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RONALD REAGAN'AS 
PASITRAUKIA IŠ SCENOS

Kaip ir dera buvusiam 
aktoriui, JAV prezidentas 
Reagan' as labai gerai 
žino, kada reikia pasitrauk
ti į neapšviestąjį scenos 
užnugarį ir užleisti pirmą
jį planą naujam aktoriui. 
Respublikonų partijos suva
žiavime, New Orleans 
mieste, š.m. rugpjūčio 15 
d. vakare, dabartinis JAV 
prezidentas pasakė savo 
atsisveikinimo kalbą, gau
siai susirinkusių dalyvių 
nuolat pertraukiamas ova
cijomis. Matėsi daug ašaro 
jančių akių. Scenos vidurį 
Reagan' as užleidžia Geor
ges Bush, dabartiniam 
viceprezidentui, kuris bus 
suvažiavimo patvirtintas 
Respublikonų partijos kan
didatu į JAV prezidentus 
šių metu rudenį įvyks
tančiuose prezidentiniuose 
rinkimuose. Demokratų par
tijos kandidatu jau patvir
tintas Michael Dukakis.

Atsisveikinimas su Prezi
dentu ir jo žmona buvo 
jaudinantis ir išvengęs 
įprastinio amerikietiško 
holivudinio "shmalzo". Visi 
komentatoriai pažymėjo, 
kad Reagan' as yra vienas 
nedaugelio prezidentų, 
ištesėjęs visus rinki
minius pažadus. Nors opo
nentai ir šiandien dar jį 
pravardžiuoja militaristu, 
nė vienas negali paneigti 
fakto, kad pasaulis niekad 
nebuvo arčiau visuotinės 
taikos, kaip šiandien, Rea
gan' o politinės gadynės 
pabaigoje.

ATSISTATO LAISVASIS 
AFGANISTANAS

Pusei sovietų okupacinių 
dalinių jau pasitraukus iš 
Afganistano ir sovietiniai 
šaltiniai patvirtina, kad 
dalis Pakistano yra dabar 
visiškoje laisvės kovotojų 
kontrolėje. Kariniai politi
niai stebėtojai Vakaruose 
yra įsitikinę, kad jeigu 
musulmonų kovotojams ir 
nepavyktų atstatyti viso 
laisvo Afganistano, tai 
blogiausiu atveju, Afganis
tanas taps panašus į dabar
tinę Korėją: visa pietinė 
krašto dalis taps laisvu 
Afganistanu, palaikomu 
Vakarų valstybių, o mažes
nė šiaurinė dalis, remiama 
sovietų, galinti likti komu
nistiniu Kremliaus satelitu 
kuriame ras prieglobstį 
dabartiniai komunistinio 
režimo šalininkai.

RIAUŠĖS PIETINĖJE 
KORĖJOJE

Nors iki olimpinių žaidy
nių Pietinės Korėjos sosti
nėje Seoul' e liko tiktai mė
nuo, Korėjos prokomunistiš- 
kai nusiteikusių studentų 
grupės dar vis tebekelia 
riaušes, atkakliai užpuldi- 
nėdamos policiją, kuri 
jiems neleidžia žygiuoti į

demarkacijos liniją su 
komunistine Korėja. Šie 
kairieji studentai reikalau
ja Korėjos suvienijimo, 
žinoma, po komunistine 
vėliava. Nors vakariečių 
spauda apie juos dažnai 
rašo, jie tesudaro nedau
giau 3% visų pietų Korė
jos gyventojų.

KONSERVATORIAI NORI 
NUTRAUKTI PREKYBOS 
SUTARTIES DEBATUS

Progresyviųjų konserva
torių vyriausybė, atrodo, 
bet kokia kaina nori parla
mente patvirtinti kontra- 
versinę prekybos sutartį su 
JAV. Kalbama, kad netru
kus Mulroney įsakys nu
traukti debatus parlamente 
ir balsuoti. Konservato
riams turint kol kas milži
nišką daugumą Kanados 
pr : r.'c, balsavimo re
zultatai yra iš anksto 
žinomi. Tuo tarpu viešo - 
sios nuomonės apklausinė
jimo įstaigos praneša, kad 
didesnė dalis kanadiečių 
norėtų tą sutartį arba 
visiškai atšaukti, arba joje 
įrašyti visą eilę pakeitimų. 
Partijų populiarumas lieka 
toks pat: šiuo metu vienu 
nuošimčiu daugiau už kon
servatorius veda Libaralų 
partija ir kiek toliau yra 
atsilikusi NDP.

