsų širdyse 
- Lietuvos vardas, mūsų lūpose - jos pasveikinimas isto
rijos vėtrų išbarstytiems vaikams.

Mes imamės pakartoti kelių, kurį Jūs nuplaukėte 
varganais imigracijos biurų garlaiviais ar tremtinių liki
mo išginti.

Jus lydėjo išsiskyrimo gėla, prieš mus - susitikimo 
džiaugsmas. . Į mūsų laivų bures pučia galingi, gaivūs 
tautinio ir dvasinio atgimimo vėjai, mus skatina Dariaus 
ir Girėno ryžtas, kad " lietuvis būtinai įveiktų klastin- 
gęjį Atlantę Tėvynės Lietuvos garbei". Žmogus laisvas 
tiek, kiek įveikia gamtos ir aplinkybių jėgas. Savo žygiu 
mes norime sustiprinti jūsų ir mūsų dvasių bendriems 
darbams vardan brangiosios Lietuvos.

Lietuvos buriuotojai pirmukart ryžtasi perplaukti 
platųjį Atlantu. Trys jachtos LIETUVA, AUDRA ir DAI
LĖ 1989 m. gegužės 1 d. išplauks iš KLAIPĖDOS NEW 
YORK'O link. Jūreiviai keliaus bemaž tuo pačiu maršru
tu, zkufj 1933 m. liepos mėnesį padangėje brėžė mūsų 
drąsiųjų lakūnų "Lituanica". Jei Neptūnas bus palankus, 
birželio 10 dienų, 12 vai. prisirišime prie New York'o 
krantinių. Amerikos žemės vėjas jachtų laivagaliuose 
plevens mūsų šventų Trispalvę.

Mes plaukiame vardan Lietuvos. įveikdami priešiš
kumo bangas ir erdvės tolybę, mes tiesiame Jums, mūsų 
broliai, rankas - ilgus metus mus skyręs Atlantas lai 
tampa vienybės tiltu.

Vardan tos Lietuvos - vienybė težydi!

Jachtų vadai: Osvaldas KUBILIŪNAS ("Lietuva", 
Klaipėda), Ignas MINIOTAS ("Audra", Kaunas), 

Jachtos "Dailė" Klubo pirmininkas Algirdas DOVYDĖNAS

ŠVARINIMO VAJUS
Montrealis, dėka savo gyventojų susipratimo, yra laikomas vienu 
švariausių miestų Siaurės Amerikoje. Todėl visas gegužės mėnuo 
skelbiamas miesto svarinimo mėnesiu.

Daugelis svarinimo projektų buvo įgyvendinti, kad piliečiai 
įsisąmonintų, kaip svarbu yra išlaikyti tinkamą aplinkų. Kiek
vienas privalo prisiimti dalį atsakomybės. Kai kurie rekomen
duotini darbai:

-Surinkti popierius, kurie mėtosi mūsų gatvėse ir parkuose.
— Išdėti namų Šiukšles atitinkamomis dienomis i numatytas 
vietas išvežimui.
-Susirinkti savo naminių gyvulėlių išmatas, tuo apsaugojant 

gyventojų sveikatų.
Paskambinti tel.: 8*12—3434, kad butų išvežti sunkūs daik

tai (baldai, virtuvės įrengimai ir kt. ) arba kuomet viešos šiukš
lių dėžės yra pilnos.

Prisiminkite, kad reikia išlaikyti savo miestą švarų Per iš
tisus metus.

valdybos veiklai paremti siunčiu----------------

Vardas, pavardė------------------------------------------------

Adresas --------------------------------------------------------------

Information: Bureau interculturel Montrėal (BIM): 
872-6133.

1989. V. 25

VlVRE,
MONTREAL
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PO RUDENIO LIETUMI
R. Šavelis

Kartą j barą užsuko arklys.
- Tris šimtus, - paprašė jis.
Barmenas pripylė, arklys išgėrė^ užsakė dar tris šim

tus, o išeidamas staiga atsigręžė ir paklausė:
- Ar jums nekeista, kad aš - arklys ir geriu viski?

- Visai ne, - atsakė barmenas. - Aš irgi kartais geriu.
- Ar tau nekeista, kas aš - arklys, o kalbu? - paklau

sė Bėris,~ ir į mane pažvelgė liūdnos akys, kuriose atsi
spindėjo žvarbi rudens naktis.

- Ne, - pasakiau, - aš irgi kartais kalbu.
— Ko tik nepasitaiko gyvenime... - palingavo Bėris 

galvą. - Nuobodu?
- Velniškai, - pritariu aš jam, patrindamas delnais 

užtirpusį nuo drugnos veidą.
- Žvėriškai, - pataisė Bėris ir plačiai nusižiovavo. - 

Kaip gyvas neprisimenu tokio oro. Anksčiau taip nelydavo.
- Tikrai, - pritariau Bėriui. - Anksčiau kažkaip ma

žiau lydavo... Šalta?
- Vėsoka, - Bėris pabandė atmesti ant akių krentan

čius karčius ir patogiau atgręžė vėjui pasturgalį. - Tave,
turbūt, irgi perlijo?

- Iki paskutinio siūlo.
- Niūrus metas, - atsiduso Bėris, krimstelėjo žolės 

kuokštą ir su pasibjaurėjimu išspjovė. - Jei nežinotum, 
jog ateis vasara, tai nors bėk ir nusiskandink.

- Vasara toli. Spalis, lapkritis... - paskaičiavau ant 
pirštų. - Astuoni mėnesiai. Kur tau velnią! O kol kas 
belieka stipti ir laukti kokio nors stebuklo. Bet atkiš tau 
šitas supuvęs ruduo stebuklą, lauk...

- Šlykštu, - palingavo Bėris galvą. - Šlykštu. Nors, 
tiesą sakant, stebuklų pasitaiko ir rudenį.

- Pasitaiko, - sutikau. - Rodos, prieš trejetą metų 
irgi šitaip, - davė davė lietus, o paskui žiūrim - nėra.

- Aš ne apie lietų, - tarė Bėris po ilgokos pauzės, ir 
tik dabar pamačiau, kad jis žvelgia nematomo horizonto 
link, kažkaip graudžiai, ne arkliškai panarinęs galvą.

- Apie ką tu?
- Prisiminiau vieną istoriją, - ne iš karto atsiliepė 

Bėris. - Teisingai sakai, šalta pasiutusiai, - jis pasimuistė 
ir slapčiom pažvairavo į mane.

Ne toks aš kvailas, supratau jo arklišką klastą. Bet 
šiaip ar taip - aš juk buvau piemuo! Ir neturėjau jokios 
teisės palikti savo posto.

- Nieko nebus, - pasakiau, - o pats su apmaudu žvilg
telėjau į gretimai dūluojančią kaimenę, kuri šnarpštė ir 
trypė po visiems įkyrėjusiu rudens lietumi. - Nieko 
nebus, - pakartojau aš, net pačiam pikta pasidarė, išsi
traukiau iš užančio tabokos rnašną, ėmiau seilinti suktinę. 
- Dėstyk tą savo istoriją...

Bėris priekaištingai atsiduso ir ilgai tylėjo.
- Stoviu aš kartą lauke, - pagaliau pradėjo jis. - Pa

meni, buvo toks laikas, kai mūsų niekas neganė?
- Pamenu. Geri buvo laikai.

- Kaip sakyt... Taigi, stoviu tąsyk lauke. O oras - 
kaip šiandien: lietus merkia, vėjas nugarą plaka, žolė šla
pia, nei atsigulti, nei snukio priglausti. Ne stoviu, o 
kabu. Pats supranti, nuotaika - nors žvyrą graužk. Eisiu, 
galvoju, susirasiu kur daržinę ar pašiūrę, nėr čia ko. 
Pikta, žinai, kažkaip pasidarė. Žmonės po stogais miega 
šiltose trobose, žvėrys, ir tie savo urvus turi, o tu čia 
vienas kaip šuo turi gūbrinti lietuje. Ir jau buvau bebren- 
dąs kaimo pusėn, kai išgirdau šalimais žingsnius. Pasukau 
galvą ir vos nesuprunkščiau iš nuostabos - prieš mane 
stovėjo kumelaitė. Jos kaktoje švietė nedidelis baltas 
lopinėlis. Kaip gyvas nebuvau matęs kumelaitės su tokiu 
gražiu lopinėliu.

- Ką čia grauži? - paklausė nepažįstamoji.
- Nieko negraužiu. Kad ir graužti nėra ko. - Nepažįs

tamosios tonas man ne labai patiko.
- Tai ko stypsai vidury lauko?
- Nežinau, - pasakiau aš. Ir tikrai nežinojau. Nors sto

vėjau šitame lauke nuo pat vakaro ir, aišku, seniai galė
jau prisiminti kokią nuošalią pašiūrę. Bet tu pats supran
ti, tokiame ore niekas nelenda į galvą, išskyrus visokio 
plauko keiksmažodžius.

- Nuobodu čia pas jus ir niūru, - atsiduso nepažįsta
moji. - Ir dažnai taip lyja?

- Rudenį beveik ištisai. O pati ne iš šitų kraštų, kad 
nežinai?

Nepažįstamoji neatsakė. Ji apėjo ratu, paskui atistojo 
greta ir atsargiai palietė lūpomis mano kaklą. Tokių 
karštų ir švelnių lūpų man niekada neteko sutikti. Aš 
nutirpau - per mano kūną tarsi kas botagu butų perliejęs. 
Tuomet aš nebuvau toks senas, bet ir jaunas nebebuvau, 
galbūt todėl po mano kojom susvyravo žemė.

