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GRAIKIJOS KAIRIEJI 
PRALAIMĖJO

Dabartinio ministerio 
pirmininko Andreas Papand
reou socialistų partija 
(trumpai vadinama PASOK 
-Panhelenine Socialistų 
partija) teišrinko parlamen- 
tan 122 atstovus, o jo 
pagrindinė opozicijos kon
servatyvi Naujosios Demo
kratijos partija, vadovauja
ma Constantine Mitsokis, 
išrinko 147 atstovus. Prieš 
rinkimus PASOK 
154 atstovus, 
Demokratijos 
111 atstovų.

turėjo 
o Naujosios 
partija 
Papandreou 

vyriausybė buvo įklimpusi
į įvairius skandalus, o pats 
min. pirmininkas į šeimos 
painiavas, nes persiskyręs, 
ilgą laiką gyveno kartu ir 
pagaliau vedė jauną, buvu
sią lėktuvų patarnautoją.

KINIJOJE GRĮŽTAMA j 
VISIŠKĄ DIKTATŪRĄ

Raudonosios Kinijos 
radijas, televizija ir spau
da meluoja tiesiai į akis: 
nebuvę jokio šaudymo, 
joks studentas nenukentėjo, 
o paskalas skleidžia užsie-

buržuazinių 
Todėl 

šimtai
iš krašto 

agentų 
kasdien 

disidentų, 
užsienio

nepageidau- 
ir uzsienie- 

nemazam skaičiui 
jau paskelbtos 

bausmės, kurios

nio 
pakalikai, 
suimami 
varomi
reproteriai, persekiojami ir 
terorizuojami 
jam i saviškiai 
čiai, o 
suimtųjų 
mirties 
netrukus būsiančios įvykdy
tos arba jau įvykdytos.

Žodžiu, Komunistinė 
Kinija žengė atgal į stali- 
nistinio stiliaus baimės, 
teroro, persekiojimų 
egzekucijų laikotarpį.

bei

BAUS ARMĖNIJOS NAMŲ 
STATYTOJUS

kurie kalti dėlei

cemento 
prikišta 
šiukšlių, 

kibirų ir 
Cementas 
į sukčių

AP žinių agentūra prane
ša iš Maskvos, kad sovietų 
teismai pradės bylas prieš 
tuos, 
prastos statybos Armėnijo
je, nes to pasėkoje per di
dįjį žemės drebėjimą 1988 
m. gruodžio 7 d. sugriuvo 
labai daug daugiabučių. Pa
sirodo, vietoj 
buvo daug kur 
paprasčiausių 
tuščių geležies 
kitokio šlamšto, 
aišku, "nubyrėjo" 

ir vaigišių sunkvežimius.
To žemės drebėjimo 

metu, kaip žinia, žuvo 
virš 25,000 žmonių ir buvo 
daug daugiau sužeistų, o 
be namų liko apie pusė 
milijono armėnų.

Sovietų laikraštis SO- 
----------- INDUSyRIJA 

būtų žymiai 
jei pastatai 

sumūryti su

CIALISTINE 
teigia, kad 
mažiau žuvę, 
būtų buvę 
tinkamu cementu. M. Gor- 
bačiov' as tuojau po drebė
jimo, vienoje kalboje pa - 
klausė: "Kodėl sugriuvo 
trijų metų senumo pasta
tai, o pastatytieji Nikitos 
Kruščiov' o laikais vis dar 
stovi?"

EUROPOS PARLAMENTE 
DAUGUMA KAIRIŲJŲ

Kairiosios ir už taršos 
valymą kovojančios grupės 
išrinko daugumą atstovų į 
taip vadinamąjį EUROPOS 
PARLAMENTĄ. Ši institu
cija yra vienintelė, atsto
vaujanti 320 milijonų Euro
pos^ Bendruomenei priklau
sančių valstybių gyventojų. 
Tačiau tasai Parlamentas 
neturi daug galios. Tų 
atstovų išrinkimas sustip
rins delegatų pageidaujamą 
greitesnį visų sienų panai
kinimą ir įkūrimą tikrai 
vieningos ir efektingos Eu
ropos bendruomenės ne 
tiktai ekonominėje, bet ir 
kitose, ypač politinėse, 
srityse.

Pažymėtinas didelis 
ŽALIŲJŲ atstovų skaičius, 

patekęs parlamentan. Jie 
darys viską, kad Europa 
būtų apvalyta kuo greičiau
siai nuo visokių industrinių 
nuodų.

ANDROPOVO RANKOS
KRUVINOS

Buvęs KGB viršininkas 
nuo 1961 iki 1967 metų 
Vladimir'as Semičastny 
tvirtina OGONIOK savait
raštyje, kad Andropov' as 
išžudė tūkstančius Lenin
grade ir ypač iš Suomijos 
atplėštojoje Karelijoje 
1940 metais. Visa tai, 
tvirtina jis, esą dokumen
tuota archyvuose. Andro
pov' o, valdžiusio Sovietų 
Sąjungą tik 15 mėnesių, 
laikais buvo vykdomos 
egzekucijos ir buvo suk
čiaujama plačiausiu mastu. 
Iki. šiol buvo platinama in
formacija, kad Andropov' as 
esą kovojęs prieš korupci
ją ir rėmęs Gorbačiov’ ą.

Apie buvusius sovietų 
vadus, be jokios abejonės, 
archyvuose yra likę bega
lės įrodymų, kaip jie be 
gailesčio naikino savo 
pačių ir užimtųjų kraštų 
žmones. Visa tai, reikia 
tikėtis, vieną dieną bus 
iškelta švieson. Tada pasau
lis patirs, kas yra holo
kaustas ir tautžudybė.

reikia radikalios
REPO R MOS ------------

Sovietų Sąjungoje prasi
dės oolitinė ir socialinė 

revoliucija, jeigu vyriausy
bė nesugebės laiku page
rinti krašto gyvenimo lygį, 

samprotauja daugelis 
sovietų ekonomistų. Jiems 
pritaria ir politikieriai. 
Žemdirbystės ekspertas 
Vladimir' as Tichonov' as 
pasakė reporteriams, kad 
jeigu žemė nebus skubiai 
grąžinta žemdirbiams, kad 
jie galėtų ją paveldėti ir 
dirbti, Sovietų Sąjunga 
sulauksianti bado labai 
artimoje ateityje.

Ekonomistai reikalauja 
radikalių reformų ir sku
biai, - tvirtina Oleg' as 
Bogomolov' as, Pasaulio 
Ekonomijos instituto direk
torius.

Viktor'as Belkin'as, 
Mokslų Akademijos tyrinė
tojas, panašiai įspėjo: 
"Ekonominė situacija yra 
blogesnė, negu ją įsivaiz
duojame. Kartais aš abejo
ju, ar mes pragyvensime 
šį rudenį. Mūsų ekonomija 
darosi vis labiau kanibalis- 
tinė - ji ėda pati save, 
kad galėtų išlikti gyva".

Verta pastebėti, kad 
neperseniausiai Kanadoje 
lankęsis prof. dr. Kazimie
ras Antanavičius, pasižy
mėjęs lietuvis ekonomistas 
ir Sąjūdžio tarybos narys, 
tai yra pasakęs anksčiau 
už kitus: "Sovietų, ekonomi
ją reikia sugriauti iki pa
čių pamatų ir pradėti 
statytį naują. Remontuoti 
jos nereikia ir neįmanoma.

BRANDUOLINE
KATASTROFA 1957
METAIS SOVIETIJOJE

Ilgą laiką vakariečiai 
rašė apie milžiniško dydžio 
branduolinę katastrofą, įvy
kusią 1957 m. Sovietų 
Sąjungoje. Iki šiol oficialūs 
sovietų šaltiniai tai neigė. 
Dabar gi sovietų vyriausy
bė oficialiai patvirtino, 
kad 1957 m. rusgėjo mė
nesį branduolinių ginklų 
įmonėje netoli Uralo tik
rai įvyko milžiniškas spro
gimas, sunaikinęs ir apnuo
dijęs 1C0 kilometrų ilgio 
ir apie 10 kilometų pločio 
ruožą. Dar dabar tose apy
linkėse yra dideli kiekiai 
radiacijos ir visų upių ir 
ežerų vanduo apnuodytas.

KITI APIE MUS
Pasipylus daugybei žinių 

apie Pabaltijį ir Lietuvą 
įvairiuose įvairių kraštų 
laikraščiuose ir žurnaluose 
pasidarė fiziškai nebeįma
noma jų bent didesnę dalį 
ir žymesniuosius aptarti. 
Yra "NL" skaitytojų, kurie 
mums atsiunčia iškarpas 
arba~ nurodo kur ir kas 
parašyta apie mus, yra ir 
tokių, kurie atsiunčia tų 
žinių vertimus. Pastarųjų 
norėtume daugiau: jie 
mums labai padeda. "NL" 
archyve iškarpų, žurnalų ir 
laikraščių jau turime di
džiulį pundą. Pasidarysime
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyauti au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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VYTAUTO S KUODŽIO KALBA :
LIETUVA SIEKIA NEPRIKLAUSOMYBES

Š.m. rugpjūčio 23 dieną sueina 50 metų nuo tos 
dienos, kada du pagrindiniai II-jo Pasaulinio karo kaltinin
kai - Stalinas ir Hitleris slaptąja Molotovo ir Ribbentro- 
po pasirašytąja sutartimi pasidalino laisvas ir nepriklauso 
mas Rytų Europos valstybes į savo politinių interesų 
sferas. To pasekmėje netrukus Vokietija ir Sovietų Sąjun 
ga užgrobė Lenkiją.

Ši dviguba agresija greitai išaugo į II-jį Pasaulinį 
karą. Likvidavę Lenkijos valstybę, sovietai privertė Pa
baltijo kraštus sutikti, kad juose būtų įsteigtos Raudo
nosios armijos bazės. Taip pat pareiškė teritorines pre
tenzijas Suomijai ir prieš ją pradėjo karą. Visa tai įvyko 
baigaintis 1939 metams. O sekančiais - 1940-taisiais 
metais Sovietų Sąjunga vienu metu paskelbė ultimatu
mus suverenių Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių vy
riausybėms ir birželio 15-17 dienomis, tuos kraštus oku
pavo, į juos įvesdama šimtus tūkstančių savosios kariuo
menės ir savąją valdžią, kuri tebefunkeionuoja iki šiol. 
Dar po 10 dienų, tą patį birželio mėnesį nuo Rumunijos 
buvo atplėšta Besarabija ir užgrobta Šiaurinė Bukovina.

Taip Sovietų Sąjunga, aukščiau minėtos slaptos sutar
ties su Vokietija pagrindu ir pasinaudodama įsiliepsno
jusiu II-jo Pasaulinio karo gaisru, praplėtė savo valsty
bės sienas į Vakarus. įdomu pažymėti, jog Sovietų Sąjun
ga, okupuodama Lietuvą, užgrobė ir tą Lietuvos nedidelę 
dalį, kuri pagal II-ją rugsėjo 28 dienos slaptą sutartį, 
turėjo atitekti Vokietijai. Pagal 1941 metų sausio 10 
dienos slaptą susitarimą, už tą Lietuvos dalį, Sovietų 
Sąjunga Vokietijai išmokėjo 7 milijonus ir 500 tūkstan
čių aukso dolerių.

II-jam Pasauliniam karui pasibaigus, pasinaudodama 
didžiųjų Vakarų valstybių vadovų padarytomis klaidomis, 
Sovietų Sąjunga Rytų ir Centrinėje Europoje sukūrė 
Maskvai pavaldžias, vadinamąsias socialistines arba liau
dies respublikas ir sukėlė didelę grėsmę likusiai Vakarų 
Europos daliai, o tuo pačiu ir III-jo Pasaulinio karo 
pavojų.

Visą šią politinių dramatinių įvykių istoriją čia tenka 
prisiminti todėl, kad pabrėžtume, jog Lietuva, kurios 
vardu aš čia kalbu, ir dabar tebėra Sovietų Sąjungos 
aneksuotas kraštas ir todėl negali būti laikomas TSRS 
valstybės dalimi. Kategoriškai pabrėžiu, kad sovietų jau

/..............atkelta iš 1 psl./
jų fotokopijas ir medžiagą 
perduosime Lietuvių Bend
ruomenei. Tarp kita ko, 
tokių straipsnių ir jų ver
timų pageidauja ir Lietuva: 
Sąjūdis, Vilniaus radijas, 
laikraščių redakcijos, biblio
tekos, moksliniai archyvai 
ir kt. Visa tai neįkainoja
ma medžiaga Lietuvos 
laisvės bylai ir atsiekimui.

iviontrealio THE GAZET
TE" š.m. birželio 19 d. 
numeryje, straipsnyje apie 
Kiniją (KINIJOJE TEISYBĖ 
NELIKS PALAIDOTA AM
ŽINAI) mini ir mus: "Kaip 
tiktai šiuo metu Sovietų 
vyriausybė ir sovietų isto
rikai grumiasi su Nacių- 
Sovietų 1939 metų priešag- 
resiniu paktu, kuris padali
no Lenkiją naciams ir 
sovietams, ir atidavė Sovię, 
tų Sąjungai nepriklausomas 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valstybes, kurias tų 
pat metų spalio mėnesį 
Š.S.S.R. prisijungę sau.

Sovietinė istorija 50 
metų neigė tokių dokumen
tų buvimą. Anot jos, Balti
jos valstybių žmonės "spon
taniškai" reikalavo savo 
kraštų prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos.

Kiekvienas, kuris rimtai 
tai yra studijavęs, žino, 
kad tai plepalai. Žino tai 
ir sovietų istorikai. Bet
2 psl. 

kur gi dingo dokumentai? 
Jie buvo jau seniai Sovietų 
Sąjungoje sunaikinti.