Artėjančių federalinių 
rinkimų įkarštyje abi parti
jos ima begėdiškai patai
kauti Quebec'o provincijos 
liberalų vadui ir dabarti
niam premjerui Robert 
Bourassa. Mulroney užver
tė šią provinciją milijonus 
dolerių kainuosiančiais pa
žadais, o John Turner 
gana beviltiškai stengiasi 
priminti oportunistui Bou
rassa liberalų idelologinę 
giminystę. Labai supranta
ma, kad kitose provincijo
se ima vis stiprėti balsai, 
smerkiantys tokį vienapu
sišką pataikavimą ir papir
kinėjimą.

JAV DOLERIO GALIA
Šiaurės Amerikos ir viso 

pasaulio ledo rutulio mylė
tojai buvo pritrenkti žinia, 
kad geriausias to žaidimo 
atstovas Wayne Gretzky 
buvo parduotas už aštuo
niolika milijonų dolerių 
Los Angeles KINGS ko
mandai. Kanados ir Edmon* 
tono hockey sirgaliai ir 
šiandien negali atsipeikėti 
nuo to skaudaus smūgio. 
Tai dar vienas argumentas 
laisvos prekybos su JAV 
oponentams: JAV nupirks, 
kai bus leista, viską 
Kanadoje ir visą Kanadą. 
Paskutinėmis žiniomis ir 
kanadietis ledo rutulio 
žvaigždė Guy Lafleur, 
pasisiūlė grįžti arenon ir 
žaisti už tą pačią
Los Angeles KINGS koman
dą, jei bus pasiūlyta tinka
ma amerikiečių dolerių 
suma.

LIETUVIŠKOJI "PRAVDA" 
TEBEMELUOJA

Apie Vilniaus Vingio 
parke š.m. liepos 9 d. įvy
kusią milžiniška LIETUVOS 
PERSITVARKYMO SĄJŪ
DŽIO sušauktą manifesta
ciją, Vilniaus komunistų 
partijos dienraštis TIESA, 
redaguojamas ir mums 
pažįstamo Alberto Laurin- 
čiuko, paskelbė visą krūvą 
iškraipymų ir melo. Tik po 
trijų dienų išdrįso TIESA 
paskelbti reportažą apie 
manifestacijų. 100,000-nę 
minią TIESA sumažino iki 
30,000 ir tvirtino, kad 
manifestaciją sušaukė... 
Lietuvos komunistų partija, 
palaikanti "atgyvenusių 
stereotipų laužymą". TIESA 

kad 
žodį

minioje 
trispalvių
Lietuvos

neišdrįso parašyti, 
minia nuolat šaukė 
LIETUVA, kad 
buvo daugybė 
nepriklausomos 
vėliavų, kad Lietuvos Him
ną giedant nuo tribūnos 
stogo buvo nuleista milži
niška trispalvė, kad minia 
nušvilpė komunistų partijos 
centro komiteto sekretorių 
Algirdą Brazauską, kai jis 
išdrįso Lietuvą pavadinti 
"išlaikytine respublika". 
TIESA neišrįso parašyti, 
kad tas pats Brazauskas 
vėliau minios už tą išsi
reiškimą atsiprašė, * kad 
minioje matėsi plftkatų, 
smerkiančių dabartinį par
tijos pirmąjį "bonzą" sekre 
torių Songailą ir antrąjį 
sekretorių rusą Mitkiną, 
kad minia ilgalaikėmis 
ovacijomis palydėjo kiekvie 
ną kalbėtojų reikalavimą, 

kalba 
oficiali 

įstaigose, 
viešajame 

beveik

pvz., 
būtų 
kalba 
mokyklose
gyvenime.