- Kaip tavo vardas?
- Bėris.
- O mano - Baltažvaigždė.
- Keistas vardas, - pasakiau aš.

- Tavo irgi. Bet, nepaisant to, tu man patinki. Ar 
nenorėtum manęs kiek palydėti?

Ir čia man užvirė kraujas. Visus gerus jausmus nepa
žįstamajai - kaip kanopa nuspyrė. Maža kam aš tada 
patikau! Tačiau lydėt pirmą pasitaikiusią kumelaitę?...

- O ką? Vilkų bijai? - pasakiau aš, nesiruošdamas 
ilgiau tęsti pokalbio. Šaltis jau pakankamai buvo prikan
kinęs kaulus, ir labiau už viską dabar mane traukė šilta 
kluono ar pašiūrės užuovėja.

- Ko? - paklausė Baltažvaigždė.
- Vilkų, sakau, išsigandai?
- O kas tai per paukščiai? Pirmą sykį girdžiu...

Liūte, miškų karaliau! Aš vos neatsisėdau iš nuosta
bos. Ir iki šiolei stebiuosi, kaip ji gyva surado mane. Tu 
prisimeni, kiek tada šitų rajūnų siautėjo mūsų miškuose?

- Prisimenu, Gyvas velnias.
- Turbūt dar daugiau, - pataisė mane Bėris. - Pats 

suprantu po tokio atsakymo aš negalėjau palikti likimo 
valiai šitos kvailos kemelaičiukės, ko gero, pirmą kartą 
ištrūkusios nuo motinos į svetimą naktį, pabėgusios į 
žiaurų ir klastingą pasaulį, apie kurį ji, matyt, neturėjo 
jokio supratimo. Antra vertus, kaip jau minėjau, aš te
buvau tokio amžiaus, kai užtenka vieno švelnaus prisilie
timo, jog užmirštum ištisų savaičių nuovargį ir šaltį. 
Reikia prisiminti, kad vienatvė man tada irgi jau buvo 
gerokai įkyrėjusi.

- Tai kaip? - nekantriai paklausė Baltažvaigždė.
- Galima kiek ir pašuoliuot, - tariau aš.
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Šuoliavom mes ganėtinai. Po mūsų kojom žlegsėjo 
sunkūs, įmirkę rudens laukai, skriejo pro šalį gūdžiai 
ošiančios girios, niro iš tamsos ir vėl grįžo į ją 
nematytų kaimų trobos. Jaučiau, kaip strėnose atgyja 
kraujas, kaip atbunda užtirpė raumenys, užlieja kūną 
išsiilgta šiluma. Dabar aš jau visai nesigailėjau, priėmęs 
nepažįstamosios pasiūlymą. Tuo labiau, jog didžiausiam 
mano nustebimui, liovėsi liję, jr nusigiedrijusiame danguje 
virš rasotų miškų, išplaukė didelis, aiškus mėnuo. Tai 
buvo taip nelaukta, kad aš pirmą sykį pažvelgiau į kai
mynę, kuri bėgo greta manęs, per pusę liemens išsiveržu 
si į priekį. Pažvelgiau aš į ją - ir po mano kojom antrą 
kartą susvyravo žemė. Greta, paskleidusi juodus kaip 
anglis karčius, atlcšusi vėjui galvą, bėgo pati miškų kara
laitė. AŠ dar niekada nebuvau regėjęs tokio dailaus ir 
jauno kūno, tokių grakščių kojų, kurios tarytum nejautė 
nei klampaus laukų purvo, slidaus miško tako, nei pavo
jingų pievų liūno. Per žemę po mėnesienos dangumi skri
do gražiausia pasaulyje gulbė. Juoda kaip anglis gulbė. 
Kaip gyvas nebuvau matęs tokios kumelaitės!

- Pavargai? - pajutusi žvilgsnį, pasuko galvą Balta
žvaigždė, ir man pasirodė, jog baltas lopinėlis jos kakto
je šaiposi iš manęs.

- Ką tu! Vieni juokai! - atsiliepiau aš, ir supratau: 
dar valanda, ir mano plaučiams ateis galas.

Laimė, Baltažvaigždė sulėtino žingsnius - kelias 
staiga ėmė leistis žemyn. O po pusvalandžio mes atsi
dūrėme giliame slėnyje, kurio pačiame viduryje, apsup
tas miškų vainiku, ajerais kvepiantis rūkas, ir mėnesienos 
takas, bėgantis ežero platumon, atrodė kaip baltas sidab
ro lieptas.

Iš mano nasrų krito putos, šonais žliaugė prakaitas, 
prakiurusiom dumplėm švokštė plaučiai. Aš pasimuisčiau, 
gindamasis nuo staiga apėmusio mirtino nuovargio. Balta
žvaigždė stovėjo kranto žolėje, išdidžiai atmetusi galvą, 
aukšta ir grakšti, tarsi ruošdamasi šuoliui per ežerą.

- Mes namie, - pasakė ji. - Jei nori, gali nusimaudy
ti.

- Nusimaudyt? - nustėrau aš.-Kas gi maudosi rudenį?
- O tu pabandyk, - krestelėjo galvą Baltažvaigždė, ir 

man vėl pasirodė, jog lopinėlis jos kaktoje dar atviriau 
tyčiojasi iš manęs.

Aš įbedžiau nosį į vandenį - jis buvo šiltas kaip pačia
me vidurvasaryje! Pakeliam galvą ir vėl turėjau nustebti 
- nei kranto žolėje, nei medžių šakose nebuvo matyti 
jokių rudens pėdsakų. Čia viskas žaliavo ir tarpo vešlumu, 
tarsi lietūs ir vėjai, siaučiantys anapus slėnio skardžių, 
būtų visai užmiršę šitą nuošalų žemės kampelį.

Mano nuovargį nuplovė ežeras, aš ilgai taškiausi ir 
prunkštavau jo bangose, o kai kietu žvirgždo dugnu išbri- 
dau į krantą, pajutau tokį/.vėrišką alkį, jog visai pamir
šau esąs svečiuose. Žolė buvo sultinga, saldi, taip erzi
nančiai kvepėjo varasa, kad mano . skrandis, marinęsis 
badu dirvonuose, nesitenkino mažu. Ėdžiau, kol apkarto. 
Ir tik tada kaltai pakėliau nuo žemės galvą.

- Gera musuose? - neslėpdama pasididžiavimo paklau
sė Baltažvaigždė, kuri vis [dar tebestovėjo ta pačia šuo
liui papuošta poza, jos karčiuose virpėjo ir skaidėsi mėne
sieną.......  J _

- Gera...- pasakiau aš ir atsargiai paliečiau lūpomis 
jos kaklą.

Pabudau, kai rytuose dangus jau liepsnojo raudoniu, 
išsipraususi, žvilganti rasos lasais, iš ežero brido Balta
žvaigždė. Nuo jos stiprių kojų mostų tiško ir dužo į šalis 
vanduo, supdamas bangomis išvirtusią kranto žolę. Aukš
tai išriestu kaklu, atstatyta krūtine Baltažvaigždė dabar 
kaip niekad, atrodė panaši į juodą vandenų gulbę.

- Laikas atgal, - pasakiau aš, tramdydamas Širdyje 
keistą virpulį, kai jos kojos atsistojo ant kranto.

- Tu nori grįžti, ir baltasis lopinėlis jos kaktoje reiš
kė nuoširdų nusistebėjimą.

- Žinoma, O ką gi man daryti?
- Grįžti atgal? į šaltį ir lietų?
- Tokia dalia, - tariau aš, ir mane apėmė siaubas. Ne

jaugi jinai nepasakys PASILIK? Nejaugi jinai spėjo pa
rniršti mūsų meilės naktį? AŠ sulaikęs kvapą, žiūrėjau į 
Baltažvaigždę, ir visas buvau ten, juodose, kaip ir jos 
karčiai, akyse.

- Tai nepatinka čia?
- Patinka. Labai.
- Tai kodėl tu išeini?

Ir tada aš supratau. Šitą žodį turiu pasakyti aš - 
ateivis iš nuobodžios ir niūrios žemės, kurioje siaučia 

šaltis ir lietus. Ji stovėjo ir laukė šito žodžio.
- Ten pasiliko mano laukai, - tariau aš. Baltažvaigždė 

atlošė galvą, ir jos kaktoje vėl šaipėsi baltas lopinėlis.
- Tada grįsk. Grįsk į savo laukus.
Bet aš negalėjau atitraukti nuo jos akių. Aš žinojau, 

visa savo didele širdim žinojau, jog niekada - nei švie
žiais šiaudais gurgždančiose pašiūrėse, nei žaliuose miškų 
gojuose nesutiksiu daugiau tokios Baltažvaigždės. Tad 
nulenk galvą, nulenk galvą, ateivi iš varganos šaltos 
žemės, ir pasakyk tą žodį.

- Lik sveika, - pasakiau aš, ir nužingsniavau į kalną, 
nusinešdamas akyse raudoną nuo ryto giedros ežerą ir be 
galo nustebusi lopinėlį aukštai pakeltoje Baltažvaigždės 
kaktoje.

Ir tik pusiaukelėje, kai dangų ėmė niaukti debesys, o 
į mano nugarą vėl ėmė krapnoti prakeiktas lietus, aš 
supratau savo klaidą. Bet kelio atgal nebuvo - aš pasa
kiau visai ne tą žodį.

Bėris nutilo.
-Ir ji daugiau nesirodė šituose laukuose? - paklausiau 

aš?
- Ne, - atsiliepė Bėris, žvelgdamas nematomo horizon

to link, kažkaip graudžiai, ne arkliškai panarinęs galvą. - 
Aš bandžiau suieškoti kelią į ežerą, bet man nepavyko jo 
rasti.