Vakarų Vokietijos ir JAV 
dokumentų kopijos, kurios 
buvo po karo rastos nacių 
archyvuose, yra įteiktos 
Maskvai, bet kol kas klau
simas nėra oficialiai iš
spręstas. Priežastis yra 
aiškiu jei Sovietų Sąjunga 
pripažins, kad Baltijos 
valstybės buvo jėga užgrob
tos, susitarus dėl to su 
Hitleriu, - kitaip tariant, 
jei Maskva patvirtins teisy
bę, kurią jau visi, kurie 
domisi tuo, žino, - tai 
reikės ESTIJAI, LATVIJAI 
IR LIETUVAI grąžin
ti jų nepri klau
so m y b ę ( mano išre
tinta, h.n.).'f

TIME žurnalo š.m. bir
želio __ 19 d, numeryje,
kurio viena dalis specialiai 
skirta REVOLIUCIJAI 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ (Kini
ja, Lenkija, SSSR), paminė
ti Baltijos kraštai ir Lie
tuva. Straipsnyje HARD 
LESSONS AND UNHAPPY 
CITIZENS (SUNKIOS PAMO
KOS IR NEPATENKINTI 
PILIEČIAI) rašoma:

"Politiniai iššūkiai, pasi
tikę Gorbačiov' ą, apėmė 
ir pirmąjį išėjimą iš posė
džių, kurį įvykdė Lietuvos 
deputatai, vienos iš trijų 
Baltijos valstybių ir nacio-.

beveik 50 metų be atvangos kartojamas tvirtinimas, jog 
Lietuva laisvanoriškai įsijungė į sovietų Sąjungą yra 
įžūlus melas. Nors daugelis pasaulio valstybių vadovų 
tai žino, deja, iki šiol Lietuvos, kaip aneksuoto krašto 
politinis statusas, dar nė karto nebuvo svarstomas nei 
Jungtinių tautų Organizacijoje, nei valstybių viršūnių 
pasitarimuose, nei kuriose kitose tarptautinėse politinėse 
konferencijose, tarytum Lietuva, kaip nepriklausoma vals 
tybė, niekada nebūtų buvusi Tautų Sąjungos narė.

II-jam Pasauliniam karui einant prie pabaigos, lietu
vių tautą pirmosios sovietinės okupacijos metu patyrusi 
siaubingą terorą, netikėjo, kad Vakarai, laimėję karą, 
Lietuvą paliks likimo valiai. Tokiam mūsų įsitikinimui 
pagrindą davė ATLANTO CHARTA, prie kurios buvo 
prisijungusi ir Sovietų Sąjunga. Deja, viltys nepasitvir
tino.

Sovietams antrą kartą užėmus Lietuvą 1944-1945 
metais, joje prasidėjo: dar didesnis teroras ir represijos. 
Pastarosios tęsėsi beveik iki šių dienų.

Tikint, kad Vakarai padės Lietuvai atgauti nepriklau
somybę, nuo pirmųjų antrosios okupacijos dienų prasidėjo 
atkakli Lietuvos partizanų ginkluotą kova, kuri tęsėsi 
beveik 10 metų. Tai buvo tokia pat kova, kurią taip pat 
beveik 10 metų vedė ir tebeveda partizanai Afganistane 
tačiau su tuo tik skirtumu, kad jų didvyriška kova yra 
viso pasaulio dėmesio centre ir ji yra visapusiškai re
miama. Lietuvos partizanų tada niekas nerėmė. Jų kova 
pareikalavusi daugiau negu 30 tūkstančių Lietuvos patrio 
tų aukų, buvo pralaimėta, tačiau kovotojai už Lietuvos 
laisvę nugalėti nebuvo. .Toji kova ir toliau buvo tęsiama 
pogrindžio sąlygomis iki dabar.

Vienas iš daugelio to pogrindžio reiškinių buvo ir 
dabar yra LKB Kronika. Patekdama į Vakarus ir leidžia
ma anglų, vokiečių, ispanų, italų ir kitomis kalbomis, ji, 
tur būt, pirmoji pasauliui atvėrė akis, parodydama, kaip 
Sovietų Sąjungoje yra tyčiojamasi iš žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių ir kas iš tiesų yra ta vadinamoji 
sovietinė "demokratija". Lietuvos pogrindžio leidiniai
taip pat pasauliui parodė, su kokiu atkaklumu lietuvių 
tauta tebekovoja už savo teises, siekdama būti vėl lais
va ir vėl atkurti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valsty
bę.

Toji kova nuo pirmosios sovietinės okupacijos dienos 
iki pastarųjų metų buvo lydima areštų, teismų, įkalinimų 
kalėjimuose, lageriuose ir specialiose psichiatrinėse li
goninėse, trėmimų, žudymų, diskriminacijos ir įvairių 
kitų persekiojimo būdų. Visa tai, vienaip ar kitaip palie4* 
tė didesnę pusę Lietuvos gyventojų.

Dabar, pasinaudodama'sunkia Sovietų Sąjungos ūkine 
ir ekonomine padėtimi, visa pavergtoji lietuvių tauta 
energingai pakilo į atvirą ir ryžtingą kovą prieš Mask
vos šeimininkavimą Lietuvoje ir visišką nesiskaitymą su 
pavergtos lietuvų tautos interesais.

1988 metų vasarą Lietuvoje prasidėjęs judėjimas^per 
keletą mėnesių apėmė visą kraštą. To judėjimo priešaky
je stovi oraganizacija, pasivadinusi PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIU.

skaitaitantis su 
iškovoti Lietuvai

Sąjūdžio artimiausias tikslas yra, 
realiomis sąlygomis ir galimybėmis, 
visišką savarankiškumą ir nepriklausomumą nuo Maskvos 
beveik visose srityse,

Tai kas dabar Lietuvoje vyksta yra tikra, tačiau 
taiki revoliucija. Jau pasiekta daug svarbių laimėjimų,
kurie sustiprino lietuvių tautinį sąmoningumą, tautinę 
savigarbą, pasitikėjimą savo jėgomis toliau siekiant pi
lietinės, tautinės, religinės, ekonominės, kultūrinės, kūry
binės, švietimo, ir kitų laisvių, kurių viršūnėje - politinė 
laisvė ir nepriklausomos Lietuvos atkūrimas.

Sąjūdžio veikla ir jo pasiekti laimėjimai sukėlė vi
suotinį lietuvių tautinį atgimjmą. O tai dar labiau sustip
rino tautos ryžtą kovoti už visišką savarankiškumą ir 
laisvę.

Tiktai dabar Lietuvoje, į Latvijoje ir Estijoje vykstan
tys judėjimai atkreipė viso pasaulio dėmesį. Tie judėji
mai daro tam tikrą netiesioginį poveikį ir kitoms Sovie 
tų Sąjungoje esančioms tautoms, jų tarpe ir baltarusiams, 
kurių atstovų, deja, šioje konferencijoje nėra. Kai kas 
mėgina įžiūrėti tokią įtaką Tibetui.

Deja, pasaulis dabar tjktai stebi Pabaltijį, spėlioja 

nalizmo židinio. Jų išėjimą g 
išprovokavo planas, kurį 
rėmė ir Gorbačiov’ as, kad 
būtų sudaryta komisija, g 
kuri tars galutiną žodįfi 
konstituciniuose ginčuose.^ 
Baltijos deputatai įmatė 
pasiūlyme tiktai dar vieną: 
būdą, kuriuo Maskva dik-5; 
tuotų 14-kai nerusiškųjų 
respublikų. Romas Gudaitis 
rašytojas ir Lietuvos de-i 
putatas, pareiškė: "Mūsų? 
rinkėjai i^akė mums rū
pintis mūsų respublikų 
suverenitetu". Gorbačiovas ■■ 
šio staigaus lietuvių išė
jimo buvo aiškiai suerzin
tas, nes sušuko jiems iš 
paskos: "Aš prašau jūsų 
laikytis ramiai (nesijaudin
ti), nes tai nėra jau toks 
paprastas dalykas." Galiau
siai, tačiau, Gorbačiov’as 
išgavo priturimą kompro
misiniam pasiūlymui per
duoti klausimą svarstyti 
specialiai tam reikalui 
sudarytai grupei, kurion 
įeina ir žinomi disidentai."

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

S. m. birželio 19d. 8 
vai. v. Vilniaus radijas^ 
užsieniui pranešė linksmą 
žinią: LIETUVOS JACHTĄ 
" A ŪDRĄ“ jau pasie- ; 
ke Amerikos krantus! Jach
ta išmetė inkarą Atlantic1 
Island uoste, netoli New 
Yorko, New Jersey valsti

joje. Jachta uostą pasiekė 
16 vai. Greenwich’o laiku. 
Taip pat pirmą kartą isto
rijoje Lietuvos jachta 
nuplaukė iki Amerikos 
krantų, skelbdama, kad tai 
atlikta LIETUVOS GARBEI, 
TAUTOS VIENYBEI. Jach
tai reikėjo 38 parų atlikti 
šį jūrų kelią. Dėl gedimų 
didžiausioji Lietuvos jachta 
LIETUVA yra atsilikusi 
nuo AUDROS maždaug 
parą. Su jachta DAILE kol 
kas nėra ryšių (jos trum
pų bangų radijo siųstuvas 
ir priimtuvas yra labai silp
ni), bet, galimas dalykas, 
ji pasieks Amerikos kran
tus antra. Šį šeštadienį, 
birželio 24 d. bus iškilmin
gas Lietuvos buriuotojų 
sutikimas. Jis įvyks New 
Yorke, kur Lietuvos lais
vės statula susitiks su 
Amerikos laisvės statula. 
(Buriuotojai vežasi Lie
tuvos Laisvės statulos 
repliką).

• Lietuvos Tautinis Olim-* 
pinis komitetas susikirto 
su Sovietų Sąjungos Olim
piniu komitetu, kuris, 
nesiskaitydamas su anksčiau 
paskelbta Lietuvos komite
to deklaracija, dar vis 
tebelaiko Lietuvos sporti
ninkus tiktai SSSR sąstato 
dalimi. Taip parašyta nau
jajame SSSR Olimpinio ko
miteto įstatų projekte.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIME MONTREALYJE ekumeninėse 
maldose: estų, lietuvių. Šv. Kazimiero P—jos kleb. kun. St. Šileika, 
SDB, ir latviu kunigai. Nuotr. A. Kalvaičio.

prie ko visi tie įvykiai prives, ir toliau palieka savieigai.
Būtų klaidinga manyti, jog Lietuva, siekdama visiško 

savarankiškumo, norėtų amžinai pasilikti Sovietų Sąjun
gos sudėtyje, kaip tai kai kam atrodo, sprendžiant iš 
kai kurių Sąjūdžio dokumentų. Tai žino ir Maskva. To
dėl praėjusių metų pabaigoje skubėjo įvesti tam tikrus 
pakeitimus dabar veikiančioje TSRS Konstitucijoje, iš jos 
pašalinti staipsnį, leidžiantį sąjunginėms respublikoms iš 
TSRS išstoti. Protestuojant prieš sį sumanymą, Lietuvoje
per vieną savaitę buvo surinkta beveik du milijonai 
parašų. Tiek pat parašų buvo surinkta Latvijoje ir Esti
joje. O tai jau savotiškas tų kraštų referendumas, gi
nant išstojimo iš TSRS teisę.

Lietuvoje dabar veikia daug atvirų, tačiau valdžios 
akimis žiūrint, neoficialių organizacijų, iš jų šiuo metu 
po SĄJŪDŽIO, populiariausia yra LIETUVOS LAISVĖS 
LYGA, įkurta prieš 11 metų. Jos vadovaujantis organas 
yra Tautinė Taryba. LLL atvirai ir tiesiai reikalauja 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, o tuo pačiu ir atsi
skyrimo nuo TSRS jau dabar. Šia idėja dabar gyvena 
absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų, gerai suprasdami, 
kad labai svarbūs politiniai reikalai yra sprendžiami ne 
iš karto.

Lietuvių tauta reikalauja, kad Stalino ir Hitlerio 
susitarimo apiforminto slaptu Molotovo-Ribbentropo 
paktu, penkiasdešimtmečio proga visos pasaulio valstybės, 
kurios vertina ir gerbia savo jpačių laisvę, paskatintų 
Sovietų Sąjungą oficialiai pripažinti tą sutartį politiniu 
nusikaltimu ir kaip tokią - paskelbtų ją negaliojančia. 
Tą patį turi padaryti ir abiejų Vokietijos dalių vyriausy
bės. Tokio reikalavimo pagrindas yra ir tai, kad Sovietų 
Sąjunga 1940 metais, okupuodama Lietuvą, Latvija ir 
Estiją, sulaužė Lenino vadovaujamos Sovietų Rusijos 
vyriausybės 1920 metais pasirašytas taikos sutartis su 
Pabaltijo respublikomis ir Sovietų Sąjungos 1926 metų 
rugsėjo 28 dienos nepuolimo sutartį su Lietuva.

'i „.
Lietuvių tauta prašo, kad laisvojo pasaulio kraštai ir 

jų vyriausybės atrastų būdus paveikti Sovietų Sąjungą, 
kad ji dabar nustotų kištis į Lietuvos vidaus reikalus ir 
leistų Lietuvai tvarkytis Visose srityse taip, kaip jai 
pačiai atrodo geriau. Tam\ pragrindą duoda ATLANTO 
CHARTA, Žmogaus Teisių nuostatai ir Jungtinių Tautų 
paskelbti visuotiniai dėsniai. \

Lietuvių tauta reikalauja, kad jai būtų pripažinta 
teisė būti savarankiška visose srityse iki visiško atsisky
rimo nuo TSRS ir prašo visus' laisvojo pasaulio kraštus 
šį reikalavimą visais būdais remti.

Lietuvių tauta primena pasauliui, jog svarstant Lietu-
vos atsiskyrimo nuo TSRS klausimą, koks nors referendu
mas Lietuvai nereikalingas, nes ji pati prie TSRS buvo 
prijungta panaudojant karinę jėgą. Lietuvos vadinamojo 
"laivanoriško prisijungimo" farsas iš anksto buvo sureda
guotas Maskvoje.

Lietuva primena pasauliui, jog Sovietų Sąjungoje 
demokratijos dar nėra. Ir jos nebus tol, kol krašto valdy
mą monopolizuos jau 70 metų šią kolonijinę imperiją 
valdančioji Komunistų partija.

Lietuvių tauta mano, jog moralinę atsakomybę dėl 
Lietuvos atnaujintų persekiojimų, sustiprintų suvaržymų 
ir represijų, ko galima tikėtis, turės prisiimti ir Vakarų 
kraštai, kurie dabar parodė norą savo finansiniais ir 
technologiniais laimėjimais prisidėti prie sovietų Sąjun
gos ūkio ir ekonomikos, o tuo pačiu ir prie jos ekspansi
nės galios sustiprinimo.

Lietuvių tauta, kovojanti už Žmogaus Teisių įgyven
dinimą Lietuvoje ir savo laisvę, laukia politinės ir mora^ 
linės paramos iš visų, kuriems yra brangus tikėjimas, 
laisvė ir taika.

Lietuviai tačiau paskelbė 
tokiam sumanymui ultima
tumą. Tasai projektas esą 
atspindi stalinistinės unita
rinės valstybės diktatą. 
Projektas nesiskaito su 
faktu, kad Lietuva yra su
vereni tarybų respublika ir 
kad Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje yra atkurti Tauti
niai Olimpiniai komitetai. 
Primenama Maskvai, kad 
Baltijos Valstybės buvo ne
teisėtai inkorporuotos 
Sovietų Sąjungon ir dau
gumas buvusių Tautinio 
Olimpinio komiteto narių 
buvo Tarybų valdžios re
presuoti, mirė tremtyje, 
stalininiuose lageriuose 
arba emigracijoje.