kad lietuvių 
pagrindinė 
Lietuvos 

ir
TIESA

600000 baits 
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Pabaltie- 
čių jauni
mas mini 
Sibirinius 
trėmimus 
birželio 
mėn. 
Adelai
dėje, 
Australi
joje.

visai nutylėjo poeto Sigito 
Gedos kalbų (ją spausdina
me šiame NL numeryje), 
kurioje buvo pasakyta tiek 
daug karčios tiesos apie 
dabartinį režimą ir padrą
sinimo žodžių lietuviams. 
TIESA nematė ir plakatų, 
reikalaujančių bažnyčias ir 
katedrą grąžinti 
siems, 
žcdžių

mūsų vėliavas, kny- 
relikvijas ir jo įsak- 
teigimo, kad Lietuva 

teisę būti suverenine

tikintie- 
negirdėjo ir Gedos 

reikalavusių grą-
žinti 
gas, 
maus 
turi 
valstybe tarp kitų pasaulio 
suvereninių valstybių, iš
kreipė ir nutylėjo TIESA 
ir kitų kalbėtojų karčios 
tiesos žodžius.

Lietuvoje dar daug žie
mos, ir pavasaris, 
nant Maironį, dar 
Karpatų kalnais, 
sų lietuvių laukia 
sunki kova už 
Lietuvą.

prisime- 
neateina
Dar vi- 
ilga

savo
ir

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS
KREIPIMASIS RUGPJŪČIO 23 DIENOS PROGA

Lietuvių Informacijos Centrą pasiekė kreipimasis į 
visos Lietuvos ir jos sostinės gyventojus Molotovo-Ribben- 
tropo sutarties 49 metų sukakties proga. Pranešama, kad 
š.m. rugpjūčio 23 d. antradienį, 19 vai. yra šaukiamas 
mitingas Gedimino aikštėje šiai sukakčiai paminėti. Patei
kiame pareiškimo pilną tekstą.

Antrojo pasaulinio karo aidas, tartum siaubą kelianti 
šmėkla, tebekeliauja po pasaulį.

Visuotinai yra žinoma, kad hitlerinės Vokietijos užsie
nio reikalų ministras Ribbentropas ir Tarybų Sąjungos 
užsienių reikalų komisaras Molotovas 1939 metais rugpjū
čio 23 d. Maskvoje pasirašė nepuolimo paktą ir slaptą 
protokolą prie jo. Tai davė galimybę Hitleriui pradėti 
Antrąjį pasaulinį karą, o Tarybų Sąjungą gavo progą
okupuoti Lietuvą, Latviją, Estiją, dalį Lenkijos, Moldaviją, 
pradėti karą prieš Suomiją. Abu totalitarizmai didelę 
Europos dalį pasidalijo įtakos sferomis.

Pasirašant slaptą protokolą buvo sulaužyta 1926 m. 
spalio 16 d. pasirašyta nepuolimo sutartis tarp Tarybų 
Sąjungos ir Lietuvos. Tuo buvo iškastas kapas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybingumui, buvo padaryta pradžia 
daugeliui milijonų Pabaltijo tautų žmonių priespaudai bei 
genocidui.

Šio slapto protokolo pasirašymo pasėkoje 1940 m. 
birželio 15 d. į Lietuvą plūstelėjo apie ketvirtis milijono 
kariuomenės, t.y. maždaug 10 kartų daugiau, negu jos
taikos metu turėjo nepriklausoma Lietuva.

Okupantams diktuojant, pagal visus formalumus buvo 
atliktas klastingas trijų Pabaltijo tautų aneksijai įteisinti 
būtinas ritualas, ir pavergėjo valia buvo pateikta už 
pavergtos tautos valią.

Tapo uždraustos visos iki tol veikusios politinės parti
jos, likviduotos visos kitos visuomeninės, kultūrinės bei 
religinės organizacijos, uždrausta visa iki tol ėjusi laisva 
spauda. Legaliai veikti buvo palikta vien apie 7U0 žmo-

nių turinti, ir daugumoje ne iš lietuvių susjdedanti, ko
munistų partija, kiekvienu momentu pasiryžusi įvykdyti 
kaip nacionalinę, taip ir žmoniškumo išdavystę.