Mes ilgai tylėjome. Lietus šniokštė į dobilieną, prunkš
tė ir trypė į krūvą susispietusi kaimenė, uodegom gainio
dama nuo savęs vėją.

- Šalta pasiučiausiai, - pagaliau pasimuistė Bėris ir 
vėl pažvairavo į mane.

Miško uožuovėjoje stovėjo troba. Praleisti ilgus ru
dens vakarus čia susirinkdavo kone visi kaimo vyrai: kas 
palošti kortomis, kas pažiūrėti televizoriaus, o kas papras
čiausiai prastumti laiką, nes trobos šeimininkas kažkada 
buvo dirbęs spirito varykloje ir turėjo šiokį tokį suprati
mą apie kraują šildančius gėrimus. Kai mes atidarėme 
duris, troba skendėjo tabako dūmuose ir balsų klegesy. 
Niekas į mus net dėmesio nekreipė. - Visi buvo pakanka-
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 renka, leidžia ir skleidžia Mažąją Lietuvą 

liečiančią medžiagą, jos istoriją, kalbą, etno
grafiją, praeitį ir ateitį, parodydamas pasauliui, 
kad Mažoji Lietuva (dab. Kaliningrad oblast) 
nuo amžių baltiškas - lietuviškas kraštas.

Tam pritardama(s), siunčiu auką $.................FOUNDATION OF LITHUANIA MINOR,
3 c/o IEVA ADOMAVIČIENĖ, 18 Gracemount Cr.
gi Scarborough, Ont., M1G 1K3.

Vardas, pavardė
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LIETUVIŠKO MUZIEJAUS APŽVALGA
* Balandžio 28 d. dr. Violeta Kelertienė muziejuje skai
tė paskaitą "PERSITVARKYMO JUDĖJIMAS IR ATVIRU
MO POSLINKIAI ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOS LITERATŪ
ROJE". Dr. Kelertienė yra Lituanistikos Katerdos Illinois 
Universtitete profesorė, Lituanistikos instituto pirmininkė, 
įžymi lietuvių literatūros specialistė. Prof. Kelertienė 
kalbėjo apie Lietuvos rašytojų naujausiuosius prozos vei
kalus, įvertino "persitvarkymo" laikotarpio literatūrinį 
indėlį į tebevykstantį lietuvių tautinį atgimimą. Po pa
skaitos aktorė Nijolė Martinaitytė skaitė ištraukas iš ap
tariamojo laikotarpio prozos. Po vakaronės lankytojai, 
kurių buvo daug, buvo pakviesti pasivaišinti.
* Gegužės 26 d., penktadienį, 7 vai. v., muziejaus meno 
galerijoje įvyks dail. Antano Lipskio darbų parodos atida
rymas. A. Lipskis, kuris taip pat yra ir medicinos dakta
ras, gimė Lietuvoje ir baigė medicinos fakultetą Heidel
bergo universitete, Vakarų Vokietijoje. Jis vėliau persi
kėlė gyventi į JAV-es.

Stengdamasis suderinti medicinos mokslus su meile 
menui, jis praleisdavo visas laisvas valandas studijuoda
mas meną, kur tik jam buvo prieinama. Jis taip pat 
meną studijavo su garsiuoju mūsų dailininku Adomu Var
nu. Nors jo stilius keitėsi palaipsniui, jo svarbiausias 
rūpestis vis būdavo spalvos, formos ir kompozicijos proble
mų išsprendimas ir jų suderinimas su siužetu. Paskutinius 
šešerius mėnesius dr. A. Lipskis praleido Floridoje, kur 
sukūrė visą pluoštą naujų darbų. Jis juos išstatys šioje 
parodoje, kuri yra jo jau antra individualinė paroda Bal- 
zeko Muziejuje.

Žinomas fotografas ir meno kritikas Algimantas Ke- 
zys supažindins atilankiusiąją publiką su dailininku ir jo 
darbais. A. Lipskis taip pat yra ir poetas. Lietuviškos 
Knygos Klubas ką tik išleido jo poezijos rinkinį "Kai 
saulė liepė". Per parodos atidarymą publika bus taip pat 
supažindinta ir su jo nauja knyga. Dailininkas dalyvaus 
parodos atidaryme ir jis mielai pasirašys knygas tiems, 
kurie ją įsigiys parodos atidarymo metu. Paroda tęsis 
iki birželio 17 d. įėjimas - auka.

* Birželio 9 d. 7:30 vąl.v. Muziejuje Bronius Vaškelis 
skaitys paskaitą apie DONELAITĮ. Po paskaitos - vaišės. 
Įėjimas - auka.

* Birželio 17 d. šeštadienį, 7 vai,y. Muziejus švęs savo 
veiklos 23-iąsias metines. Muziejus buvo oficialiai įkurtas 
1966 m. ir per tuos 23-jus metus išaugo į, turbūt, di
džiausią tokios rūšies lietuvių instituciją išeivijoje. Muzie
jus taip pat yra pripažintas kaipo didžiausias ir įtakin
giausias etninės kultūros muziejus JAV-ėse. Jo veikla 
dažnai būna aprašyta didžiosios spaudos puslapiuose.

Šiai sukakčiai paminėti, Muziejaus Taryba ir Valdyba 
birželio 17 d. rengia linksmą gimtadienio balių, kurio 
metu bus įdomi programa. Programos detalės dar nėra 
galutinai paruoštos, bet šiuo metu galime pranešti, kad 
viena iš įdomiausių programos dalių bus lietuviško ąžuo
liuko pasodinimas greta muziejaus. Tikrumoje, šis ąžuo
liukas yra garsiojo Stelmužės ąžuolo Lietuvoje vaikas. 
Šio ąžuoliuko istorija yra tokia: prieš 5-6 metus dail. 
Vytautas Virkau gavo iš Kauno botanikos sodo keletą 
gilių, nukritusių nuo Stelmužės ąžuolo. Jis Jas pasodino 
savo sode ir, kai iš jų išaugo 4-5 pėdų ąžuoliukai, jis 
juos padovanojo Chicagos Mortono botanikos sodui (Arbo
retum). Dabar šis botanikos sodas norėtų tuos ąžuoliukus 
pasodinti Chicagoje šalia lietuviškų įstaigų ar lietuvių 
apgyventuose rajonuose. Jau vienas iš jų buvo pasodintas 
šalia Marijos Aukštesniosios Mokyklos, Marquette Parke.

mai užsiėmę savo reikalais.
- To paties, - burbtelėjau šeimininkui ir atsisėdau 

prie laisvo kampo.
- Sėskis ir tu, - pastūmiau Bėriui kėdę. - Žmogum 

būsi.
- Nebūsiu, - pasakė Bėris.- Bet atsisėsti galiu.

O kai mes trečią karte^ išgėrėme to paties ir mano 
galvoje antrą sykį iškilo gyvenimo prasmės klausimas, 
Bėris pažvelgė į mane ir savo didelėmis, liūdnomis aki
mis ir pasakė:

- O žinai, to, ką aš tau pasakojau, juk niekada nebu
vo. Aš pats tą istoriją sugalvojau...

Aš pajutau, kad mano krūtinėje kažkas apsivertė.
- Aš noriu verkti, - pasakė Bėris ir nusišypsojo.

Reikia pasakyti, kad nuo arklių šypsenos niekada 
nepasidaro liksmiau.

- Geriau padainuokim, - pasakiau aš.
- Kaip gyvas nebuvau bandęs. Mano balsas gali nepa

tikti svečiams. Verčiau gįžkim į lauką.
- Grįškim, - sutikau aš.
Bet tapduryje sustojau. Mane užklupo netikėta mintis, 

ir aš nežinojau į ką kreiptis patarimo.
- Kaimyne, sustabdžiau skubantį pro šalį šeimininką. 

Ar tau nekeista, kad aš -žmogus, o vaikštau su arkliu?
- Visai ne, - atsakė šeimininkas. -Aš irgi kartais 

vaikštau.
- Ačiū Dievui,- nusiraminau aš ir išėjau paskui Bėrį į 

rudenio lietų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Universiteto Mokslinės bibliotekos Mokslo darbuotojų skaityklos lubų dekoras.

PETRAS
TOLIAU RŪPINASI 
POLITINIAIS KALINIAIS 

1989 m. gegužės mėn.
5 d.Lietuvos Demokratų 
Partijos susitikime su visuo
mene, vilnietis Petras Ci
dzikas paskelbė bado strei
ką, 7 vai.v. Gedimino aikš
tėje, Vilniuje. Streiką or
ganizuoti padėjo Lietuvos 
Politinių Kalinių Gelbėjimo 
komitetas.

Pagrindinai buvo reika
laujama, kad būtų paleistas 
politinis kalinys Boleslovas 
Lizūnas

IŠMINČIAUS TAISYKLĖS
Vienas išminčius surašė sau ir kitiems tokias gy

venimo taisykles:
Atsigulk, kai nori miego, atsikelk, kai pabundi rytme

tyje ir tuojau, neeikvojant laiko, imkis kokio darbo.
Stenkis, kad kiekviena diena praeity smagiai ne tik 

tau, bet ir tavo
Nelaikyk savo širdyje neapykantos ir kerštingo jausmo.
Iprask atleisti ir užmiršti padarytus tau nemalonumus 

arba įžeidimu.
- Padėk savo parašę tik ten, kur reikia.