Lietuvos Tautinis komi n 
tetas niekad oficialiai 
neisstojo iš Tautinio Olim
pinio kom įtetOj_ todėl nega;
Ii būti lygia greta narių 
Sovietų Olimpiniame komi
tete. Lietuvos Olimpinis

komitetas tame pareiškime 
taip pat apeliuoja į Tarp
tautinį komitetą, prašyda
mas ištirti ar Sovietų 
Sąjungos Olimpinio komi
teto struktūra ir veikla 
atitinka olimpinės chartos 
principus__  ir taisykles.
Nurodoma taip pat, kad 
Sovietų Sąjunga tuos prin
cipus pažeidžianti.

Anot Edvino Butkaus, 
Vilniaus radijo pranešėjo, 
"vaizdžiai tariant, šiuo 
Lietuvos Olimpinio komite
to pareiškimu paskelbia
mas šventas olimpinis 
karas".

Radijas tuojau po to 
priminė, kad Jugoslavijoje 
šiuo metu vykstančiame 
krepšinio pasauliniame tur
nyre SSSR rinktinėje pa
grindiniais žaidėjais žai
džia keturi lietuviai ir ko
mandos treneris taip pat 
yra lietuvis.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



FRAMESA BLTA

RAŠYTOJAI IR ISTORIKAI PASMERKIA "DIKTATORIŠKĄ 
ŠOVIETIZACIJĄ"

Lietuvos rašytojai ir istorikai (nekomunistai ir komu
nistai), pasmerkė stalininį "genocidą", "diktatorišką sovie
tizaciją", "smurtą, apgavystę ir demagogiją", įtvirtinant 
"stalinizmo diktatūrą", ir tebeaktyvias "stalinizmo lieka
nas ideologiniame ir kultūriniame gyvenime". Balandžio 4 
d. Vilniuje įvykusiame Rašytojų sąjungos ir Mokslo Aka
demijos Istorijos instituto atvirame partiniame susirinki
me buvo priimta rezoliucija, kurioje reikalaujama teisinių 
garantijų, kurios neleistų pasikartoti "autokratinio režimo 
savivalei, smurtui^ ir tautos tragedijai", balandžio 15 d. 
pranešė LITERATŪRA IR MENAS.

Rezoliucija taip pat reiškia pageidavimą, kad Lietu
vos Komunistų partija priimtų "SAVO programą" ir "tap
tų savarankiška politine partija". Pasmerkiamas "iškreip
tas klasinis požiūris į visuomenę ir istoriją kaip priešta
raujantis humanizmui"; reikalaujama, kad represijų orga
nizatoriai ir vykdytojai būtų teisiami. Nutarta rekomen
duoti, kad "pokario ginkluota pasipriešinimo kova" būtų 
vadinama "rezistencija", o kovotojai "partizanais".

Susirinkimui pirmininkavęs rašytojas R. Kašauskas taip 
apibūdino pokario padėtį Lietuvoje: "Teroras visur - že
mės ūkyje, kultūroje, švietime, totalinis nepriklausomos 
Lietuvos neigimas". Istorikas K. Strumskis pareiškė: "Daug 
tiesos apie kolonijinę politiką pasakė mūsų oponentai išei
vijoje". Literatūros tyrinėtojas R. Gudaitis apkaltino vie
tinius valdžios organus, LTSR rašytojų sąjungą, suvaidi
nusią "gėdingą, tarpais nusikalstamą vaidmenį"; anot jo, 
"nuo 1944 m. rugpjūčio prasidėjo sistemingas lietuvių 
kultūros pėdsakų trynimas iš tautos atminties". "Maždaug 
nuo~ 1946-tųjų prasidėjo lietuvių rašytojų barbariškas 
triuškinimas", pareiškė poetas E. Matuzevičius, pasak jo 
"genocidinė prievartos mašina mus kalė kaip norėjo ir 
kiek norėjo". "Čia susirinkusiai auditorijai nereikia aiškin
ti, kaip socializmas reiškėsi Rusijoje - jis prasidėjo tero
ru, jis ėjo per lavonus, ir kitokio socializmo nebuvo", - 
kalbėjo filosofas M. Laurinkus. Rašytojas K. Saja primi
nė, kad persekiojimas literatūroje nesibaigė su Stalino 
mirtimi. Lietratūrcs kritikas V. Kubilius citavo Hitlerio, 
Gebelso mintis ir nurodė jų panašumą su KP lyderių 
pokariniais pasisakymais. Istorikas R. Čepas pareiškė, 
kad 1918 m. vasario 16 d. įsikūnijo lietuvių tautos svajonė, 
nuo 1940 m. birželio 15 d. "prasideda buvusios Respub
likos šmeižimas, neigimas viso, kas buvo iškovota per 
šimtmečius".

Ypač išsamiai susirinkime buvo diskutuojamas pokario 
partizaninis pasipriešinimas sovietų okupantams.

REABILITACIJOS REIKALAI....

• Afganistano kare dalyvavo apie 3,000 lietuvių karių. 
Žuvo 87, invalidais visam gyvenimui tapo 88. Apdovano
ti ordinais - 296.

• Viso Lietuvoje yra 115,000 invalidų (karo ir civilių). 
Per metus jų skaičius padidėja apie 20,000.

• Prasidėjus lėtam reabilitacijos procesui, daug daug 
kam ir užjūriuoe gyvenenčių parūpo atimto turto klau
simas. Iš principo konfiskuotas arba prarastas iškeldinimo 
metu turtas grąžinamas, tačiau negrąžinamas ir neatly
ginamas toks turtas, kuris buvo arba galėjo būti nacio
nalizuotas. Tokiais pvz., laikomi namai Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio ir Šiaulių miestuose, kurių bendrasis plotas 
buvo didesnis kaip 220 kv. metrų, o kituose miestuose - 
daugiau kaip 170 kv. metrų. Kiekvienu atveju kompensa
cija negali būti didesnė kaip 3,000 rublių, is jų 500 rub
lių už namų apyvokos daiktus. į tą 3,000 rublių sumą 
tačiau neįeina namų ir įrengimų vertė, kuri nustatoma

pagal valstybinio privalomojo draudimo normas.
Atsilyginti turi tas adminsitracijos vienetas - miesto 

vykdomasis komitetas ar kolūkis - kuriam konfiskuotas 
turtas buvo perduotas. Šį potvartkį vykdant, žinoma, 
laukiama daug ginčų. Reabilituotieji turi teisę į gyvena
mąją patalpą be _ eilės. Pareiškimus turtui atgauti gali 
paduoti ir nesugrįžę Lietuvon.

• Pagal Reagano-Gorbačiov’o susitarimą, iš abiejų kraštų 
apsiginklavimo buvo išimtos vidutinių nuotolių (500-5,500 
km.) raketos. Sovietijoje jų buvo 1,752. Penkios visai 
netoli Tauragės. Jų inspektuoti pereitų metų rugpjūčio 7 
d. atvyko vienuolika amerikiečių karių, jų tarpe 3 mote
rys - inžinierės. Žiemą amerikiečiai atvyko dar kartą. 
Šį sykį pažiūrėti ar raketų ir įrengimų joms paleisti 
nėra likę. Bazės turtas buvo parduotas vietiniams gy
ventojams už dešjmtadalį kainos. Viešbutis, kuriame 
svečiavosi amerikiečiai, bus dar laikomas gerame stovyje 
13 metų. Tiek laiko dar galima bus inspektuoti buvusias 
raketų bazes.

Įvairių Planų Sintezė
Paruošė J.J.B.

"Rex lithuanoruni et multorum ruthenorum" - Lietuvos ir 
daugelio rasų (rous) karalius. Gediminas, 1316-1341 m) 

"Visa Ruthenia (rasai, rusenai) turi priklausyti Lietuvai" 
(ALGIRDAS, 1341 m.)

(Tęsinys)
Jis pareiškė, kad skelbiama moralinė revoliucija netu

ri nieko bendro su dabartine atotampa (’glasnost1 ar 'pe
restroika’), kurios negali staigiai pasikeisti ir pakeisti 
totalinius režimus:

"Tikras atoslūgis bus galimas tik tada, kai niekur 
pasaulyje nebebus jėga paremtos valdžios".

Jis sakėsi negalįs suprasti, kaip Vakarų pasaulio vadai 
gali bendradarbiauti su tais, kurie valdo jėga. Rusija, 
išnaudodama kitas tautas, turtų nesusikrovė. Rusai esą, 
pasiliko nepasiturintys, net neturtingesni už kai kurias 
tautas, kurias jie valdė (ir dar valdo šiandie). Pagrindinis 
klausimas yra šis: "Kokį gyvenimą turės tie 250 milijonų 
žmonių, kurie privalės ten pasilikti?"

Jo pagrindinė tema yra "Russia first". Ši programa 
reikalauja apgyvendinimo ir apdirbimo "north-east", t.y. 
miškuotus ir retai apgyventus šiaurinės Rusijos ir Sibiro 
plotus. Šie plotai randasi į šiaurės rytus nuo Maskvos 
(Heartland), turi apie 4,000,000 kv. km. ploto ir tiktai 
4,000,000 gyventojų, išsimėčiusių paupių ir kasyklų mies
teliuose. Šioje teritorijoje 1917 m. buvo vos pusė milijo
no gyventojų! Sibirą, kaip būsimos Rusijos ateitį, nežiū
rint jos nepalankaus ir žiauraus klimato, jis sako: "We 
have only one solution, and the sooner the more effecti
ve it will be - to shift the centre of the govern
ment’s attention and the centre of national effort ( and 
withit, the centre of settlement and the focus of search 
for young) from distant continents and even from Eu
rope (!!!), and even from the south of our 
country into the northeast".

Tai reikštų, kad jis siūlo Sovietų Sąjungai apleisti 
dabar jos dominuojamus kraštus ir net visišką Sąjungos 
išardymą, susidedantį iš įvairių tautinių mažumų (as an 
amalgam of national regions). Toliau jis sako:

"Of course, such shift must mean sooner or later 
lifting our trusteeship from Eastern Europe, 
the Baltic States (republics), Transcau
casia, Central Asia and possibly even from 
parts of the present Ukraine. Nor can 
there be any question of our forcibly kee
ping any peripheral nations within the borders of 
our country".

Savaime aišku, kad toks planas pareikalautų iš

KELIOS ATITAISYTINOS 
KOREKTŪROS KLAIDOS

Visuose mūsų periodinės 
spaudos leidiniuose, deja, 
korektūros klaidų pasitaiko 
dažnokai. Neturime lėšų 
pakankamam redakciniam 
personalui, todėl atskiro 
korektoriaus-rės, tikriau
siai, neturi nė vienas išei
vijos periodinis leidinys. 
"NL'J redakcijoje ir laiko 
ir žmonių taip pat nėra 
per daug. Nežiūrint to, 
klaidų nedaug.

Korektūros klaidų, kurios 
prasmės labai nepakeičia - 
neatitaisinėjame. Tačiau 
yra tokių, kurias reikia

atitaisyti. Praeitame nume
ryje (24) tokių atitaisytinų 
klaidų yra. Pirmo puslapio 
įvykių apžvalgoje pirmame 
sakinyje turi būti "...šim
tus... demonstruo
tojų"; trečiame pa
ragrafe toje ęačioje Kini
jos įvykių apžvalgoje turi 
būti: "...panaudoti bet kur 
ir bet kuriuo metu..."; 
antrajame puslapyje, veda
majame, priešpaskutiniame 
paragrafe turi būti: "Už 
visokius neva išvada
vimus (atspausdinta: 
išdavimus) ir visokias Stali
no saules seniai buvo už
mokėta krauju ir mirtimi".

"NL"
1989. VI. 22

Maskvos atleisti kontrolę ir kitoms 14 respublikų, kaip 
Baltijos respublikoms, Armėnijai, Azerbeidžanui ir Ge- 
orgijai Transkaukaze, Kazachstanui, Tadžikijai, Turkmė
nijai ir Uzbekistanui centrinėje Azijoje; Ukrainai bei 
Bielarusijai ir Moldavijai. Visos šios tautos turi stiprius 
tautinius pageidavimus.

Busimoji "Russia proper" (kuri tęstųsi už Uralo kalnų, 
mums paliekant teisę vėl atstatyti Didžiąją Lietuvą), 
turėtų apie 3/4 dabartinės Sovietų teritorijos ir truputį 
daugiau nei pusę dabartinių gyventojų.

Taigi, atsisakymas nuo komunistinės ideologijos, atsta
tymas Rusijos tikrose sienose ir išdirbimas (development) 
tuštumų į šiaurės-rytus nuo Maskvos, yra žingsniai, ku
riuos Solženicinas siūlo Sovietų Sąjungai, norint išvengti 
būsimo karo su Kinija.

e) - BALTO-RUS’įėnų) JUNGTINĖS VALSTYBĖS (Fede
raciją).

1. P-Rūsai ar p-rūsėnai? Dr. M. Anysas, išstudija
vęs senesniąją mūsų praeities istoriją, ypač lietu
vių ir p- rusų kovas su kryžiuočiais, dėsto,

tybės, tiksliau tariant federacijos, oficiali 
kalba".

Dr. Trimakas ir vėl piktinasi sakydamas, kad "patei
kiamos citatos parodė, kaip ukrainiečiai ir rimtesni gu
dai veikėjai mato savo ’praeities stiprybę*" O mes?

Pereitais metais ukrainiečiai (ir kai kurie maskoliai) 
šventė 1000 metų nuo Šv. Vladimiro krišto priėmimo. Ta 
proga Montrealyje buvo išleistos brošiūros. Vienoje iš jų, 
prancūzų kalboje, taip rašoma:

"Kijev ėst la capitale traditionnelle de P Ukraine. En 
988, voila 1000 ans, VOLODYMYR, Prince de Kijev, 
accepte le christianisme de Byzance. Il baptise simboliqu- 
ement son royaume qui s’appelle alors la Rous’- 
et non Russes... Les termes Rous’ et Russie cor
respondent a des rėalites differantes. Brevement et simp- 
lement 1’Ukraine n’est pas de Russie (ni Petite Russie!)"

Taigi, sako šios brošiūrėlės autoriai, susimilkite ir ne
maišykite Rusijos su Rous’ (la Rous’ kievienne). O ką 
mes darome, tik žiūrime išsižioję...

kad prūsai esą. vadintini P-RUSENAIS.
DUNSBURGAS, tas tarp Vyslos ir Nemuno gyvenusias 

gimines, be išimties vadina "prutenarum gentes". Kitas 
Anyso argumentas esąs, kad prūsais pasivadino 
vokiečiai (kaip maskoliai pasivadino rusais), užtat 
"jokiu būdu juos negalime vadinti prūsais, nes šis termi
nas ar pavadinimas sumaišytų šitų kraštų autochnotus 
gyventojus su jų krašto užkariautojais bei kolonistais".

V. PETERAITIS (NL. Nr; 29, 1956) bando savais įro
dymais atremti ir paneigti šį visiškai teisingą dr. Anyso 
įrodymą, bet pagaliau prileidžia, kad "pati prūsų 
vardo kilmė bei reikšmė dar po šiai dienai neišaiškinta". 
Kodėl? - ar dėl to, kad mums trūksta šios rūšies specia
listų- kalbininkų, ar dėl to, kad jie ’parsidavę’ neonorma
nų ar panslavų mokykloms?!

2. "RUS’, ot kuda ty?
Dr. A. TRIMAKAS abejoja ukrainiečių prof. N. Chi-

3. Ta federacija dar egzistavo 1607-1609
metais.

Dar XVI š. kazokas BAGDONAS CHMIELNICKIS,kuriam 
rūpėjo pagrįsti sukilimą prieš grobuonis lenkus 
teisiškai istoriniais įrodymais, jog kazokai buvo buvę 
nepriklausomi, iškėlė Rous’ (rusenu) impera
toriaus Vadakario (Romos užkariautojo) asmenį, 
kaip jų teisėto valdovo.

Tuo būdu jis mums suteikė nepaprastai svarbų paliudi
jimą, jog kazokai dar tada neabejotinai atsiminė esą 
Kijevo (Kauno Gardo) Rasos (rusenu), o ne slavų 
tauta.

Lietuvoje gi turime jo teigimo sensacingą patvirtini
mą, kurio nė vienas mūsų nykštukų ligi šiol ’nepastebėjo’ 
Garsiajame RADVILOS ŽEMĖLAPYJE, kuriame Ginta
ro kelias (iš variagių pas graikus ) pažymėtas 
ištisai atskiru padidintu masteliu, prie Čerkasų miesto 
yra toks užrašas: "...tradunt plerique Czyrkassos esse

rovskio naudojamo termino "LITHUANIAN-RUS" tikslumu, reliquias veterum illorum Cymbrorum qui a Homero
Tuo ukrainiečiai pasipiktino, kaip esą galima neigti vi- C i m e r i (kimerai, kimbrai) vocatur,... cum omnibus
siems gerai žinomą faktą? Girdi, "šimtuose istorijos ėonstet '60s R u t h e n_p s esse".
tomų, visur yra minima "Lithuania-Rus" arba Ruthenian "Daugelis šaltinių teigia Čerkasų (gyventojus) buvus
valstybė". (The Ukrainian Quarterly, Vol. XIII, No. 2- 
June, 1957).

Matote juodu ant balto, ką daro mūsų "nykštukai", 
nuneigdami savo autoritetu visas istorines žinias, 
jei jos tik pasirodė "prieš tą nelemtą krikštą!!!". Klausy
kimės toliau, bus dar gražiau:

"Jauna, dinamiška lietuvių valstybė, 13 a. 
pabaigoj ir 14 a. pradžioj, greitai išsiplėtė per buvusias 
’rus’ žemes iki pat Juodosios jūros šiaurinių pakraščių, 
įskaitant ir Kijevą (Kauno Gardą), įjungdama visas šias 
žemes į savo teritoriją. Naujasis politinis organizmas, 
kurio sostinė buvo Vilnius (plg. Romos ir Vilniaus įkūrimo 
legendas!), išsivystė į lietuvių-rus (arba 
rutėnų, t.y. rusenu) federaciją, kurioj domina
vo kijevinė kultūra. Kijevo senoji literatūrinė (su kirilica!) 
kalba (senslavių!) iki 16 amžiaus pabaigos buvo šios vals-

tais senoviniais Kimbrų palikuoniais, kuriuos Homeras 
vadina Gemariais... bet šiandien visi juos laiko esant 
R u s ė n a i s (kazokais)".

4. Pagaučiuvio(Pugaėev) sukilimas 
1773-4 metais.

Čia trumpai paduosime vieną svarbų paliudijimą apie 
mūsų Rytinius Galindus ir Baltuosius Bulgarus, kurie 
tuojau po pirmo Lietuvos padalinimo 1773 m., vadovauja
mi PAGAUČIUVIO (taip vadinamo irgi Dunojaus kazoko- 
rusėno), sukėlė visus Volgos aukštupio ir Volgos žemupio 
palikuonis. Iki 18 š. jie gyveno palyginti, visai nepriklau
somą gyvenimą.

KSAVERO BOGUŠIO liudijimu, jie tuo laiku tekalbėjo 
(gal prusėnų-rusėnų-senprūsių dialektu!) ir sukilime savo 
vėliavose turėjo mūsų Vyčio Kryžių raudo
name lauke. (Bus daugiau)

"MONTREALIS GRAŽĖJA PER MANE"

montrėal
INFO

VISIEMS LYGIOS GALIMYBĖS DARBE
Montrealio miesto savivaldybė dabar suteikia lygias gali
mybes joje dirbti. Yra imtasi konkrečių būdų paskatinti 
dirbti asmenis iš įvairių kultūrinių bendruomenių. Yra 
sudarytas 3-jų etapų planas skatinti lygias galimybes, 
atitaisymus ir dirbančiojo globą.

Miesto savivaldybė pradėjo susitikimų su kultūrinėmis 
bendruomenėmis programą, kur diskutuojamas darbo gavi
mas. Taip pat norima padidinti kultūrinių bendruomenių 
jury atstovų skaičių, sudarančių miesto viešo patarnavimo 
komisijas.

Šalia to, bus imtasi priemonių, kad ateityje savivaldy
bių tarnautojų postai būtų labiau prieinami kultūrinių 
bendruomenių nariams, ypač ten, kur jie yra nepakanka
mai atstovaujami.

Bus stengiamasi išvystyti ir palaikyti atvirą, draugišką 
atmosferą, būtiną išauginti darbo struktūrą, paruoštą ant 
lygių galimybių su visais kitais darbuotojais . Savaime su
prantama, kad parinktieji kandidatai privalės išlaikyti 
atitinkamus egzaminus ir atitikti posto reikalavimams.

VASAROS SALOS
Šia vasarą bus visa eilė renginių NOTRE DAME ir SAIN- 
TE HELENE salose. Daugiau žinių galima gauti Tel.: 
872-ILES. Taip pat naujoje informacijų būdelėje, buvusia
me EXPO' 67 Korėjos paviljone, Sainte-Helene saloje.

V7V7tfs 
MONTREAL

Dalyvaukite Montrealio gražinimo konkurse. 6 laimėtojai 
iš kiekvieno distrikto bus pagerbti Montrealio Miesto
Savivaldybės.

Kategorijos:
1 Sodų nameliai 

Fasadas
Kiemas

Registracijos lapas

Langai ir balkonai
Fasadas
Kiemas

į 1 Komerciniai 
1—1 Industriniai 

ir Įstaigų 
pastatai

Svarbu:

Norint dalyvauti, užrašykite savo vardą, adresą spausdin- 
tom is raidėm is iki liepos 4 d., 1989 ip.šiuo adresu:

Jardin botanique de Montrėal
Concours "L'embellissement de Montrėal, ęa passe par moi r
4101, rue Sherbrooke Ėst
Montrėal (Ouėbec) H1X2B2

Motrealio miesto vidaus ir lauko plaukiojimo ir braidžioji
mo baseinai bus atidaryti nuo birželio mėn. 23 d.penkta
dienio iki rugpjūčio mėn. 27 d. Laisvalaikio Tarnyba 
siūlo ir kitų vasaros pramogų: futbolo, beisbolo, golfo ir 
kt. žaidimus. Informacija tel: 872-6211
KULTŪROS NAMUOSE
Vakai nenuobodžiaus šią vasarą, nes Miesto Kultūros 
namuose galės išbandyti lėlių (marionečių), vaiduoklėlių 
pasaulį, arba susipažinti su kaukių istorija. Visa tai 
bus surišta su 11 parodų, vysktančių Kultūros Namuose 
iki rugpjūčio mėn. 28 d. Informacija tel: 872-6211.
Visokia informacija: Bureau Interculturel Montreal 
(BIM) - 872-6133.
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KANADOS LIETUVIŲ FONDO NARIŲ SUSIRINKIMAS 
TORONTE 1989tn. birželio men 3 d.

Iš kairės: FONDO Tarybos pirmininkas dr. Antanas 
PACEVIČIUS, Lietuvos Kankinių, parapijos klebonas 
kun. Jonas STAŠKUS, Garbės konsulas inž. Haris 
LAPAS, pavaduojantis Liet. Generalini konsulu dr. 
Joną ŽMU1DZINĄ; KLB Krašto Valdybos pirmininkas 
Vytautas BIRETA, FONDO Tarybos sekretorė Zita 
BERSĖN AITE —CERS ir F ONDO V aldy bos pirm. 
Herbertas STEPAITIS.

Nuotraukos Stepo Varankos.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS ŽENGIA į ANTRĄJĮ 

MILIJONĄ.
Gražią š.m. birželio mėn. 3 dieną Toronto Lietuvių 

Namuose, vykusiame metiniame fondo narių susirinkime 
dalyvavo 77 užsiregistravę fondo nariai su 409 narių įga
liojimais. Susirinkimo dieną fondo sąrašuose buvo įrašyti 
1535 nariai.

Susirinkimas prasidėjo viena valanda vėliau dėl kvoru
mo trūkumo. Susirinkimą atidarė dr. Antanas Pacevičius, 
fondo Tarybos ilgametis pirmininkas, pakviesdamas sukal
bėti susirinkimui pritaikytą maldą Lietuvos kankinių para
pijos kleboną kun. J. Staškų. Po maldos, minutės susikau
pimu buvo prisiminti ir pagerbti mirusieji Fondo nariai.

Susirinkimą sveikino Haris Lapas, garbės konsulas, 
pavaduojantis Lietuvos generalinį konsulą dr. Joną Žmui- 
dziną.

ILgesnį, progai pritaikytą sveikinimo žodį tarė Vytau
tas Bireta, KLB krašto valdybos pirmininkas, pareikšda
mas:

"Kanados Lietuvių Fondo steigėjai labai teisingai 
suprato lietuviškos gyvybės tęstinumo reikšmę išeivijoje, 
nes norint išlaikyti ją gyvą mūsų tarpe, reikia žadinti 
visuomenės iniciatyvą, kad ji domėtųsi lietuviška kultūra, 
kaip, mūsų kalba, raštu, daina, tautiniais šokiais, tauto
daile ir visa kita kūryba, kuris skatina mus išlikti lietu
viais, neištirpti svetimoje jūroje.

Kanadoje lietuviškos kultūros apraiškoms reikštis sąly
gos yra sudėtingos ir sunkios ir, jeigu neatsirastų lietuviš
kų vertybių rėmėjų, mūsų lietuviškasis gyvenimas žymiai 
pasunkėtų.

Pagrindinis lietuviškų vertybių bei lietuviškos visuo-; 
meninės veiklos rėmėjas yra mūsų KANDOS LIETUVIŲ 
FONDAS.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos vardu 
sveikinu KANADOS LIETUVIŲ FONDO TARYBĄ, . VALDY
BĄ ir visus FONDO narius, linkėdamas, kad šis visuotinis 
metinis narių susirinkimas būtų našus, darbingas ir sėk
mingas. Noriu išreikšti nuoširdžią padėką už suteiktą 
paramą Kanados lietuviams, kuri jaučiama, remiant mūsų 
bendruomeninę veiklą ir jos planus. Teikiama FONDO 
parama mūsų jaunimui, meno vienetams ir grupėms yra 
labai reikšminga. Be teikiamos paramos bendruomenei ir 
jaunimo organizacijoms tektų atsisakyti kai kurių reikš
mingų sumanymų.

išgyvenome labai reikšmingus lietuvių tautos įvykius 
Lietuvoje. Laisvės žygis prasidėjo mūsų tėvynėje: pagalvo 
kime, kaip mes galėtume prisidėti prie atsikuriančios 
Lietuvos.

Sėkmės KANADOS LIETUVIŲ FONDUI ir ačiū už 
paramą Kanados lietuviams!!! "

Po V. Biretos sveikinimo, Tarybos pirm. dr. Pacevi
čius pakvietė Vitalį Matulaitį būti susirinkimo sekretorium 
ir tęsti susirinkimo darbo dienotvarkę FONDO valdybos 
pirmininkui Herbertui Stepaičiui.

Mandatų komisiją sudarė Janina Pacevičienė ir Vytas 
Bacevičius. Balsams skaičiuoti buvo pakviesti V. Skrins- 
kąs, _B. Sakalas, ir JFL_ Mockus. Praeitų metų protokolą 
skaitė FONDO tarybos narė Zita Bersęnaitė-Cęrs, Proto
kolas buvo priimtas be pataisų.

Po visų pranešimų iš susirinkusiųjų narių nebuvo pa
teikti jokie svarbesni klausimai. Gana įdomų pranešimą 
padarė Investavimo komisijos pirmininkas Viktoras Dargis. 
Jo padėjėjais yra Vytautas Pacevičius ir Eugenijus Bersė- 
nas. Čia žemiau suglaustai pateikiu investacijų komisijos 
pirmininko Dargio pranešimą, kuris buvo susirinkime 
vaizdingai su braižiniais aiškinamas, nurodant kapitalo 
augimą nuo 1965 metų ir jo augimo galimybes ateityje. 
1988 m. gale viso Fondo, t.y. įskaitant ir Kojelaičių SF, 
pagrindinis kapitalas - narių įnašai padaryti per 26 me
tus - viršijo vieną milijoną dolerių (1,049,356). Pajamos 
per 1988-tuosius metus viršijo 100,000 dolerių ($100,753) 
ir sudarė 10.5%, skaičiuojant nuo vidutinio metuose turė
to kapitalo ($965,917). Tai yra du Fondo rekordai, kurie 
įgalina taip pat ir rekordinę paramą ($105,258), duodamą 
lietuviškai veiklai.

Didžiausia dalis kapitalo ($843,415) gale metų buvo 
investuota į Garantuotus Investavimo Certifikatus (GIC) 
terminais nuo vienų iki trejų metų. Canada Bonds turėta 
$205,000 nominalinės vertės ir jų rinkos vertė buvo pen
kiais tūkstančiais didesnė. Jų terminai vienų, dviejų ir 
penkių metų. Likusis kapitalas ($69,060) buvo bankų są
skaitose.

Fondui rekordinių metų proga buvo patiekta grafika, 
rodanti Fondo 26-ių metų narių įnašų - pagrindinio kapi
talo ir pajamų visumos augimą.