Perdaug neprisirišk prie medžiaginių gėrybių ir netapk 
jų vergu.
- Padėk, kam tik gali, jei 
skriaudos.

politinio kalinio Arūno 
Damausko byla, reabilituo
ti anksčiau išlaisvintieji 
politiniai kaliniai, jiems 
atlyginta moralinė bei ma
terialinė žala.

jis taip pat kėlė poka
rio metais (1945-47 m.)
Mažojoje Lietuvoje vykdytų 
žudynių klausimus, žudikų 
ir žudymo vietų paskelbimo.

AMERIKOS GYDYTOJAI 
ATVYKO Į MOKSLINI 
SEMINARĄ KAUNE

1 šį mokslinį seminarą iš 
Amerikos atvyko gydytojai, 
ligoninių medicinos seserys 
dietų specialistai, psicho
logai ir diabeto asosiacijos 
nariai. Iš viso mokslo 
žmonių grupę sudaro 17 
specialistų. Jie Kauno 
klinikose gegužės 7-9 d.d. 
susitiko su Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos moksli
ninkais - specialistais. 

. Buvo skaitomos apie dia
betą paskaitos, pasikeičia
ma naujausiais laimėji
mais šioje srityje.

Vieną dieną Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos gydytojai 
skaitė paskaitas ir ameri- 

r kiečių delegacijai.

Seminaro metu taip pat 
,;vyko diabetui diagnozuoti 
| ir gydyti naujausių prie- 
I monių demonstravimas.

Šia proga amerikiečių 
įvairios bendrovės suaukojo 
per $10,000.00 vertės įvai
riausių prietaisų ir prie- 

. monių diabeto ligoms tirti 
diagnozuoti ir gydyti 

r-visas persiuntimo išlaidas 
padengė G.T. International 
firma. Jos kelionių įstai
gai vadovauja A. Grigas.

Šios visos priemonės bus 
paaukotos Kauno klinikoms 
ir Lietuvos diabetikams.

Ši mokslinė amerikiečių 
medikų kelionė į Lietuvą 
yra naudinga, gera ir kon
kreti parama Kauno kli
nikoms.

st o 
Abi nuotraukos Juozo Polio.

MIRĖ PROF. JUOZAS 
INDRIŪNAS

Š.m. balandžio mėn. 
viduryje Kaune mirė prof. 
Juozas Indriūnas, ilgus 
metus dirbęs nepriklauso
mybės laikais Vytauto Di- 
džJpjo. j' Universitete, vėliau 
Kauno Politechnikos Insti
tuto tekstilinės technologi
jos profesorium, Mokslo 
Akademijos tikrasis narys.

1929 m. baigęs Lie
tuvos Universiteto techno
logijos fakultetą, žinias 
gilino Drezdeno Universite
te Vokietijoje ir grįžęs 
specializavosi pluošto tech
nologijoje, dėstė technikos 
fakultete.

Prof. J.Indriūnas išvystė 
mokslinius metodus teksti
lės tyrimų srityje, išleido 
9 monografijas ir vadovė
lius, paskelbė daugiau kaip 
130 mokslinių straipsnių.

Buvo gimęs 1896 m.sau
sio mėn.26 d. Bajoriškių 
kaime, Rokiškio apskrityje, 
ūkininko šeimoje.

Palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse.

SUMAŽINTA VALIUTA 
VYKSTANT į UŽSIENį

Nuo š.m. balandžio 
mėn. 1 d. vykstantiems 
į užsienį Lietuvos gyvento
jams leidžiama žymiai 
mažesnė norma pinigų iš
keitimui.

Važiuojantiems su priva
čiais iškvietimais iki dabar 
buvo leidžiama išsikeisti 
iki 1350 rublių. Dabar, 
vykstantiems į kapitalisti
nes šalis, taip pat ir į 
Jugoslaviją, užsienio valiu- 
ton leidžiama iškeisti tik
tai 200 rublių. Automobi
listams anksčiau papildo
mai buvo galima išsikeisti 
100 rublių, dabar ši privi
legija panaikinta. Taip, 
matyt, bandoma pristabdy
ti infliaciją.

Bibliotekos kiemo pietinis sparnas su observatorijos bokštais. Tarp rokokinių ketvirtojo auk 
langų — piliastrai su astronominiais Įrankiais.

PIRMASIS PAMINKLAS 
ŽUVUSIEMS PARTIZANAMS 

VARNIUOSE , š. m.gegu
žės mėn. 7 d. LLL atiden
gė pirmąjį Lietuvos pa
minklą žuvusiems partiza
nams pagerbti.

Pąmįnklas^... pastatytas 
Lygos Telšių Skyriaus ini
ciatyva.

Pareiškime Lietuvos 
gyventojams sakoma:

” Ilgus metus Lietuvos 
partizanai buvo niekinami 
tarybinėje spaudoje ir ta
rybinių istorikų darbuose. 
Partizanams tebėra priski
riami nusikaltimai, kurių 
jie niekada nepadarė. Dau
gelyje Lietuvos vietų par
tizanų vardu nusikaltimus 
vykdė persirengę NKVD 
kareiviai, stribai arba plėši
kai. Iš tarybinėje spaudoje 
paskelbtų partizanų nužu- 
dytojų sąrašų matyti, kad 
beveik visi jie turėjo iš 
NKVD gautus ginklus, buvo 
partiniai ir komjaunimo 
aktyvistai, slapti NKVD 
agentai, sudarinėję tremia
mų į Sibirą sąrašus, uoliai 
talkininkavę, tremiant lie
tuvius. Iš tarybinės spaudos 
žinome, kad kolaborantai 
buvo ne kartą įspėjami, 
tik po to jiems įvykdomas 
mirties nuosprendis. O 
rusų, lenkų, prancūzų, nor
vegų partizanai ar nebaus
davo mirtimi savo tautų 
išgamų ?

Atstatyti istorinę tiesą 
bandyta š.m. vasario 12 
d. Varniuose, kur prie bu

vusios NKVD būstinės už
kasta apie 200 partizanų. 
Iš viso Lietuvoje partizanų 
eilėse kovojo apie 100.000 
vyry ir motery. Oficialiais 
duomenimis iki 1966 m. 
balandžio 1 d. išėjo iš 
miškų napįę 4O.Q,Q,Q,r)f,pųsiąų 
oficialiai žuvo tiek pat, 
o kiek jy kauly ilsisi Rusi
jos konclageriy vietose?

Broliai ir seserys! Krei
piamės į visus, kurie 1941 
m., 1944-54 m. priklausė
laisvės kovotojų būriams, 
pasipriešino organizacijoms, 
visus Lietuvos laisvę mylin
čius žmones š.m. gegužės 
7 d., sekmadienį, 14-tą
vai. atvykti į Varnius žu
vusių partizanų pagerbti. 
Čia bus atidengtas pamink
las Lietuvos partizanams.

Lietuvos partizanų pra
dėta rezistencija prieš 
okupacinį režimą tebevyks
ta ir šiandien kitomis, 
taikiomis priemonėmis. 
Ji, lyginant su Estija ir 
Latvija, stipresnė todėl, 
kad partizanai sutrukdė 
Maskvai atskiesti mūsų 
tautą kolonistais, kaip jai 
pasisekė mūsų šiaurės kai
mynuose. To niekada ne
privalome užmiršti. Amžina 
garbė kovotojams už Lie
tuvos laisvę. "

Lietuvos Laisvės Lyga, 
Telšių Skyrius

Telšiai, 1989 m.balandžio 
mėn. 25 d.

Garsusis rašytojas Jack London vėlavo su savo apysa
ka, kurią buvo pažadėjęs vienam Londono žurnalui. Re
daktorius, po pakartotinų pastangų gauti apysaką, nutarė 
asmeniškai kreiptis į rašytoją, nuvykdamas į viešbutį, 
kuriame rašytojas buvo apsistojęs. Neradęs rašytojo vieš
butyje, redaktorius paliko jam tokio turinio raštelį: "Mie
las Jack, jei per dvidešimt keturias valandas negausiu 
jūsų apysakos, aš vėl atvyksiu į viešbutį ir jus tada pats 
nuspirsiu nuo laiptų".

Sekančią dieną rašytojas redaktoriui per pasiuntinį 
pareiškė: "Bragusis Diek,A jei aš savo darbą ■ galėčiau 'at
likti kojomis, ir aš galėčiau visada laiku ištesėti savo 
pažadus".

e Tėvas priekaištauja paaugliui sūnui:
- Aš tau, Vytuk, pažadėjau automobilį, jei tu išlaiky

si egzaminus. Bet tu egzaminų neišlaikei. Tai Ką gi vei
kei, jei nesimokei?

- Aš mokiausi vairuoti automobilį, - atsakė sūnus.

• Jonas, nedrįso tiesiai pasipiršti Onutei, tai pasuko 
jos telefoną:

- Alio, ar čia tu, Onute?
- Taip, čia aš kalbu.
- Onute, ar sutiktum tekėti už manęs?
- Su mielu noru. Bet - kas čia kalba?

• Jei kurį iš tų kvailų kritikų susitiksiu gatvėje, tai 
tikrai užmušiu, - draugui pasakoja įsikarščiavęs dramatur
gas, kurio premjerą išpeikė dramos krtikai. - Tu geriau 
man pasakyk teisybę, ką tu apie mano dramą manai,- 
grasindamas kumščiu, artinosi prie draugo dramaturgas.