Reikia pastebėti, kad ligi šiol pusė viso turimo kapita
lo yra sudaryta^ iš palikimų ir didesnių reguliarių įnašų, 
daromų Kojelaičių šeimos ir paskutiniais metais - Kan- 
tautiį, Dabar, siekiant antro milijono, turėtų daugiau 
Fondo narių padidinti savo senus įnašus. Bet dar svarbiau 
- turėtų būti surastas būdas, įtraukti daug daugiau naujų 
narių, kurių įnašai galėtų būti didesni, nei minimalus 
šimtas dolerių.

Baigiant savo pranešimą, V. Dargis: optimistiškai pra- 
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KANADOS LIETUVIŲ FONDO SUSIRINKIMO REGISTRACIJOS 
STALAS, iš kairės: Janina Pacevičienė ir Vytas Pacevičius.

našavo, kad penkių metų laikotarpyje jis tikisi pasiekti 
milijonų kapitalą Fonde.

Susirinkimo dalyviai už šį pirm. V. Dargio optimizmą 
jam nuoširdžiai paplojo. Reikia tikėtis, kad Kanados 
lietuviai, matydami Fondo vpiklos rezultatus, Fondą rems 
dosniau dėl jo statute įveltų pataisų, ypač dėl, 9-tojp 
paragrafo Il-me skyriuje:

Naujas "pilnateisis KL Fondo narys gali būti paauko
jęs ne mažiau šimto dolerių ($100) pagrindiniam kapi
talui. Jis visuose KL Fondo susirinkimuose ar kitose 

svarstybose turi vieną balsą",
Anksčiau buvo: kiek narys turėjo šimtų, tiek balsų.

Pažymėtini kapitalo ir pajamų augimo pasiekimai: 
Kapitalo suma 

$ 18,000 
102,000 

243,000 
403,000

Metai
1965
1973
1979
1980
1981
1982
1985
1988

Metų pajamos
$ 750.

6,000
20,000

2

Sudėtos pajamos

$ 1,000
28,000

103.000

525,000
660,000

1,050,000

Pastaba: parodyti

Galimas

83,000

100,750 
skaičiai yra kiek

205,000

530,000
797,000 

aplyginti.

kapitalo ir pajamų augimas ateityje:

Metai Kapitalo suma Metų pajamos Sudėtos pajamos
1989 $ 1,200,000 $ 128,000 $ 925,000
1990 1,400,000 150,000 1,075,000
1991 1,600,000 170,000 1,245,000
1992 1,800,000 190,000 1,435,000
1993 2,000,000 210,000 1,645,000

Čia patiekti skaičiai yra ne tik visai galimi, bet, tur-
būt, ir būtinai reikalingi atsiekti. Didesniam pajamų suda
rymui, reikalingas geras investavimas, saugiai išnaudojant 
rinkos galimybes. Bet svarbiausia, reikalingas galimai 
didesnis kalpitalas ir jo augimas (jau bent infliacijai at
sverti); žinome, kad dabartiniai doleriai yra daug mežes- 
nės vertės, nei buvo Fondo gyvavimo pradžioje.

į naują tarybą buvo pasiūlyta 14 kandidatų sekančia 
tvarka: Paulius Kuras,dr. Čepas, H. Stepaitis, K. Čepai
tis, dr. P. Lukoševičius, J. Pleinys, V. Vaičiūnas, E. 
Čuplinskas, dr. A. Pacevičius, Zita Bersėnaitė-Cers, V. 
Dargis, A. Bersėnas, G. Skaistys ir J. Stankus. Buvęs 
tarybos pirmininkas dr. Pacevičius nesutiko būti renka
mas. Pirmieji dvylika tapo naujos valdybos nariais.

Revizijos komisiją sudarė trys pasiūlyti kandidatai: V. 
Skrinskis, J. Mažeika ir M. Povlaitienė.

Karščiau buvo diskutuojamos iš apyskaitos punktas 
"Neišmokėtos aukos ir sąskaitos" - Parko paminklui, 
kuriam buvo anksčiau paskirta $15,000 suma. Buvo pasisa
kyta, kad tame anksčiau pavadintame lietuvių parkelyje, 
nestatyti paminklo už tuos pinigus, geriau tie pinigai 
butų panaudoti lietuvių kultūros - mokslo veikalų išleidi
mui. Balsavimo būdu buvo nubalsuota, kad paminklo pro
jekto statyba nebūtų Fondo remiama.

1989 metų gale, gruodžio 31 dieną Fonde buvo $1,049, 
356 pagrindinio kapitalo. Išmokėta parama lietuviškoms 
organizacijoms ir jų veiklai $99,758. Šiame susirinkime 
buvo išdalinti KLF statuto kai kurių punktų pakeitimai 
bei papildymai. Ar jie bus priimti, dar nėra žinoma. Su
sirinkimas baigtas Tautos Himnu. Stepas Varanka

VASARIO 16 GIMNAZIJAI REIKALINGA MOKYTOJŲ:
VASARIO 16 GIMNAZIJA ateinantiems mokslo 

metams ieško griežtųjų mokslų mokytojų Į su magistro 
laipsniu pageidaujama, žemesnis laipsnis irgi priimtinas/ 
Anglų ir lietuvių kalbos yra būtinos. Kreiptis tiesiai 
pas direktorių Andrių Šmitų, ROMUVA,6840 Lampert
heim / Huettenfeld, W.Germany, Europe.

PIETŲ AMERIKOS MOKINIAI į VASARIO 16 GIMNAZIJĄ
PLB vicepirm. švietimo reikalams - Milda Len

kauskienė - praneša, kad šiais metais buvo 15 prašymų 
stipendijoms studijuoti Vasario 16 Gimnazijoje, V.Vokie- 
tijoje iš Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos. Šiais me
tais Lietuvių Fondas Čikagoje paskyrė 6 stipendijas 
po $3.000( užmokama vienam studentui vienerius metus 
už mokslų ir pragyvenimų gimnazijoje/. Tuo būdu 9 
jaunuolių prašymai negalėjo būti patenkinti.

Šiemet stipendijas gauna: Marisa Aleksejūnaitė 
ir Miriam Laurinskaitė iš Urugvajaus; Elizebta Jurčiu- 
konytė ir Anna Tatarūnaitė iš Brazilijos, Elina Gaidi- 
mauskaitė ir Fernandas Daratėnas iš Argentinos. Dar 
susidaro kelionės išlaidų klausimas, kuriam išspręsti 
bus ieškoma mecenatų.

• Š.m. liepos mėn. 7-16 d.d. VASARIO 16 GIMNAZIJO 
vyks Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos SUVAŽIAVIMAS.

• Š.m. liepos mėn. 30 d. - rugpjūčio mėn. 6 d. -vyksta 
XXXVI-ji Europos Lietuvių Studijų Savaitė Švedijoje, Got
lando saloje, Ljugarn. Registruotis pas ALDONĄ BRO- 
LAND, Murarevagen 2B, S-22230 Lund.

'fc "DIRVOS" novelių konkursui gautos dar šios novelės :
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS ( Odisėjas ), KAI ŽODIS PA

LIEČIA ŠIRDį ( Dulkė ), SALDINĖ OBELIS ( Vėjelis ) ir 
LENA ( Canis Albus ). \

Šis novelių konkursas jau yra 27 - tasis, baigėsi š.m. 
birželio mėn. 15 dienų. \

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO
METINIS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

1989 m.rugpjūčio mėn. 26 d. 
šeštadienį 1 val.p.p. daii. A. ir A. 
TAMOŠAIČIŲ Sodyboje, KINGSTON, 

Ont., Canada, K7L 5H6,tel:613-542-3411.

Lietuvių Tautodailės Institutas rengia suvažiavimų, 
jungiant jį kartu su visuotinu metiniu narių susirinkimu.

Kadangi visiuotinio narių susirinkimo proga suvažiuoja 
nariai - ės iš įvairių Kanados bei JAV vietovių, norisi 
šį suvažiavimų padaryti moksliniu, meniniu ir praktiškai 
naudingu tautodailės ateities darbams.

Suvažiavimo darbotvarkė:
11 vai.r. - Senoviškų juostų ( iš Anastazijos ir Antano

Tamošaičių rinkinių) parodos atidarymas. 
Paroda įrengiama A.ir A. Tamošaičių Romuvos 

galerijoje - dailės studijoje.
11:15 v. r. - Dail. Antano Tamošaičio, L.T.l. kurato

riaus paskaita 11 Senoviškos ir naujoviškos lietuvių 
_____ juostos, jų istorija ir dailė".
12 vai. - L.T.l. Tarybos posėdis
12:30 val.p.p. - Užkandžiai
1 val.p.p. - Visuotinis metinis LTI narių susirinkimas
4 val.p.p. - Pertrauka
4:15 val.p.p. - LTI Tarybos posėdis
5 val.p.p. _ - Dail.Anastazijos Tamošaitienės, LTI švieti
mo vadoves juostų audimo, pynimo, nėrimo seminaro 
pradžia.
5:30 val.p.p. - Suvažiavimo pabaiga.

Šio suvažiavimo metu prasideda vienos savaites audi
mo kursai -seminaras, kuris tęsis nuo rugpjūčio mėn. 
28 d. iki rugsėjo mėn. 2 d., 5 val.p.p. Už kursus mokėti 
nereikia.

Seminaro programa - įvairių juostų teoretinis aptari
mas, praktiški darbai ir jų paruošimas sekančiom paro
dom. tautinių drabužių dailė, audimas, pasiuvimas; tauti
nių lėlių reikšmė ir jų parengimas rinkiniams.

Norį dalyvauti šiuose kursuose , prašomi susisiekti 
tiesioginiai su dail. Anastazija Tamošaitiene. Nakvynę 
prieinama kaina lengva gauti apylinkių moteliuose.

LTI Valdyba



IŠ PADANGĖS MIELOS
( IS SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

VII NIAUS UNIVERSITETAS.*

Šv. Jono bažnyčia iš šono Balio Sruogos gatvėje. Pro ornamentinius 
geležinius vartus patenkama į Didįjį kiemą.

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI. PATI SAV^S igfflŽA- 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GAIJ

Dr. Gv. V a 1 a ą 6 i u s

lietuviškai. Jis taip pat paraše ir CLAVIS LINGUAE 
LITUAN1CAE. t.y. - lietuvių kalbos vadovėlį.

K. Širvydo raštai lietuvių kalba yra parašyti aukš- 
taitiškaja tarme, palyginamai gryna, be svetimybių prie
maišų. DICTIONARUM buvo ypatingai rūpestingai paruoš
tas. Lietuviškojo žodyno dalyje duota daug sinonimų, 
vengiama vartoti tarptautinių žodžių. Jo raštai turėjo 
ir tebeturi didelės reikšmės lietuvių kalbos studijoms. 
XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmoje pusėje jo žodynu 
naudojosi ir svetimtaučiai kalbininkai: F. de Saussure, 
F. Specht, A. Bezzenberger; P. Skardžius ir kt.

iįf- ty- • ?

KReVI 
VE/dRoDZ'N

Kiemas pavadintas universiteto auklėtinio, pirmojo lietuviu žody
nininko K. Širvydo (1579-1631) vardu. Abi nuotr. Juozo Polio.

• KERNAVĖJE, senojoje 
Lietuvos sostinėje bus pra
vedami archeologiniai tyri
nėjimai bei atliekami res
tauravimo darbai. Planuoja
ma apie Kernavės pilį pa
daryti parkų - rezervatų. 
Tam tikslui Lietuvos Kultū
ros Fondas sudarė komisiją, 
iš archeologų, urbanistų, 
muziejininkų.

LK Fondas jau turi 
surinkęs arti 12.000 rub
lių tiems darbams atlikti.

• PANEVĖŽYJE vyko 2 
dienas satyrinių-jumoris- 
tinių filmų festivalis, skir
tas mėgėjams filmininkams.

Buvo parodyta apie 
20 vaidybinių, dokumenti
nių ir 7 video filmos.

Komisija paskyrė aukso 
medalius vilniečiui V. Ka- 
žukauskui už "Nuostabų 
Pasaulį", kauniečiui T. 
Macevičiui už "Laimingiau
sių Dienų", šiauliečiams 
A. Kučinskui ir E. Šepora- 
kovui už "8s", panevėžie
čiams J. Lauraičiui už 
"Jėgos Poziciją" ir V. Ka- 
sevičiui už "Sankryžų".

Dar 7 filmos apdovano
tos sidabro ir bronzos me
daliais.

popierius gaminamas neut
raliomis mašinomis, nes 
jos, neturi markės, kadangi 
pačių Grikiškių kombinato 
išminčių yra sudurstytos iš 
įvairiausių mašinų atliekų. 
Stebėtis reikia, kaip šito
kia technika suinteresuoto 
produkto gamybą planingai 
didina. Pavyzdžiui prieš 
trisdešimt metų buvo paga
minta 859 tūkstančiai, po 
dešimties metų - jau 11,374 
000, o dar po dešimtmečio 

17,886,000, o šiemet 
19,300,000 rulonelių.

Tuo mes atsakome į 
skaitytojo klausimo antrąją 
dalį: mėsos produktų krū
vos per tą laikotarpį ant 
prekystalių ir po prekysta
liais augo atvrkštine tvar
ka. Ir kokybės atžvilgiu 
(vietoje kumpių - kanopos^ 

Be to, turime pranešti, 
kad artimiausiais metais 
tualetinio popieriaus ga
myba neaugs.

Dėl tos pačios priežas
ties, suprantama, neaugs 
ir mėsos bei kitų produktų 
krūvos ant ir po prekysta
liu."'

/ Taip buvo atsakyta 
vietinėje spaudoje į vieno

• Maskvoje pilietis nuėjo į barų ir užsisakė butelį 
alaus. Padėjo ant stalo įprastinį rublį. Ateina padavėja, 
pasižiūri į rublį ir sako:

- Dabar kainuoja 2 rubliai: vienas už alų ir vie
nas už "perestroiką".

Kita proga atėjęs į tų barų pilietis iš karto padė
jo 2 rublius ant stalo. Padavėja jam grąžina rublį.

- O. - nustebo pilietis, - jau nebereikia mokėti 
už "perestroiką"?

- Reikia, reikia, - atsakė ji, - tik nebėra daugiau 
aulaus.

• Advokatas egzaminavo patalogų, bandydamas nustaty
ti laikų tarp vieno asmens mirties ir padaryto skrodimo. 
Patologas aiškino, kad jau buvo vakaras, kai jis tyrinėjo 
kas buvo atsitikę su pacientu.

- Ir jis buvo tuo laiku jau miręs, teisybė? - pa
klausė advokatas.

- Ne,- rimtu veidu atsakė patologas. - Jis tik 
gulėjo ant stalo stebėdamasis, kodėl aš jam darau autop- 
sijų.

APIE KONSTANTINĄ ŠIRVYDĄ
Gimęs apie 1580 m., mirė 1631 m. rugpjūčio men 

23 d. Vilniuje. Jis buvo Vilniaus Akademijos profesorius, 
pirmojo lietuvių kalbos žodyno ir kitų knygų autorius, 
jėzuitas, pamokslininkas. Ypač svarbus yra jo veikalas 
kalbotyros atžvilgiu DICTIONARIUM TRIUM L1NGUA- 
RUM, išleistas Vilniuje 1629 m. ir susilaukęs 5 laidų. 
Veikalas buvo skirtas studijuojančiam jaunimui. Jame 
kiekvienas žodis patiekiamas lotyniškai, lenkiškai ir

• VILNIUN, į Lituanistikos 
Kursus šiemet susirinks 
daugiau kaip 50 dalyvių. 
Pirmų kartų buvo pakviesti 
juose dalyvauti ir lietuviai 
iš Sibiro bei Sovietų Sąjun
gos šiaurės.

JUOKAI PRO AŠARAS...
“Tualetinį popierių respub

likos darbo žmonėms ir jų 
vadovams gamina susivie
nijimo "Grikiškės" pagrin
dinė įmonė, eanti Vilniaus 
pašonėje. ištisus metus 
dirbdamas trimis pamaino
mis kolektyvas per metus 
padirba 19 milijonų ir 300 
tūkstančių rulonėlių minėto 
popieriaus. Šeši ir pusė 
milijono rulonėlių lieka 
nuolat augančioms darbo 
žmonių reikmėms tenkinti. 
Be to, dalis to popieriaus 
patenka mūsų respublikos 
darbo žmonėms per visuo
meninius fondus - "Intu- 
ristą", poilsio namus, vieš
bučius, traukinių tualetus 
ir kitus bendrojo naudoji
mo sąjunginius įrenginius, 
sujungtus bėgiais ar žiny
bomis. Nekondicinis popie
rius, t.y. atliekos, naudoja
mos respublikoje kaip 
"Grigiškių" įmonės pramu
šamoji jėga dalykiniuose 
sandėriuose su jai reikalin
gomis įmonėmis bei minis
terijomis. Jums, gerbiamas 
skaitytojau, ir visos res
publikos darbo žmonėms 
laikome būtina pranešti, 
kad tasai visus dominantis

skaitytojo paklausimų./

KAS TAIP LABAI 
PASISTENGĖ?

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis gegužės mėn. 23 
d.r buvo pasiuntęs telegra
mų Sovietų Sųjungos Už
sienio Ministerijai Maskvoje, 
griežtai protestuodamas 
prieš valdžios sauvaliavimą,, 
Maskvoje, Šeremetjevo 
aerodrome, kai į Sovietų 
Sąjungų neįsileido JAV 
piliečio dr. Petro Kisie
liaus. Jis turėjo dalyvauti 
Lietuvos gydytojų suvažia
vime Vilniuje.

Tokio pobūdžio valdžios 
veiksmus, rašo telegramoje 
Sųjūdis, laikome stalinizmo 
pasireiškimu, mūsų respub
likos suverenių teisių pažei
dimu. Sųjudis reikalauja, 
kad kaltininkai būtų nu
bausti.

Dr. Petras Kisielius, 
buvęs Ateitininkų vadas, 
gegužės mėn. 18 d. buvo 
sulaikytas Maskvos tarptau
tiniame aerodromo pasų
kontrole's pareigūnų. Galų
gale, po 8 valandų jam 
pranešė, kad viza buvo
išduota per klaidų ir kad 
"iš aukščiau" atėjęs įsaky
mas jo neįsileisti.
I Dr. Petras Kisielius 
buvo pareigūnų įspdintas 
į lėktuvų ir sugrąžintas 
į Federacinę Vokietiją. 
Taip jam sutrukdė dalyvau
ti Lietuvos Gydytojų VI- 
jame Suvažiavime.

Dėvėti kojines arba specialias kojines bei patogius 
batus.

Vengti nepatogių, aukštais kulnimis batų, kurie spau
džia kojų pirštus arba yra per siauri.

Mąąkštinti kojų raumenis. Viena geriausių mankštų 
- vaikščiojimas. Tai padeda grįžti kraujui atgal į širdį.

Vengti druskingų valgių. Druska prilaiko vandenį or
ganizme ir tuo padidina kojų tinimų.

Jeigu perdaug sveriate - numeskite nereikalingus 
riebalus. Per didelis svoris apsunkina spaudimu kojų ve
nas ir kraujo apykaitų.

ATSISPIRKIME ALERGIJOMS
Kai kurie žmonės yra alergiški šunims, katėms, 

kiti - įvairių žolių dulkėms ir kt. Pagal pravestų statis
tikų Quebec'o provincijoje, 10-20 žmonių iš 100 įgauna 
įvairias alergines reakcijas. Dažniausiai stipri organizmo 
reakcija įvyksta į esmėje nekenksmingus elementus, ku
rie tačiau j kai kuriuos žmones veikia lyg nuodai.

Dr. Deborah Danoff, alergijos ir imunologijos 
klinikos darbuotoja Montrealio General Hospital ligoni
nėje tvirtina, kad jeigu žinoma alergiška medžiaga, tai 
galima surasti priemones nuo jos apsisaugoti. Dažnai 
paciento darbo medžiaga tampa jam kenksminga: dažy
tojas pasidaro alergiškas dažams, kepėjas - miltams 
ir 1.1. Tiems, kurie suserga šienlige, pataria atostogų 
laikų pasirinkti vasaros pabaigoje, vietovėse, kur nėra 
daug žolių arba kur nėra geltonžolių. Alergiški dulkėms 
turėtų kasdien pereiti su dulkių siurbliu per matrasų, 
jį apdengti plastikiniu apvalkalu ir naudoti pagalves bei 
antklodes, pripildytas polyesterine medžiaga.

Jeigu jus išberia dėmėmis nuo kiaušinių, turite 
atsargiai vartoti kremus, padažus ir pyragus. Atidžiai 
reikia pasiskaityti produktų sudėties etiketes, jeigu esa
te alergiški kokiems nors prieskoniams.

Yra būdų palengvinti alergijas žolių žydėjimo 
metu ir tiems, kurie alergiški vabzdžių - vapsvų įkandi
mams. Taip pat dabar yra gerų vaistų nuo astmos.

Parinko iš "Telbec" Ž.

Daugiau žinių apie alergijas galima gauti tek

O. L A Š A S
(514) - 934 - 7328., pas Bonnie Venton Ross.

A .A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
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. 
MŪSŲ!JEIGU NORI NUSTOTI -

Anonymous)
kas antrų

Salle, Que.

Ateik i lietuvių A.A.(Alcoholic 
grupės susirinkimą. Susirenkame 
trečiadienį, 7722 George St. La 

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Jwaai $.: 63 U6834 ( hwr); Henrikai N.: 366-7770
Dabitai L. . 768-9606; Janai R.: 337-8637

KAIP PRIŽIŪRĖTI NEGALUOJANČIAS KOJAS
Skaudančios ir tinstančios kojos po ilgo stovėjimo 

per dienų yra tikrai labai nemalonu. Keletas patarimų: 
Kraujas susirenka į kojų gyslas ir, cirkuliacijai apsun

kus, sukelia kojų tinimų", - sako gydytojai. Norint pa
lengvinti arba išvengti šio nemalonumo, reikia:

Dienos bėgyje išsitiesti ant sofos ir po kojomis pa
dėti pagalvį. Taip pagulėti apie 20-40 minučių.

Lengvai pamasažuoti kojų | raumenis, kad sustiprėtų 
kraujo cirkuliacija atgal į širdį.
- Šilta vonia arba dušas taip pat yra naudingi.

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL 
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. naktie. 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
S*Jausiu, ir

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ Į

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

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

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

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

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

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

1989. VI. 22 5 psl.

K
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LIETUVOS

Priešiškos 
jėgos nerimauja, 
si priešinga draugija 
dinstvo","Jednosc" ir "Vie
nybė" .(rusišku, lenkišku 
ir lietuvišku pavadinimu), 
skelbiasi esu atstovaujanti 
visoms Lietuvoje gyvenan
čioms tautybėms ir kla
sėms ir kad ji susikūrė 
remti Persitvarkymų. Kyla 
klausimas, kokį persitvar
kymų? Faktai rodo, kad 
ji siekia Sųjūdį sugriauti. 
"Jedinstvos" idėjos yra 
iš Lietuvos padaryti daugia- 
tautinę valstybę su keletą 
valstybinių kalbų. Tos drau
gijos nori iš Lietuvos pa
daryti savo "kraštų", o 
lietuvius laikyti kampinin
kais savo pačių 
ir tautoje. Tam
"Jedinstvo" draugija naudo
ja įvairias 
priemones 
faktus, kad 
kintų. Juos 
na lietuvių 
m as.

Tai patvirtina ir pats 
Aleksandras Jakovlev'as,
Gorbačiov'o patikėtinis.
Jis, kalbėdamas 1988.VIII. 
12 d. Lietuvos Mokslų 
Akademijoje, pareiškė: 
"Pas mus dar vis neretai 
būna, kad vieni dirba, kiti 
trukdo".

Kai kurie 
munizmo
kaltina Vakarų 
kad jie Pabaltijo 
kursto ir kišasi į jų gyve
nimų. Tie kurstytojai esu 
trukdo įsišaknyti žmonių 
sųmonėje tikram patriotiz
mui ir internacionalizmui. 
Kokia nesųmonė.' Patriotiz
mas ir internacionalizmas 
- tai du skirtingi ir prie
šingi šūkiai.

Stepas V a r a n k a 
/ tęsinys /

Sųjūdžiui
Įsisteigu-

"Je-

krašte 
tikslui

nesąžiningas 
ir išgalvotus 
Sųjūdį panai- 

labiausiai pyki- 
kalbos įteisini-

dys reali ateitis.
Sųjūdžio atstovai sako: 

Demokratija - tai savomis 
rankomis. Viešumas, atviru
mas ir pasitikėjimas, tai 
žmogaus kasdieninio gyve
nimo pagrindas. Be pilnos 
laisvės 
Yra 
žmogus 
ar jis 
Vien iš 
prasti, 
jis gyvena.

Po Sųjūdžio įsisteigimo 
Lietuvoje, pasirodė labai 
daug laikraščių ir įvairių 
leidinių, kaip tikroje demok
ratijoje, visiškai necenzū
ruojamų. Tikroje demokra
tijoje pati 
kontroliuoja, 
nereikalingi. Po necenzūri
nės spaudos netrukus pasi
reiškė priešingos nuomonės 
ir siūlymai jų uždrausti. 
Tam pritarė ir J. Gurec- 
kas.

nėra demokratijos, 
didelis skirtumas, ar 

dirbdamas dainuoja, 
dirbdamas keikiasi.
to galima jau su- 
kokioje sistemoje

spauda save 
jai cenzoriai

i( tautybių gyventojai Lietu
voje.

Yra tokių, kurie reika
lauja, kad nebūtų prisimin
ta represijos ir tragiški 
Lietuvai įvykiai bei tautos 
išdavikų veiksmai.

1988 m. lapkričio mėn. 
18 d. Sųjūdžio seimo tary
ba dalyvavo Vilniuje XI- 
tojo Lietuvos TSR Tarybos 
suvažiavimo X-tojoje sesi
joje. Ten jos darbotvarkėn 
buvo įtraukti ypatingai 
Lietuvai svarbus klausimai, 
liečiantys Lietuvos likimų,
Lietuvos valstybės kalbų,
Lietuvos TSR konstitucijos 
pataisas dėl valstybinės
vėliavos, himno ir kitų
reikalų. Toje sesijoje Sųjū
džio Seimo atstovai išreiš
kė savo požiūrį ir pageida
vimus dėl rinkiminių įsta
tymų. Sųjūdininkai 
kad sesijoje prieš jų 
davimus 
opozicija, 
posėdyje 
tarybos
nepasitikėjimas 
TSR Aukščiausios Tarybos 
deputatams V. Astrauskui, 
J. Gureckui ir L. Šepečiui.

susidarė 
Tame 

Sąjūdžio 
buvo

pajuto, 
pagei- 
stipri 

sesijos 
seimo

išreikštas 
Lietuvos

lietuviai ko- 
tuzai, deputatai, 

veikėjus, 
veikėjus

Lietuva ryžtingai paju
dėjo Persitvarkymo vieške
liu. Jo sėkmingam vykdy
mui reikia visų tautiečių 
pritarimo ir jų darbų. Deja 
Skaudu, kad ne tik kitų 
tautybių Lietuvos piliečiai 
tam kliudo, bet yra liūd
niausia, kad atsiranda ir 
lietuvių, kurie eina iš vien 
su lietuvių tautos priešais.

Vėliau, lapkričio mėn. 
12 d. sųjūdininkai pareiškė 
protestų tos sesijos prezi
diumui dėl pageidavimų 
sesijoje nesvarstyti dekla
racijos apie Lietuvos TSR 
suverenitetų, apie sųjunginę 
sutartį ir konstitucijos 
straipsnių 11, 37 ir 70
pakeitimų.

Protestų pasirašė virš 
54 deputatai.

MEISTRĖ

JOANA

PINUČIŲ

(Pažymėta

kryželiu).

ribotos, Autobusas nuo

Prasidėjus Persitvarky
mui, žmonės pradėjo skai
tyti visus laikraščius su 
įdomumu ir dideliu smalsu
mu. Sakoma, kad pradžioje 
jų pasirodydavo netoli 300. 
Tame skaičiuje daug neofi
cialių. Sugriuvus vien par
tinei spaudai, laikraščiai 
pasidarė 
galima išklausyti 
šingų pusę.

spaudai, 
populiarūs, 

ir
nes 

prie-

Demokrati ja
Savo kalboje Gorbačio- 

v'as Uzbekistane pareiškė: 
"Sukaupę trijų metų jėgas 
ir darbo patyrimų po CK 
balandžio mėn. plenumo, 
aš ir mano draugai iš poli
tinio biuro prieiname vieną 
išvadų - tik demokratijos 
keliu, remiantis demokrati
niu procesu, plačiai, labai 
plačiai bendradarbiaujant 
su žmonėmis, galima rasti 
teisingus sprendimus, visa
pusiškai apgalvotus visų 
visuomenės problemų spren
dimams".