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

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

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

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

8 vai. vakare.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

ARBA SKAMBINK MUMS: RADIO 14W MONTREAL

Jueiui S.: 631-6834 (h«r); Henrikai N.: 366-7770 
Dainiui U •. 768-9606; Janui R.: 337-8637

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 1V.30- 12 vėl. nėktiaa 

Prasromos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

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

1989. v. 25

Tenka nuoširdžiai pa
sveikinti G.T. Internatio
nal kelionių įstaigą už rū
pestį į Lietuvą organizuoti 
ne tik lietuvių ekskursijas, 
bet ir amerikiečių specia
listų.

Po seminaro amerikiečių 
specialistų grupė buvo ar
čiau supažindinama su 
Lietuvos dabartiniu gyve
nimu, o po to lankysis 
Sovietų Sąjungoje, Estijoje 
Latvijoje - šių valstybių 
sostinėse Taline ir Rygoje.

TRAGIŠKA TIESA -
"Tiesa" balandžio mėn.

23 d. pranešė, kad Lietu
voje per vieną savaitę 
buvo užregistruoti šie nusi
kaltimai: rasta 19 lavoną, 
įvyko 4 apgalvoti nužudy
mai, 4 sunkūs sužeidimai, 
5 išprievartavimai, apie 
60 vagysčių, 15 automobi
lių vagysčių ir kt.

Taigi, šlovingoji partija 
tiek metų auklėjo, kad 
tikslas pateisina priemones, 
tad - kam nors ir įstrigo 
į galvą tokia pažangi "min
tis...

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ t

Iki šiol šis Fondas išleido per 35U,UU0 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui ir švietimui paremti. 
Pagrindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas. 
Tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
įvairiose srityse.

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

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

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

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

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!



toronto

Dailininkas skulptorius Jokūbas Dagys su savo sūnumi, svečiu iš Lietuvos, 
inž. Leopoldu Dagiu prie savo naujausių, skulptūrų.

Nuotr. Stepo Varankos

Toronto Lietuvių Vyrų, Choro “Aras” koncertas Lietuvių Namuose Toronte, 1989.05.0l~ d. Iš 
kairės: muz., sol.,dirigentas Vaclovas Verikaitis, solistė Audronė Simonaitytė - Gaižiūnienė ir 
gėles Įteikia Vyt. Sederavičius; už jų matosi dalis choristų. Nuotrauka Stepo Varankos

"ARO" KONCERTAS LIETUVIŲ NAMUOSE:

VYRŲ CHORAS "ARAS"
"Kaip aras pašautas ir 

blaškomas vėjo... toli nuo 
tėvynės'3...- ARAS dainuoja 
ir džiugina išblaškytus po 
platųjį pasaulį tautiečius 
savo dainomis ir jungia 
mus su tėviške - Lietuva.

Toronto vyrų choras - 
tai žinomo išeivijoje ir, 
tikriausiai, pavergtojoje tė
vynėje energingo muziko, 
solisto ir dirigento Vaclovo 
Verikaičio "kūdikis", dabar 
jau pilnai subrendęs, nema
žas dainuojantis vyrų vie
netas. Dabartiniu metu 
ARAS turi 38-40 choristų. 
Vyriausias iš jų Jonas Ma- 
niuška, peržengęs 80 metų 
amžių, kuris iki šiol nėra 
apleidęs nė vienos repetici
jos. Nors sakoma - To
ronto vyrų choras, bet 
tiesą sakant, jame berods, 
dainuoja ir 4-5 hamilto- 
niečiai.

Kaip ir kiekviena susior
ganizavusi grupė, vienetas 
ar būrelis, ARAS turi savo 
valdybą, kuri rūpinasi 
visais šio choro reikalais, 
ypač išvykomis ir pasirody
mais. Nuo ARO įsisteigimo 
1978 m. iki š.m. gegužės 7 
dienos ARAS atliko apie 
110 pasirodymų ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir sve

I PAGALBĄ BURIUOTOJAMS !!.'
Iš keletos organizacijų yra sudarytas TORONTE 

KOMITETAS PAREMTI PER ATLANTA PLAUKIANTI 
JAUNIMĄ.

Komiteto pirmininkas S.Kuzmas - skautininkų 
draugoves draugininkas, iždininkas - H. Stepaitis ir sekre
torė - E. Namikienė - jūrų skautai-es, G.Baltaduoniene 
- Mažosios Lietuvos bičiuliai, J. Zavys- Toronto jūrų 
šauliai.

Į talkų atėjo E.Stepaitienė ir V. Mašalas.
.Komitetas turi einamąsias sąskaitas "LIETUVIŲ 

BURES ATLANTE" vardu "Paramos" Kredito Kooperaty
ve Nr. 9234 ir "Prisikėlimo Parapijos" Kredito Koopera
tyve Nr. 157312.17.

PRAŠOMA VISUOMENĘ Šį KOMITETO UŽMOJ'į 
P A R E M I I. /Plačiau aprašyta 3 psl./

timtaučių: 1981.11.10 d. 
chorų sąskrydyje Kanados 
Kitchener, vokiečių klube 
"Concordia", 1984.12.15 - 
- Ontario provincijos kon
servatorių partijos prieška
lėdiniame pobūvyje, 1985.5 
30 d. - pavergtųjų tautų 
minėjime Ontario provin
cijos parlamento rūmuose 
Toronte. Choras lankėsi 
JAV ir Europoje. Dabarti
nio ARO choro valdybos 
pirmininku yra energingas 
"trikampietis" Vytautas Pe
čiulis. Jis tarė įvadinį 
ARO choro vakaro žodį.
ARO choro vadovas

Choro įsteigėjas Vaclo
vas Verikaitis daugeliui 
Kanados lietuvių yra asme
niškai pažįstamas. Vacys 
savo pirmuosius muzikinius 
žingsnius pradėjo žengti 
1942 m. Vilniuje. Tai buvo 
karo metas. Lietuva buvo 
užimta nacinės Vokietijos.

Artinantis bolševikams- 
komunistams, V. Verikaitis 
1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją. Gyvendamas stovyk
lose, organizavo chorus ir 
jiems vadovavo. Prasidėjus 
emigracijai, Vaclovas atvy
ko į Kanadą. Atlikęs darbo 
prievolę, apsigyveno Toron
te. Čia pradėjo vargoninin

kauti lietuvių parapijoje : ir 
lankyti Toronto Karališkąją 
Konsevatoriją ir vėliau To
ronto Universiteto muzikos 
fakultetą, kurį baigė 1955 
metais su M.A. diplomu. 
Jis yra keletą metų daina
vęs solistu operose "Užbur
toji fleita" , Madame 
Butterfly". Mokydamasis 
įsijungė dainuoti į savaiti
nę CBC radijo programą. 
Keletą metų dainavo chore 
solo Stratfordo festivalyje. 
Eilę metų dėstė gimnazijo
se muziką ir vadovavo cho
rams bei orkestrams. Vac
lovo Verikaičio veikla kaipo 
muziko, solisto ir chorve
džio Kanadoje yra plačiai 
žinoma.
Metinis pavasarinis 
ARO koncertas

Šiais "Varpo" metais To
ronto vyrų choras ARAS 
lietuviškai visuomenei 
pasirodė su nauju repertua
ru, paįvairindamas jį su pa
kviesta iš Čikagos soliste 
Audrone Simonaityte-Gai- 
žiūniene. Solistė Audronė 
yra nauja ateivė iš Lietu
vos. Ji jau spėjo JAV- 
ėse įsigyti bakalauro laips
nį muzikos srityje. , Ji 
ruošiasi įsigyti ir magistro 
laipsnį.

ARO akomoponiatoriurni 
jau per eilę metų yra 
muzikas Jonas Govėdas. J. 
Govėdas yra keletos chorų 
chorvedys. Bemaž visi 
rengiami koncertai Toronte 
neapsieina be muziko Jono 
Govėdo.

Gegužės mėn. 7 dieną 
Toronto Lietuvių Namuose 
2:30 vai. p.p. didžioji salė 
buvo užpildyta virš 300 
tautiečių, susirinkusių 
pasiklausyti jų mėgiamo 
ARO dainų ir negirdėtos 
jiems naujos solistės Aud
ronės.

Atsilankiusieji nebuvo ap

vilti, nes programoje buvo 
dainos, kurios ne vieną iš 
klausytojų nukėlė į praeitį 
ir tėvynėje praleistą jau
nystę. į koncertą atsilankę 
tautiečiai chorui ir solis
tei už kiekvieną dainą gau
siai ir garsiai plojo padė
kos ženklan.

Čia pateikiu skaityto
jams įvykusio pavasarinio 
koncerto programą, kurią 
atliko Toronto Vyrų Cho - 
ras ARAS ir sol. Audronės 
Gaižiūnienė.

Toronto Vyrų Choras 
ARAS: YRA ŠALIS - B. 
Markaičio, JAUNIMO GIES
MĖ - J. Naujalio, ĄŽUO
LAS - J. Švedo, UŽ RA
SEINIŲ ANT DUBYSOS - 
L. Abariaus, DRAGŪNŲ 
MARŠAS - VI. Paulausko.

Sol. Audronė Simonaity- 
tė-Gaižiūnienė padainavo: 
UŽ STALO SĖDAU - liau
dies daina, harm. A. Ra
čiūno, UGNELĖ - A. Bra
žinsko, ŽVAIGŽDUTĖ

B. Dvariono, PIRMAS PA
SIMATYMAS - G. Gudaus
kienės, VERONIKOS RAU
DA - iš op. "Paskenduolė" 
- V. Baumilo.

Toronto Lietuvių Vyri 
Choras ARAS atliko:
TAU, SESUTE, . PUIKIOS 
GĖLĖS, harm. J. Govėdo, 
JAU PRAVERTOS DVARO 
STONIOS - J. Graužinio, 
ATŽYGIUOJA MŪSŲ PUL
KAS - A. Bražinsko.