Labai gražūs žodžiai. 
Kaip jie bus vykdomi prak
tikoje , kasdieniniame tautų 
ir žmonių gyvenime, paro-

Opozicija
Neperseniausiai 

pasirodė ant tvorų 
lapių "Perspektyvos 
m. Nr.2. Jį išleido galinga 
"Respublikos" 
ar partija, kuri 
"Reikia pribaigti 
visais jo leidiniais, seimais , 
deputatais ir veikėjais". 
Aiškiai matome, kad kliu
dymai Sųjūdžiui savaime 
neatsiranda. Jas kuria Per
sitvarkymo priešai, bijantys 
nustoti įvairių 
buvę lietuvių 
jos žmonių 
žudytojai, persistengę 
munizmo-stalinizmo 
kūnai ir kai kurie

Vilniuje
12 pus- 
" 1989

Draugija 
šaukia: 

LPS su

privilegijų, 
tautos ir 
naikintojai, 

ko-
patai- 

kitų

~ ' a . . . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9V2% už 90 dienų term.indėlius 
9% % už 6 mėn.term.indėlius 

% už 1 m. term, indėlius 
% už 2 m. term, indėlius 
% už 3 m. term, indėlius 
% už 1 m. GIC mėn. palūk.

10 
10 
10 
10
11’/4%už 1 m. GIC invest, pažym.
11 % už 2 m. GIC invest, pažym. 
103/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF Ind. (variable rate 

101/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term, ind
11 % už RRSP ir RRIF 2 m. term, ind 
10%% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind
874% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
9’/«% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

užMmonlnoa
paskolas nuo........ 13%

u* nakHnofamo turto

su nekeičiamu nuošimčiu
1 matų .....
2 metų .....
3 motų .....
(fixed rašo)

13i’/4% 
13*% 
13%

•u Metamu nuošimčiu
1.2 ar 3 matu-------117«%

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki >85,000 k mortfllčkis Iki 75% (M- 
noro tmlo Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy)*, bet nadau- 
ųisu $2,000 Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Hd 
$ <5.uno Nemokamas (akių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pink 
gu.es perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kito* pasko
lom (line pf Ciedh) ir antrieji mortglčlal.________________________

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

Toronto, Ontario M6** 1A6 Telefonas: (416) 532-1149

,6 psl.

Naujos Sųjūdžio paruoš
tos konstitucijos 11 straips
nio "a" skyriuje sakoma: 
Išimtinė Respublikos vals
tybinė nuosavybė yra žemė, 
jos gelmės, vandenys, jūros> 
šelfas, miškai, atmosfera, 
gamtiniai ištekliai.

Respublikos____ valstybinė
nuosavybė taip pat yra 
pagrindinės gamybos prie
monės pramonėje, statyboje 
ir žemės ūkyje, energeti
kos bei transporto tinklai
ir sistemos, ryšių priemo
nės, bankai, valstybės įstai
gų , prekybos, komunalinių 
ir kitokių įmonių turtas, 
komunalinis miestų butų 
fondas, kiti gamybiniai 
objektai, sukurti valstybės 
lėšomis, taip pat svarbiau
si Respublikos teritorijoje 
esantys istorijos ir kultūros 
paminklai. Šių nuosavybės 
objektų suverenaus savinin
ko funkcijas vykdo Respub- 
likos valdžia.

5-tojo skyriaus 37-tasis 
straipsnis Lietuvos TSR 
Konstitucijoje sako: Pilie- 
čiai turi visas socialines-

9- ekonom i nes,___ puu įmes___ ir
asmenines teises ir laisves, 
kurias skelbia ir garantuoja 
TSR Konstitucija, TSRS 
Konstitucija ir tarybiniai 

^.įstatymai.
Piliečiai, naudodamiesi 

teisėmis ir laisvėmis, netu
ri kenkti visuomenės ir 

-valstybės interesams, pa
žeisti kitų piliečių teisių.

7-ojo skyriaus 70 -tasis 
straipsnis skelbia: TSRS 

įstatymai galioja Lietuvos 
(TSR teritorijoje tik tuo 
Įatveju, jeigu jie neprieš
tarauja Lietuvos TSR Kons
titucijai.

Tie trys straipsniai 
ir užkliuvo Maskvai.

__________ 7 bus daugiau /
• VISĄ BIRŽELIO MĖNESI 
Toronte vyksta tarptautinis 
chorų festivalis, pavadintas 
THE JOY OF SINGING. 
Reklamos ir informacijos 
randasi Prisikėlimo Parapi
jos bažnyčios prieangyje.

Birželio mėn. 18 d.,
sekmadienį, per 10:15 vai. 
Mišias , Prisikėlimo Parapi
jos basžnyčioje giedos VO
LUNGĖS Choras , vad. 
Dalios Viskontienės. Šis 
giedojimas yra įtrauktas 
į Tarptautinio Chorų Festi-

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 360 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė 4 
asmenys iš Kauno, 3 iš 
Vilniaus, 2 iš Molėtų , po 
1 iš Šiaulių, Rokiškio, Jur
barko; iš Chicagos - V.Š. 
Endrijonai, P. Peškaitis; 
iš Montrealio - G. Sibitie- 
nė; iš Australijos -i:M. 
Zakųrienė ir L. Zakaraitė.

e LN MOTERŲ BŪRELIS 
birželio mėn. 11 d. sekma
dienio popietės metu buvo 
surengęs Joanos Rudauskie- 
nės iš Šiaulių pinučių paro
dų.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: 

a.a.Kazio 
atminimui - $ 40,- 
vilenskis. 

iš 
yra
priimamos 
sųsk.8711, 
P-JOS 
sųsk. 155332.17 ir TALKOJE 
sųsk. 4259.

Povilenskio
S. Po-

fonde
Aukos

viso statybos 
$ 127,672.08.

PARAMOJE 
PRISIKĖLIMO 

KOOPERATYVE

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

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

• VALTERIO DAUGINIO 
iniciatyva LN rytinis pasta
to priesienis apsodinta.' 
eglaitėmis ir dekoratyvi
nių gėlių lysve.

LN širdingai 
už jo darbų ii 
vykdant šį LN pagražinimo 
projektų.

• LIETUVIŲ NAMŲ ir AT
ŽALYNO gegužinė įvyks 
liepos mėn. 9 d., sekma
dienį, 12 vai. CIairville 
gamtos išsaugojimo parke, 
"Green acres" rajone.

Įvažiavimas į parkų 
iš greitkelio nr.50. Progra
moje: 
loterija 
maisto 
bufetas, 
ti, nes auto aikštėse vietos

dėkoja 
rūpestį,

sportas, žaidimai, 
ir šokiai. Veiks 

ir minkštų gėrimų 
Prašom nesivėluo-

VYTELIŲ PYNĖJA JOANA 
RUDAUSKIENĖ

Viena žymiausių - šių 
laikų vytelių pynėja yra 
vneistrė Joana Rudauskienė, 
šiaulietė. Jos darbų paro
das vyko Šiauliuose, Vilniu
je?
dar^ų buvo nusiųsta į paro
das
ir ki. Tarptautiniame liau
dies kūrybos festivalyje 
Maskvoje 1983 m. ji lai
mėjo respublikinę liaudies 
meno premijų. Jos didelis 
nuopelnas, kad ji sugebėjo 
į tų darbų įtraukti ne tik 
savo šeimos narius, bet 
ir sukaupė praktiškus vyte
lių pynimo metodus. Ji 
praveda pynimo seminarus, 
skaito paskaitas.

Ji su šeima buvo ištrem
ta, kai jauniausioji dukra 
tebuvo 6 mėnesių amžiaus, 
į Lietuvų sugrįžo 1954 
m., susirado išblaškytus 
vaikus. Dirbo įvairiausius 
darbus. Vaikai užaugo, 
baigė mokslus. Ji ir toliau 
nepaliko savo mėgstamiau
sio užsiėmimo- vytelių py-

Leningrade. Atskirų

Belgijoje, Prancūzijoje

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 9’/2%

180-185 d. term, ind............
1 metų term, indėlius....... 10 %
2 metų term, indėlius....... 10 %
3 metų term, indėlius ....... 10 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 11’/*%
2 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 10%. %
1 metų GlC-mėn. palūk. ...10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP .....  83/4%
RRSPirRRIF-1 m.term.ind. 11’/4% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 11 % 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 10%% 
Specialią taup. s-tą .......... . 8 %
Taupomąją sąskaitą ............8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9ų4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 574%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 13’/4%
2 metų .................. 13 %
3 metų .............. 13 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 113/4%

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

FATARNAVIMAS - CRCITAS IR TIKSLUS I

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

•GYVYBĖJ * KOMfBCINĖ •

DR AU DA-INSURANCE

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

AKTYVAI virš 41 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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 I LIETUVIŲ A. A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai pu L ves nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. i

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal
LIETUVOS ŠAULIŲ S-GOS 
70-METIS ir JONINĖS

L.Š.S-gos 70 mėty į_- 
sikūrimo minėjimas ir Jo
ninės, rengti L.K.MINDAU
GO Šauliy Kuopos, vyko 
š.m. birželio mėn. 18 d., 
Aušros Varty P-jos salėje.

11 vai. iškilmingose 
pamaldose, dalyvaujant 
Lietuvos trispalvei, šauliy 
vėliavoms ir uniformuo
tiems šauliams, Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasa
kė Kuopos kapelionas g.š. 
'dr. J. Kubilius, SJ.

Po pamaldy, 12 vai. 
salėje minėjimu atidarė

Dalis varduvininku Joniniu iškilmėse A. V. parapijos salėje prie garbės stalo. Nuotrauka A. Kalvaičio

Kuopos p-kas Augustinas 
Mylė, pakviesdamas įnešti 
vėliavas. Minutės tyla pa
gerbiami žuvę-mirę šauliai 

šaulės. Suglaustai turi
ningą žodį tarė L.Š.S.T. 
Centro Valdybos p-kas 
Mykolas Abarius. Žodį tarė 
ir pasveikinimus perdavė 
VILNIAUS Šauliy Rinktinės 
p-kas Juozas ŠiauČiulis.

Sekė Pažymėjimy įtei
kimas kuopos nariams, 
Sąjungoje išbuvusiems 50 
ir daugiau mėty: Vyt.Ba
rauskui, Pr.Dikaičiui, Jz.lš- 
ganaičiui,______ V.Kačergiui,
B.Kasperavičiui,______ Magd.
Kasperavičienei, Kl.Cepu- 
čiui, Ant.Kenstavičiui, J. 
Karosui, Ant. Jakimavičiui, 
Andr. Matusevičiui,_____ Tėv.
J.Kubiliui, SJ, Aug. Mylei, 
Ign. Petrauskui, Vikt.Sušins- 
kui, J z.Siaučiuliui, Pr.Te- 
kutienei, Alf.Vazalinskui, 
Juk Šalteniui. Ta proga 
buvo įteikti Padėkos lapai 
k 1 e b. J.Aranauskui, SJ i r 
A.Čepuliui.

Minėjimas baigtas Lie
tuvos Himnu ir vėliavy 
išnešimu.

yjjnlnM11* lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikdrf s nuosavu*** namuos* —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.
MOKAME UŽ:

kasd. čekių sųsk. iki 5.5% 
santaupas .......... 7.5%
ks*d.p*l.teupymo s-tą.. 7%
90 dtenų IndOlIua.........  9.75%
1 m. term. Indtllu*.....  11.5%
1 tn. term. Ind.mėn.pal. 11% 
3 m. term. Indėlius ...... 11%
RRSP Ir RRIF (p*nal|os) 8.5% 
RRSPIrRRIFIm........ 11.5%
RRSPInd. 3 m..............  11%

DIUO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniai. - 
a* 19 vai. r. iki 3 vai. p.p.; tretiadieniaia- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
paaktaStsaites - mto 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais - nuo 9 vai.r 
iki U vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. ieštadieniaia uždaryta.

VM.HMA
SPKCIM-YBis:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-000 AVENUE. LaSalle
365-1143

7861 A CENTRALE, LaSalle 
365-7146

2SSS ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1989. VL 22

Sekė Joniniy programa. 
Prie varduvininky stalo 
ir kitur matėme gėlėmis 
papuoštus Jonus, Jones- 
Antanus, Petrus-Povilus, 
viso 22 varduvininkus, jy. 
tarpe ir kleb. emeritą Joną 
Kubiliy.

Kuopos p-kui Aug. My
lei pasveikinus rengėją 
ir organizaciją vardu, sugie
dota Ilgiausią Mėty. Vardu
vininkus pasveikino ir Šv. 
Kazimiero P-jos kleb. St.Ši
leika, SDB.

Meninę programą atliko 
iš Toronto atvykę muz. 
Vaclovas Povilonis su Te
rese Vyšniauskaite ir Vytu 
Spuduliu. Gerai paruoštas 
dainas dedikavo daugiausiai 
varduvininkams.

Kun. J.Kubiliui SJ pa
laiminus stalus, prasidėjo 
pietūs-vaišės, kurias paruo
šė St. ir G. Rimeikiai su 
talka. Vaišią metu prista
tyti svečiai iš Lietuvos, 
JAV ir Havajy. Veikė ba
ras ir loterija.

Berželiais ir gėlėmis 
išpuoštoje salėje Šauliy Są-

IMAME UŽ:
asmeninas paskolas.... 15.5% 
neklln. turto pask. 1 m. 13.5% 
noklln. turto pask. 3 m. 14% 
Nemokamas čekių Ir 
įskaitų apmokėjimo 
patamavlmaa.
Nemokama nartų gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000.
Ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $26.000. 

jungos įsikūrimo 70-metį 
ir Jonines atšventė daugiau 
kaip 150 dalyviy. A.M.

• Joniniy savaitgalį Mont- 
realyje lankėsi iš JAV 
Onutė, ir Albina MAKAUS
KAITĖS ir Marija ŠEMO- 
GIENĖ iš Havajy.

Jos apsilankė ir Joni
niy bei Šauliy Sąjungos 
70-mečio minėjime Montre- 
alyje.

• VALDIS KIRSTUKAS , 
Broniaus ir Elizabetos Kirs
tuką sūnus, susižiedavo 
su DOROTHY LOH., iš Al
bertos.

GERBIAMIEJI SKAITYTO
JAI,-

Jau vėl ateina vasara! 
Stengiamės, prieš išeinant 
atostogy, pabaigti atžymė- 
jimus kartotekoje ir knygo
se ^atsilyginusiy už šiy mė

Staiga mirus mūsų Vyrui ir Tėvui
A.a. EDMUNDUI AUGŪNUI,

norime išreikšti padėką kleb. Tėv. J. Aranauskui, 
S.J., suteikusiam velioniui paskutinius patarnavi
mus; taip Tėv. kun. Kubiliui, S.J— kun. Izidoriui 
Sadauskui ir parapijos klebonui Tėv. Aranauskui, 
koncelebravusiems šv. Mišias, kun. Sadauskui, 
palydėjusiam velionį į amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems gausiai dalyvavusiems pa
maldose, užprašiusiems šv. Mišias, išreiškusiems 
užuojautas žodžiu ir raštu, bei atsiuntusiems 
gėles.

Ypatinga padėka M. Vaupšienei ir jos sesutei 
Onai Ūsienei bei jų padėjėjoms už gražiai ir 
skaniai paruoštus laidotuvių pusryčius. Taip pat 
dėkojame ponioms už atneštus pyragus. Jūsų visų 
užjautimas ir nuoširdumas mums suteiks stipry
bės mūsų liūdesyje - | r .žmona ONA,

sūnus RAIMUNDAS

GUY ( 
RICHARD 
ROOFER---- COUVREUR

7725 Georgs LaSalle 
^ieiv°o?yi5 patarėjai ir darbo atlikėjos stogodengys 
GU> RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sqliningai ir prieinamomis kainomis..
Stogo dengimui or taisymui skambinkite : 3 M-1470

V.Bačinas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BACENAS, Tel.: (416)-5»3-060U.

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

ty "NL" prenumeratą ir 
tuos, kuriuos reikia įrašyti 
į vėluojančią arba užmiršu
sią atsilyginti sąrašą. Kai 
kurie iš jy yra gavę raštiš
kus paraginimus, bet dar 
nėra į. juos atsakę.

Religinės apeigos Mount Royal kapinių koplyčioje, iš kairės: kun. 
St. Šileika, SDB, A. B1 auzdžiūnas, D.N. Baltrukonis su giminė
mis iš Bostono. Nuotr. A. Kalvaičio.

PADĖKA
(A.a. Margaritos Baltrukonienės atminimui)

Savo mylimos žmonos Margaritos ilgos ir 
sunkios ligos, jos mirties bei laidotuvių progomis 
noriu išteikšti savo širdingiausią padėką sekan
tiems žmonėms bei organizacijoms:

Pirmiausia - visiems geradariams (-rems), 
lankiusiems velionę namie, o vėliau - ligoninėje. 
Ypatinga padėka S. ir J. Skučams, J. ir V. Žit- 
kams, J. ir P. Adamoniams, V. ir A. Keršuliams, 
Danai Jaugelienei, E. ir R. Pališaičiams ir kitiems 
aplankiusiems velionę ligoninėje daugelį kartų; 
taip pat A.V. parapijos klebonui kun. Aranauskui 
S.J., suteikusiam velionei paskutinius Sakramen
tus, Sės. Paulei, savo aplankymais ir maldomis 
paruošusiai velionę į amžinybę.

Dėkoju šimtams Montrealio ir apylinkės lie
tuvių, aplankiusiems velionę laidotuvių namuose, 
išreiškusiems man nuoširdžiausias užuojautas 
žodžiu, raštu, spaudoje ir per radiją -(L. Stanke
vičiui^ taipgi visiems, užsakiusiems Mišias už 
veliones sielą.

Ypatingas ačiū A.V. parapijos choro koordina
toriui sol. Anatanui Kebliui, chorvedžiui muz. 
Aleksandrui Stankevičiui ir visiems choristams, 
-tems už taip ^pudingai atliktus giedojimus 
gedulingųjų Mišių laike.

Didelė padėka abiejų Montrealio parapijų kle
bonams: kun. J. Aranauskui ir kun. S. Šileikai, 
koncelebravusiems iškilmingąsias Mišias, ypač 
šv. Kazimiero parapijos klebonui S. Šileikai, 
SDB., už tokius prasmingus pamokslus A.V. šven
tovėje bei vėliau kapinių koplyčioje. Ačiū visiems 
taip gausiai palydėjusiems velionę į Mt. Royal 
kapines.

Galiausiai dėkoju gerb. kun. St. Šileikai, 
SDB., atlikusiam paskutines apeigas, padedant 
velionę amžinam poilsiui LA PIETA mauzoliejaus 
kriptoje, Cote Dės Neiges kapinėse.

D.N. Baltrukonis

Prašome taf padaryti 
kaip galima greičiau. Pasku
tinis priešatostoginis "NL" 
numeris bus išsiuntinėtas 
liepos mėn. 6 dieną. Po 
mėnesio atostogy vėl tęsi
me darbą.

KT FUNERAL HOME 
Br J.F. Wll»on & San* Ine. 
H23 Mqpl* Blvd. 5784 V*fdun Av 
ChatMUfluy, Qua. V*fdun. Quo..
Tai: 691-4763 T*l: 767-9956

•Hį

MODERNIOS KOPLYČIOS

Administracija ir talki
ninkai pasirūpins priimti 
pašto siuntas ir atostogy 
metu.

Tad dar kartą, malonė
kite atsiskaityti. Iš anksto 
dėkojame. "NL"



montrea
MIRUSIEJI:
o SAKAITIS ALFREDAS, 
53 m., miręs Royal Victo
ria ligoninėje. Liko žmona, 
duktė, sūnus, 3 broliai, 
sesuo ir kiti giminės.

Pa'aidostas iš Vengrų 
United Church bažnyčios 
Mount Royal kapinėse.

men.
St.G.

o SLAPŠINSKIENĖ (KOND- 
ROTAVIČlOTĖ) STANISLA
VA, 72 
16 d. 
Elena 
minės, 
kur ir

m. mirė birželio 
Liko vyras ir duktė 
Gudaitienė, kiti gi- 

Gyveno Longueil, 
atliktos laidotuvės. 
Užuojauta mirusiųjų

artimiesiems.

džiotojų Klubo NIDA val- 
Ldyba savo pirmame kaden- 
ciniame posėdyje nustatė 
ir siūlo klubo nariams 1989 
metų sezono veiklos jjlanų: 
Liepos mėn. 15 d. - Žvejy
bos turnyras- Ottawos upė, 
Rigaucį Bay;
Rugpjūčio
Gegužinė,
vasarvietė, Rigaud Bay; 
Spalio mėn. 22 d. - Sezono 
Uždarymo Pietūs, Aušros 
Vartų Parapijos salė.

Klubo valdyba reiškia 
padėkų žvejui J. Čialkai 
už padovanotų klubui skly
pų su priėjimu prie van
dens Ottawos upės. Valdy
ba turi keletu planų, kaip 
šį sklypų panaudoti klubo 
gerovei. Valdyba linki sau
gaus ir sėkmingo žvejybos 
ir medžioklės sezono. A.M.

Mielam Bičiuliui

AUGUSTINUI KUDŽMAI 
mirus,

giliame skausme likusiems: žmonai, 'Vaikams
ir artimiesiems reiškiame giliausiu užuojautą — 

MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI

20 d.-
Rimeikių

Laimingas žvejas Jonas Č1ALKA.
Nuotrauka J. Rimeikio.

MONTREALIEČIA1 AUKOJO VASARIO 16-tos 
GIMNAZIJAI:

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Norintieji įsigyti "VAGOS" ir "MOKSLO" lei

dyklų išleistų knygų Lietuvoje, gali kreiptis į tų 
leidyklų atstovą Kanadoje ir JAV-ėse, Liudą 
Stankevičių, 1053 Albanel Cr., Duvernay, Lavai, 
P.Q. H7G 4K7, Tel: 669-8834.

MINĖJOME TRAGIŠKĄJĮ 
BIRŽELĮ

Š.m. minėjome Birželio 
Trėmimus tradicinėje Do
minion aikštėje. Dalyvavo 
8 vėliavos, mūsų uniformuo 
ti šauliai ir didelis būrys 
pabaltiečių. Ceremonijos 
aikštėje buvo pravestos 
sklandžiai. Visi, pasakę 
žodį, pabrėžė Stalino-Hitle- 
rio slaptųjų paktų nelegalu
mų ir nemoralumų. Ilgesnį 
žodį pasakė Montrealio 
miesto tarybos ir mero 
atstovas A. Limonchik'as. 
Jis sveikino 
už moralinę 
principingumų, 
atstovė ypatingai pabrėžė, 
kad sovietų įvykdytos ma
sinės žudynės ir deportaci
jos turi būti visada prisi
menamos ir kaip tik dėl 
to mes neturime šypsotis 
"Mr.Gorbiui", kaip kad 
kai kurie tai daro.

Čia pat esančioje kated
roje buvo trimis kalbomis 
pasakytos specialios maldos 
Vargonininkas, atrodo, labai 
džiaugėsi vargonų galybe. 
Sol. Ginos Capkauskienės

pabaltiečius 
stiprybę ir

Rumunų

balsas aidėjo skaidriai ir 
tyrai, 
siuose 
žodžius 
tebuvo 
Vargonai 
lėtai liūliavo, palydint him
nus. Šiek tiek geriau pavy
ko latviams, 
kompaktiškų 
ne geriau 
visas ceremonijas 
das atlikti aikštėje? 
nūs sugiedotume 
o praeiviams didelis 
tas, skelbiantis kodėl 
me vainikų ir kų mes mi
nime irgi būtų reikšminges
nis, negu užsidarymas ka
tedroje.

Ilgų ceremonijų nereikia. 
Kurie norėtų, galėtų atsi
sėsti esančiuose aikštėje 
suoliukuose (arba iš miesto 
ta proga būtų galima jų 
gauti ir daugiau).

nors aidas didžiuo- 
skliautuose sugėrė 
ir tik vienų kitų 
galima . suprasti.

užgožė ir per

kurie sudarė 
grupę. Ar 

būtų ateityje 
ir mal- 

Him- 
lauke, 
plaka- 
deda-

B. N.

a AV PARAPIJOS 
RAS išeina vasaros 
gų nuo birželio 
d. iki Darbo Dienos 
Day/. Dėkingi montrealie-
čiai linki malonių atostogų.'

CHO- 
atosto- 
mėn.25 
/Labor

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

ADAMON1U ŠEIMA, 
Tel.: (514) - 256-5355.

DĖMESIO;
"LITE*1 atidaryta suskai

tą paremti Lietuvos buriuok 
tojus. Sų skaitos nr. 4523. 
Čekius rašyti "LIETUVIŲ 
BURES ATLANTE" vardu

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

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

Dr. PHILIP STULGINSKIS 

Dental Surgeon,

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

Dr. Gaitan BERARD, D.M.B.
Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A bout. dos Laurontldos 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde } 
Skambinti Tel: 662-1177

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

TeL:i 931-4024

Notarai

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

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

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

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitieni “Smoked meat" specialist^

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

TEL: 366-5484

$ 500,- Montrealio Kredito Unija LITAS; $ 100,- 
Aušros Vartų Parapija; po $ 50,- Adamonis Insurance 
Ine., J. Skučas; po $ 25,- Alb. Dasys, St. Mekšriūnas, 
Alb. Norkeliūnas, J. Bernotas; po $ 20,- Kun. St. Šileika 
SDB, Pr. Buika, D. Mozuraitis, R. Polišaitis, A. Vapsvie- 
nė, Alb. Jonelis, J. Baltuonienė, Alb. Baršauskas, J. 
Kęsgailienė, V. Kačergius, J. Gražys, K. Andruškevičius, 
G. Montvilienė, V. Piečaitis, R. Rudinskas, St. Pocaus- 
kas, J. Lukoševičius, E. Paunksnienė, P. Tekutienė, E. 
Vaičekauskas; po $15,- J. Dalmotas, C. Rugys, V. Jako-

B. Nagienė; po $ 12,- J. Adamonienė, Br. Bunys, 
Z. Borisas, A. Grigelienė, 

J. Naruševičius, J. Tanona, K. Rašyti- 
Toliušis, 
Urbonas

nis,
P. Bunys, J. Blauzdžiūnienė 
A.M. Kringeliai, 
nis, P. Šukys, M. Makauskas, J. Jurėnas, K. 
G. Gedvilienė, P. Girdžius, J z. Lukoševičius, L.
A. Mylė, A. Kalvaitis; po $10,- J. Asipavičius,. O. Čeč- 
kauskienė, P. Kalpokas, V. Lietuvininkas, kun.
liūs, SJ, V. Markauskas, K. Mickus, P. Piečaitis, K. 
Petrulienė, Br. Šimonėlis, L. Šimonėlis, O. Sitkauskienė, 
M. Taparauskas, J. Vaitkutis, P. Žukauskas, Br. Staškevi
čius, J. Piečaitis, J. Mikalajūnienė, A. Petraitytė, G. 
Kudžmienė, E. Augūnas, Alb. Urbonas, A. Staškevičius,
J. Šeidys, A. Čepulis, V. Murauskas, Alb. Išganaitis, 
P. Kerevičius, P. Juodelis, Pr. Vapšys; po $ 5,- K. Bal- 
tuškevičius, Alb. Brilvicas, P. Jukševičius, M. Malcienė,
K. Martinėnas, T. Šmitienė, Ag.Paškevičienė, L. Stanke
vičius, Alf. Tušas, Z. Valinskas, Ch. Juška, L. Balaišis, 
J. Vasiliauskas, A. Matusevičius, J. Gedminas. $ 2,- 
J. Ladyga.

Su šiuo aukų lapu VASARIO 16 GIMNAZIJAI pasiųsta 
$ 2.000.

Visiems, prisidėjusiems prie šio kilnaus tikslo, 
nuoširdžiai dėkojame.

B

J. Kubi-

A. Jonelis, J. Dalmotas, 
Rėmėjų Būrelio Nr.59 atstovai Montrealyje

T

COR 
740

YOUR BEST BUY Ih
FRESH

CULTURED DAIRY PRODUCTS
e GRIETINĖLĖS SŪRIS

_____________VARŠKĖS SŪRIS
• RŪGŠTI GRIETINE • VARŠKĖS SURIS
• GERIAMAS JOGURTAS

• JOGURTAI
• SPAUSTAS

JOGURTINIS ANTPILAS SA LOTOMS 
“THE YOGURT LOVER’S DRESSING” S3

GEROS RŪŠIES IR SKONIO PATIKIMI GAMINIAI
IŠBANDYKITE BIOBEST JOGURTĄ IR PASIŽYMĖJUSĮ

ASTRO DOME GRANOLA JOGURTĄ 
dabar! abu šie gaminiai su vaisiais.

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

KAILIU SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6 844- 7307 ir 288-9646

TONY PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

KTU OI OI r$0^Qgggn Mary Rd. Salta 8 
TONY LAURINAITIS

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

tJlauMce
■NTMPMNIUR (LSCTRICAt. 
tLICHWClkN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102 A, ALLION
LASALLE. OUĖ. HSP2C8

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

IgimMtR

wt»n gmactį

* Automobili g nuoma
» Naujų ir vartotų pati rinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

Dodge Chrysler 
Cemtone Dodge Trucks 366-7818

SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS “' L“;
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 11.7

MONTREAL ENTERPRISES Regfd
DRAUDA VISU RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514)767 - 4690

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

JONAS&COTt REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUMIMJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINUUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: Jabn OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, H2A 2AS 
Telefonas: 721-9496
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