Po pertraukos ARAS 
padainavo: ANT KALNO 
KARKLAI SIŪBAVO- liau
sies daina, harm. V. Juoza- 
paičio, BALTI DIENŲ 
ŽIEDAI - V. Juozapaičio, 
AŠ LAUKSIU PRIE VIL
NIAUS - V. Budrevičiaus.

Sol. Audronė Simonaity
tė- Gaižiūnienė padainavo: 
MYLIU TAVE - E. Grygo, 
SAPNAS- E. Grygo, TOS- 

KOS arija iš op, TOSCA - 
G. Puccini, MIMI arija iš 
op. BOHEMA - G. Puccini.

ARAS pabaigai padai
navo: LIETUVA - J. Juoza
paičio, MEDŽIOTOJŲ DAI
NA - J. Slėnio, LOPŠINĖ 
GIMTINEI IR MOTINAI - 
-V. Mikalausko, ŽYGIS į 
VILNIŲ - K.V. Banaičio ir 
ARAS - J. Gorino.

Teko nusgirsti, kad cho
ras ARAS rudenį vyks į 
Lietuvą su koncertais. Ar 
tai yra tiesa, ar tik gan
dai - nesu tikras.

Stepas Varanka

Š.m. "NL" 18 nr., ra
šant apie LTI susirinkimą, 
įsibrovė netikslumą.

■ Taigi patiksliname ir 
papildome:

Suvažiavimo sekretorė 
buvo Aldona Vaitonienė, 
iždininkė - Ieva Adomavi
čienė.

LTI vaizdajuostes ruošia 
Aldona Veselkienė. Iki da
bar yra paruošta: "JUOS
TOS", "ŠIAUDINUKAI", 
"MARGUČIAI".

Norint įsigyti vaizda
juostes, kreiptis šiuo adre
su:
ALDONA VESELKA,
216 Brock str., Gananaque, 
Ont., Canada, G72 1K4

Lietuvių Namų 
Žinios

e Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo $300 A. 
Diržys. Iš viso statybos 
fonde yra $124,688.07.

Aukos priimamos PARA
MOJE, sąsk. nr. 8711, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KOOPERATYVE, sąsk. nr. 
155332.17 ir TALKOJE, 
sąsk. nr. 4259.
o Motinos Dienos pietuo
se dalyvavo 400 asmenų 
ir jų tarpe 154 motinos. 
Svečių knygoje pasirašė: 
V.E. Gvaldai, V.A. Gar- 
kauskai ir J. Jurgelis, visi 
iš Vilniaus.
• Gegužės 21 d., sekma
dienį, 11:30 vai.r. Kara-
liaus Gedimino menėje 
įvyks grafikės Danutės 
Jankaitytčs iš Lietuvos, 
grafikos paveikslų paroda. 
Parodą ruošia LN kultūrinė 
komisija.
* LN raštinėje ir svetai
nėje "Lokys" dar galima 
gauti marškinių su meškos 
atvaizdu ir užrašu: LOKYS

LIETUVIŲ NAMAI - 
TORONTO.
* Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopa rengia 35 
metų šauliškos veiklos 
PAMINĖJIMĄ - BANKETĄ 
gegužės 27 d. šeštadienį, 7 
vai.v. Toronto Lietuvių 
Namuose. Bilietai - $15.
* LN seklyčios papuoši
mui reikalingi tautiniai 
rūbai, austi Kanadoje, ir 
lietuviški eksponatai. Suin
teresuoti parduoti ar paau
koti, prašomi skambinti LN 
vedėjui, tel. 532-3311.
* Liepos 9 d. sekmadienį 
12:30 vai. p.p. Clairville 
parke (įvažiavimas iš greit
kelio nr. 50) įvyks LN 
vyrų ir "Atžalyno" gegu
žinė.
* Rugpjūčio 12 d. Vasa- 
goje, Tėvų Pranciškonų 
stovykloje yra ruošiama LN 
POILSIO STOVYKLA. Dėl 
smulkesnių informcijų ar 
registracijos skambinti V. 
Drešeriui, Tel.: (416)

231-2661, vakarais: (416)- 
233-4446.

LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9’/«% už 90 dienų term.indėlius 
9%% už 6 mėn.term.indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius 
1u % už 2 m. term, indėlius 
10 % už 3 m. term, indėlius
10 % už 1 m. GIC mėn. palūk. 
113A% už 1 m- G,c invest- pažym.
11 ’/«% už 2 m. GIC invest. pažym.
11 % už 3 m. GIC invest. pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate 

11 Ji % už RRSP ir RRIF 1 m. term, ind 
11'/4 % už RRSP ir RRIF 2 m. term, ind 
1 1 % už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind
83/4% už namų pianą - OHOSP (v.r.)
8 % už taupymo sąskaitą
9 ’/*% kasd. pat. sąsk. virš 10.000 
6’/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenine* 

paskola* nuo.... 13%
už nekilnojamo turto

paskola* (mortgage*):
•u nekeičiamu nuošimčiu

1 matų ...................... 3i’/4%
2 metų ................... 13^
3metų ................... 13%
(fixed rate)

•u keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 11 'z2%
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame Iki $45,000 Ir mortglčlu* Iki 75% įkai
noto holo Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000 Asmeninės paskolos mirties atveju apdrausto* Iki 
$ ( 5. u no Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gu,es perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kito* pasko
los (Line of Credit) ir antrieji mortglčlsl.

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

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

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

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

180-185 d. term, ind............ 93/<%
1 metų term, indėlius.......10 %
2 metų term, indėlius ....... 10 %
3 metų term, indėlius .......10 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 113A%
2 metų GlC-met. palūk. .. 11’/«%
3 metų GiC-met. palūk. .. 11 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ...10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/«%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 ’/«% 
RRSPirRRIF-2m. term. ind. 11'/4% 
RRSPirRRIF-3m. term. ind. 11 % 
Specialią taup. s-tą ............. 8 %
Taupomąją sąskaitą ............8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 91/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 13V«%
2 metų .................. 13 %
3 metų .............. 13 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 11

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir 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

£«
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 • '■■JĮĮį kt

PAIEŠKOJIMAS 1
Paieškomas Petras Kazlauskas, kilęs iš Utenos „g 
apskr., Daugailių vlsč. Gutaučių kaime, gyvenęs § 
Vancouver, B.C. g

Jis pats ar žinantieji apie jį prašomi rašyti: § 
LITHUANIA, LTSR 233009, Kaunas, 9 Algirdo 36- S 
3, Kuzmai Vladui. h

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

•Grvrtis • kombbcimė •
DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd. 

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

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

ATEIK 1 LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSI RINK IMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gaivos nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor Si. Nesi, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
PENSININKŲ PAVASARIS

Š.m. gegužės mėn.6 
d.,šeštadienio vakare Ha
miltono Lietuvių Pensininkų. 
Klubas buvo suruošęs pobū
vį Jaunimo Centro salėje, 
pavadintų "Pensininkų Pa
vasaris". Bilietai buvo par
davinėjami kiek anksčiau 
ir vaišių stalai buvo nu
meruoti, todėl visi lanky
tojai susirinko salen nu
matytu laiku, užėmė iš 
anksto numatytas vietas 
prie stalų su savo priete- 
liais.

Pensininkų mišrus cho
ras rinkosi salės scenon 
atlikti programų. Choristės 
buvo apsirengusios gražios 
spalvos suknelėmis, o vyrai 
tiktai nuosavais kostiumais, 
nes jiems pasigaminti spe
cialius koncertavimui val
džios iždas dar nebuvo 
paskyręs lėšų. Choristės 
tuo tarpu jau buvo įsigiju- 
sios sukneles valdžios lėšo
mis. P.Stungevičienė pra
nešė vakaro programų ir 
vėliau kalbėjo apie šį ren
ginį, įpindama kiek jumoris
tinių minčių senjorų tema.

Po minėto pranešimo 
choro vadovė Aldona Miku
licz davė ženklų atidaryti 
burneles ir pasigirdo dainos. 
Choras padainavo penketų 
dainų. Malonu buvo klausy
tis girdėtų ir dar negirdė
tų dainų. Už tai salės žiū
rovai gražiai padėkojo gar
siais aplodismentais. P.Stun
gevičienė tęsė žodinę dalį, 
o jaunas vyrukas V.Reme- 
satas grojo akordeonu.
Po to dainavo 5 choristės 
kartu su A.Mikalausku,
atlikę penketų dainų. Klau
sytojai jiems taip pat ne
pagailėjo garsių aplodis
mentų.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ
IMAME UŽ:

asmenines paskolas.... 15.5% 
neklln. turto pask. 1 m. 13.5% 
neklln. turto pask. 3 m. 14% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama nartų gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dyd( Iki $2.000. 
ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $26.000.

DAMBO VALANDOS: pin**dieni*i», antradieniai* Ir ketvirtadieniai*- 
1* vai. r. iki S vai. p.p.; trečiadieniais— nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 

peaktadientai* - nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; ieatadienial* — nuo 9 val.r 
iki U vai. r. Liepos -rugpjūčio tnėn. šeštadieniai* uždaryta.

MOKAME UŽ:
kasd. čekių sąsk. iki 5.5% 
santauoas ..............
kMd.pal.taupymo s-tą 
90 dlanų indelius..
1 m. term. Indėliu* 
1 m. term, Ind.mėn.pal.
3 m. term. Indėliu* ......
RRSP ir RRIF (pensijos) 8.5%
RRSPIrRRIFIm  11.5% 
RRSPInd. 3 m............... 11%

7.5%
7%

.... 9.75%

... 11.5%
11%.
11%

VALYKLA
SPECIALYBĖS :

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-90* AVENUE. UrSrIIr

365-114*3
7661 A CENTRALE, LrSrIIr 36^-71416
2955 ALLARD. Vili* Enwd 

766-2667
1989, V. 25

Mūsų aktorė Elena Dau
gu vie tytė-Kudabienė su 
choro vadove A.Mikulicz 
deklamavo parinktų jumo
ristinių poeto Kazio Binkio 
eilėraščių.

A.Mikalauskas su sol. 
Laugaliene dar padainavo 
porų dainų ir E.Kudabie- 
nė padeklamavo eilėraštį.

Pabaigai, Pensininkų 
Choras sudainavo dar kele
tu dainų.

Pasibaigus meninei prog
ramai, pradėjo plaukti sce
non gėlės. Gavo choristai, 
po puokštę gavo solistes 
Laugaliene ir Paraštienė. 
Jos abi yra padėjusios dai
nuoti ir Pensininkų Chorui. 
Gėlės buvo įteiktos ir p. 
Jankūnienei, kaip daininin
kei ir Klubo seniūnei. Vi
siems atvykusieji svečiai 
vėl daug plojo, dėkodami 
menininkams už atliktų 
malonių programų.

Klubo p-kas K.Mikšys 
tarė ilgesnį žodį, prisimi
nęs ir mūsų Lietuvų. Vi
siems padėkojo už tokį 
skaitlingų atsilankymų, 
taip pat darbuotojams, 
prisidėjusiems savo darbu 
prie šio renginio, virtuvės 
darbuotojoms ir kitoms 
padėjėjoms prie maisto 
gamybos ir svečių patarna
vimo.

Apylinkės Valdybos p- 
kė A.Krivinskaitė pasveiki
no visus KLB Apylinkės 
valdybos vardu už tokį 
gražų svečių apsilankymų.

Buvo ir vienas siurpri
zas: scenon atėjęs jaunas 
vyrukas paskelbė, kad va
kar vakare buvo pagerbtas 
S.Aleksa su žmona jų 40- 
ties metų vedybinės sukak
ties proga. Jis siūlė, kad 
jie ir čia būtų pagerbti. 
Juodviem atėjus prie scenoj 
salės svečiai pasveikino 
plojimais ir kiek vėliau 

iš kažkur atsirado jiems 
ir dovanų įteikėjas.

Pirm. K.Mikšiui pakvie
tus vakarienei, tuojaus 
ant kiekvieno stalo buvo 
atnešta po gerų butelį 
vyno ir sekė patiekalai. 
Viskas buvo labai greitai 
ir sklandžiai atlikta. Mais
tas buvo skanus, taip pat 
ir kava su gausiais, gerais 
pyragaičiais. Šiek tiek sve
čių buvo atvykusių ir iš 
kaimyninių miestelių. Trys 
asmenys išvardintųjų skai
čiuje buvo iš Lietuvos. 
Visiems išvardintiems salės 
dalyviai gražiai paplojo.

Išeinant namo, visi dar 
kalbėjo apie šį smagų 
renginį. Dalyvavo 270 žmo
nių, užpildžiusių visų salę.

Kiek pamenu, mūsų 
pensininkai yra paruošę 
jau penktų renginį ir visi 
praėjo sėkmingai. Turbūt, 
gerų pradžių davė pirmasis 
renginys prieš penketų
metų, į kurį atvykę žmo
nės vos, vos sutilpo salėje. 
Galimas dalykas, kad gera 
pradžia davė gerų sėkmę 
ir ateičiai.

Sveikiname mūsų Klubą 
ir linkime sėkmės ir atei
nančiais metais.

Z.Pu 1 i anauskas

Hamiltono Pensininkų 
Klubui priklauso apie 150 
narių, kurie sumoka $5,- 
metinį mokestį. Klubo 
valdybų sudaro pirm. K.Mik
šys ir 11 narių. Mišrų cho
rą sudaro apie 20 daininin
kų.

PAMINĖJO PIRMOJO IR 
PASKUTINIOJO 
NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PREZIDENTO 45-tų 
MIRTIES SUKAKTI

Tautiniuos Lietuvių
Namuose Chicagoje buvo 
paminėta prez.Antano Sme
tonos tragiškos mirties 
(jis žuvo gaisre) 45 m. 
sukaktis.

Minėjimų surengė dr. 
Leono Kriaučeliūno vado
vaujama Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sųjungos valdyba.

įdomių paskaitų apie 
A.Smetonų skaitė istorikas 
Vincas Trumpa. Aktorė 
ir režisorė Dalila Mackia- 
lienė paskaitė savo sukurtą 
poemų apie Lietuvos isto
rijų , pavadintų "Sakmė". 
Balys Pakštas rageliu sukū
rė deklamacijai fonų. .

Susirinkusius minėjiman 
pasveikino Valdybos vicep. 
Petras Bučas, kuris pobūvio 
proga paskelbė Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sųjungos 
jaunimui rašinių konkurso

SNTRCPRCNIUR CLSCTRICAL 
tlCCTRtCItH CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O9A. ALLION
LASALLE.OUĖ. H8P2CS TEL: 366-5484

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 Georgs LaSalle 
gnv0opJ’uA?»oto’’i*i0’ 'r 6orbo atlikėjas stogodvngyt

RICHARD, kuris jau seniai li»tuviam* patarnauja.r L T- kutu | qu ivniw iK'VTiMmi paiurnuv|u.
borto atlieka spiningai ir pri*inamomi» kainomis..
Stogo dengimui ar taisymui skambinkit* : 364“ 1470

V. Beeinąs
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

Chicagos Lietuviu Operos š.m. spektaklio "TRUBADŪRAI" IIv. čigonė Azucena - 
sol. Aldona Stempužiene, apdainuoja, kaip jos motina buvo sudeginta ant laužo.
___ _________________________________ _______________________________ Nuotr: Vyt. Bildušo

laimėtojus. Vertintojų komi
sija paskyrė $250,- premiją^ 
Vidai Brazaitytei, dvi pre
mijas po $100,- Ramai 
Bublytei ir Aldai Mikučiaus- 
kaitei, $50,- premijų 
Elenai Tijūnelytei. Visos 
laimėjusios yra Chicagos 
K.DONELAIČIO Mokyklos 
moksleivės, iškyrus R.Bub- 
lytę iš Cleveland'o. Laimė
tojų vardu kalbėjo Vida 
Brazaitytė.

JAUNIMO CENTRO 
VALDYBA

Metiniame susirinkime 
š.m.balandžio men. dalyva
vo 66 nariai, turintys 528 
balsus.

Šalia kitų darbų, buvo 
Jaunimo Centro tarybon 
balsų dauguma išrinkti: 
Ramutė Kemėžaitė, Kostas 
Dočkus, Gediminas Micke
vičius ir Irena Smieliaus- 
kienė; kontrolės komisijon: 
Vytautas Zalatorius, Juoze 
Ivašauskienė ir Jonas Levic
kas. Revizijos komisija 
palikta ta pati dar vie
niems metams, o pasitrau
kiantis J. Šlajus pakeistas 
J. Levicku.

Dabartinę valdybų suda
ro: pirm. Salomėja Endrijo- 
nienė, vicep.Jonas Paronis, 
sekr. Aleksandra Likande- 
rienė, ižd. Gražina Micevi- 
čiūtė, reikalų vedėjas Val
das Rupinskas, renginių 
vadovė Albina Ramanauskie
nė, atstovas spaudai - Juo
zas Žygas.

DAR VIENAS PALTINŲ 
KONCERTAS

Yra tapusi tradicija, 
jog kiekvienų pavasarį Chi
cagos Jaunimo Centre 
MARGUČIO Radijo prog

rama surengia solistės Ne
lės Paltinienės i r muziko 
Arvydo Paltino koncertus. 
S.m. balandžio mėn. 16 
d. jau septinti metai iš 
eilės mateme ir girdėjome 
šiuos mėgiamus svečius 
iš V.Vokietijos.

Kų gi - reikia pasakyti, 
jog. sol.Paltiniene turi
daug gerbėjų Chicagoje.
Nors šį kartų Jaunimo
Centro didžioji sale nebuvo
perpildyta, tačiau publikos 
buvo daugiau, negu vi
dutiniškai per koncertų.

Koncertų pradėjusi gana 
ramiai, vis tolyn soliste 
labiau įsiaudrino ir į jo 
pabaigų vaizdas panašėjo 
i pirmųjų jos koncertų 
audringus momentus, kada 
publika šėldavo iš pasiten
kinimo. Šiemet, nors reper
tuaras daugumoje naujas, 
bet neprilygo tam ankstes
niajam, kuomet radijo prog
ramose ir plokštelėse buvo 
girdėti jos "hitai". Dabar- 
melodijos romantiškos, 
pasakyčiau įdomios, tekstai 
(daugumoje kitataučių mu
zikai pritaikyti lietuviški 
žodžiai) irgi neblogi, tačiau 
mūsų publikai mažiau pažįs
tami ir ne taip uždegantys.

Mirus "senosios" estra
dos meistrui muz. B.Gor- 
bulskiui, dabar Lietuvoje 
mažai kas šiame stiliuje 
rašoma (dabartinė estrada 
ten jau nebe romantiška). 
Tad ir lietuviškų (pilna 
to žodžio prasme) kūrinių 
pasirinkimas yra mažas.

Su didele nostalgija 
nuskambėjo A. Paltino 
sukurta daina "Klaipėdai", 
kurių ir sol. Nelė labai 
jautriai atliko, nes tai 
iš tikrųjų jų abiejų miestas. 
Todėl nenuostabu, kad ji 
dainavo "visi laivai į tavo 
uostų suranda kelių". Beje, 
kaip programos vedėjas 
Leonas Narbutis pranešė, 
jie yra gavę pakvietimų 
lankytis (ir koncertuoti) 
Lietuvoje.

Tik vienas koncerto 
minusas - muzika girdima 
iš juostos. Liūdna buvo 
matyti gabų muzikų A.Pal- 
tinų, kuriam reikėjo tiktai 
spaudyti aparato paleidimo 
ir sustabdymo mygtukus. 
Beje, jis per vienų pertrau
kėlę pakalbėjo ir apie VA
SARIO 16-sios GIMNAZIJĄ 
V. Vokietijoje, kur jis mo
kytojauja ir vadovauja cho
rui bei orkestrui.

Kuomet dabar iš Lietu-

Sol. Nelė Paltinienė koncer- 
tuoja Jaunimo Centre______

vos jau sugebama atsikvies
ti dideles atlikėjų grupes 
(beje, šių metų pabaigoje 
JAV išvysime 13 žmonių 
estradinę grupę OKTAVĄ. 
Jos vdovas - Mindaugas 
Tamošiūnas šiuo metu vie
ši JAV ir buvo atsilankęs 
į Paltinų koncertų), tai 
ir sol. Nelės Paltinienės 
dainų palydai norėtųsi ma
tyti ir girdėti bent mažų 
orkestrėlį. Ypatingai, kuo
met sekančiais metais Pal- 
tinai žada vėl atvažiuoti 
čia koncertuoti (tokia min
tis buvo stipriai paremta 
plojimais koncerto metu).

E.Š.
/ O gal būtų galima sure
petuoti su vietine kokia 
nors mūsų grupe? Būtų 
ne taip brangu... b./

VIDEO FILMOS
Trys Lietuvos filminin- 

kai Henrikas Šablevičius, 
Arvydas Reneckis ir Ed
vardas Kundavičius a t ve ž e' 
į JAV neseniai susuktų 
dokumentinių filmų, kurios 
buvo rodomos Chicagos 
Seklyčioje. Tai trumpo 
metražo rodiniai, naujausia 
Lietuvos kino darbuotojų 
kūryba. Pavadinimai tokie: 
"Žmogus, einantis namo", 
"Mums nebaisūs jokie prie
šai", "Iš keliautojų gyveni
mo", "Vėliava iš plytų", 
"Tarp lygių lygūs ir laisvi" 
"Pabuvau savam lauki..." 
ir "Lituanikos sparnai". 
(Pastarasis yra vienintelis 
čia jau matytas).

Iš Chicagos filmininkai 
keliaus į Los Angeles ir 
į New Yorkų.



montreal
MONTREALIO LITUANISTINE 
MOKYKLA BAIGIA 
MOKSLO METUS

Š.m. gegužės men. 14 
d. Montrealio Lituanistinės 
Mokyklos 
vaudami 
minėjime, 
užbaigė 
metus, 
pažymėjimus 
Joana Adamonytė palinkėjo 
visiems mokiniams gražių 
vasaros atostogų.

Dėkojame visiems moky
tojams už jų pasiryžimų 
ir pastangas išmokyti mūsų, 
vaikučius 
tyti ir 
istorijos 
Žinome, 
nėra

mokiniai, daly- 
Motinos Dienos 
tuo pačiu laiku 

šiuos 
Mokytojai 

ir

mokslo 
įteikė 

vedėja

lietuviškai 
rašyti, 
ir 

kad 
lengva

skai-
Lietuvos 

geografijos, 
šiais 
šitų

laikais 
darbų

©«l

Montrealio Lituanistines Mokyklos mokiniai ir mokytojai, baigiant 1988—89 mokslo metus.

-

LITAS M0NIM Al IO UI I U VI;
K R H) I TO 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 Į 1,900,000
MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS 1194%
TERM. INDELIUS:

1 m*tų............. 10)4% 
180 d.- 364 d....... W<%
120 d. -179 d.... 9%%
60d. - 119 d. ...,. 9h%
30 d. - 59 d......... 9’4%

IMA

Nekiln. turto — nuo 13%%

Taupymo specialios sask. .• &’/4% 

T aupymo su gyv. draud....... 6 % 
Taupymo kasdienines sgsk.. 5;3/4% 
Einamos sąskaitos.......  4J6%I
RRIF - RRSP-term............. ..11%%
RRIF - RRSP-taup.............6.’/«%

UŽ:
Asmeninės — nuo 13’4%

atlikti.
Linkime mokytojai Ma

rytei Adamonytei, kuri 
negrįš kitais metais į mo
kyklų, sėkmės tolimesnia
me gyvenime Čikagoje. 
Ji mokė ne tik lietuvių 
kalbos, bet taip pat ir 
tautinius šokius bei daina
vimų.

Jeigu dar kas neužre
gistravo vaikučius kitiems 
mokslo metams, prašome 
kreiptis į Ramunę Bulotie
nę tel: 495-1996.

Linkime gražios vasaros 
mokytojoms, mokytojams, 
mokiniams ir jų tėvams.

Montrealio Lietuvių 
Lituanistinės Mokyklos 

Tėvų Komitetas

MIELI SKAITYTOJAI,-

artėja vasara ir prieš 
atostogas "NL" Administra- MOTINOS DIENOS minėjime dainuoja vyresniosios grupės mokiniai.

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA ’’LITE”

KASOS VALANDOS
1475 D* Seve

P irmadieniai s 
Antr., Trečiad. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai*

9.00-3.00
9:00-3.00 

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

3907 Rosemont
10.00-2.00

3.00-7.00 
2:00 - 6:00

cija nori sutvarkyti pajamų^ 
knygas. Yra dar skaitytojų, 
kurie šiais metais jau be
veik pusmetį gauna "NL" 
veltui, nes atsiliko per 
neapsižiūrėjimų su prenu
merata. Prašome atsiskai
tyti, kad ramiai ir mes 
galėtume atostogauti. Dėko
jame iš anksto! "NL"

* Montrealio krepšininkų 
komanda TAURAS buvo 
nuvykę į London, Ont..da
lyvauti XXXlI-ose Kanados 
Lietuvių Dienose.

• AV Parapijos bažnyčioje 
susituokė Christina 
DAITĖ, Aldonos 
Gudų duktė 
MURPHY, 
apeigas atliko 
bilius, SJ.

GU- 
ir Jurgio 

ir John W. 
Sutuoktuvių 

Tėv. J. Ku-

St. ŠILEIKA
PAULĖ buvo

Abi nuotraukos Irenos Šatkauskienės

mokinukai.
’’Mes du broliukai lietuviukai kalbėsime lietuviškai“ !— Antanukas ir Pauliukas Mickai, 
Montrealio Lituanistinės Mokyklos

o Kun. kleb. 
ir Seselė 
nuvykę į Kanados Lietuvių 
Dienų savaitgalį Londone, 
Ont. Grįžo patenkinti įdo
miu koncertu malonia 
kelione.

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. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

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

o Montrealio šauliai organi
zuoja kapų lankymų gegu
žės mėn.
nį. Visi
p.p. prie

28 d., sekmadie- 
susirenka 2 vai. 

Kapinių koplyčios.

VACLOVAS POV1

busimieji
Nuotrauka Teresės Mickienės

M .

Dr. Gaitan BĖRA RD, D. M. B.

Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. boul. de* Lourentldes 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

• Muz.
LONIS su talkininkais ruo
šia naujų programų JONI
NĖMS ‘ ’ 
rengia 
Šaulių 
salėje.

Ta 
paminėta LŠST 70-oji su
kaktis. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti!

Montrealyje, kurias
L.K.MINDAUGO 

Kuopa AV Parapijos |

pačia proga bus

CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Sdle, P.O. H8P 1L2

Atidaryt* kasdien nuo 9—10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

T*l.: 366-9745 ir 365 - 0505

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

MAGNETOFONUS (VCR) 
ir VIDEO FILMAVIMO 
KAMERAS, tinkamas 
naudoti Lietuvoje. Turi
me pavyzdžių. Galima 
atsiimti ir Toronte.

ADAMONIŲ ŠEIMA, 
Tek: (514) - 256-5355.

KAILIU SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6
DR. A. S. POPIERAFHS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

Telefonai: 
844- 7307 ir 288-9646

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suit* 215, Montreal, Qu*., H3G 1L5

T*l.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psl.

TONY PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Owen Mary Rd. Selte 8 
TONY LAURINAITIS

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

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

Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
GVC, NEC, Sony, Sanyo,,NationaJ^Panasomc^M^

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

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitien* “Smoked meat" specialist* 

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dodge Chrysler 
Cemion* Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
* NauĮų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimo*
* Aptarnavimas

1080 Lapiene
366-7818 coin L* Vdtowwity*

Member D. N BALTRUKONIS

fiMbi IMMEUBLES “ classic inc*
NEKILNOJAMO TURTO V/SAPUS/IkAS

’W «M V**'
, _ PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS Foto M.U.S. 445 Jean Tdon w Monnedr p.Q,

SISTEMA Td: 273-9181..............Narrtį: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ™
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3MH A ROSEMONT BLVD. MONTBEAL. QUE. HIX 11.7

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS 8. COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS 
■■■aBBBWBMIMMEIBBaMMMBBOBHBBBEBBMBMBBMBBKMBBIBMaEI 

TRANS QUEBEC SIDING^ LTD
AU U Mi NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI. 
APKALIMAI AU ŪMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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