Lietuva, Latvija ir Estija, o tam tikru laipsniu ir 
daug vidurio Europos tautų, tapo naujomis rusiško impe
rializmo kolonijomis.

Labai nukentėjo visos tautinės m ■” žarnos, pvz.. žydai, 
beveik visas 100% prarado labai gausias nacionalinių 
mažumų teises, kurias turėjo nepriklausomoje Lietuvoje. 
O turėjo netgi ministrą žydų reikalams!

Visame okupacijos periode lietuvių tauta kovojo už 
savo ir kitų tautų laisvę, paaukojo labai daug savo sūnų 
ir dukterų. Rezistencinė kova prieš rusiškus komunisiti- 
nius okupantus tebesitęsia visose pavergtose tautose.

1939 m. rugpjūčio 23 dienos data yra pati siaubin
giausia XX amžiaus data. Ir kol Hitlerio-Stalino slaptas 
suokalbis viešai pasaulyje dar nepasmerktas ir nepaskelb
tas pačiu didžiausiu XX a. nusikaltimu prieš Taiką ir 
Žmoniškumą, tol negali būti tikros taikos netgi tada, 
jeigu bus sunaikintos visos masinį nakinimą galinčios 
nesti raketos.

Nors abu - Hitleris ir Stalinas - yra pasmerkti ir 
prakeikti, tačiau jų "kūrybos" vaisiais vis dar tebesinau- 
dojama, kaip normaliu gyvenimo reiškiniu. Ateitis dar 
tebestatoma ant klastos, melo, dviveidiškumo, pataikavi
mo, apgaulės ir neteisingumo pagrindo. Nežmoniškumas 
tebėra pagrindiniu veiklos principu.

Todėl, kad prisiminti visas Antrojo pasaulinio karo 
aukas ir praradimus, kad pareikalauti iš visų pasaulyje 
galią ir svorį turinčių valstybių pasmerkti ir atšaukti 
minėtos datos suokalbį, kaip Pabaltijo ir kitų pasaulio 
tautų didžiausiųjų nelaimių pirminę priežastį, kviečiame 
visus vilniečius ir galinčius iš toliau atvykti š.m. rug
pjūčio 23 d. 19 vai. į Gedimino aikštę. Visus kitus Lietu 
vos gyventojus kviečiame tą dieną savo miestuose, mies
teliuose ir kaimuose paminėti Hitlerio-Stalino suokalbio 
tiesiogines ir netiesiogines aukas.

Vadovaujantis švaria sąžine bei žmogiškąja pareiga 
kviečiame reikalauti, kad TSRS vyriausybė pripažintų 
tebegaliojarčiomis visas taikos metu pasirašytas sutartis 
tarp nepriklausomų Lietuvos, Latvijos bei Estijos valsty
bių iš vienos pusės ir Tarybų Sąjungos - iš kitos. Būtina 
reikalauti, kad TSRS vyriausybė kuo artimiausiu laiku 
pasmerktų Ribbentropo-Molotovo pasirašytą slaptą 
protokolą ir tuojau pat išvestų savo okupacinę kariuo
menę iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos, kad nuo kitų
vidurio Europos tautų taptų nuimtas neokolonizmo jungas 
ir jos taptų pilnai nepriklausomomis, kad TSRS besąlygiš
kai pripažintų visoms TSRS teritorijoje gyvenančioms 
tautoms visas neatimamas jų teises, kad būtų siekiama 
ne bet kokios taikos, o tiktai paremtos teisingumu.
Mūsų ginklas - TIESA, mūsų tikslas - LAISVĖ.

Pasirašė 25 asmenys, jų tarpe 4 kunigai. 1988. VII.26

• DĖMESIO! Buvę KLB krašto valdybos, krašto tarybos 
bei įvairių KLB komisijų pirmininkai ir nariai,-

šiuo metu yra tvarkomos senos KLB bylos ir ruošia- 
m os perkėlimui__į Kanados lietuvių archyvą Anapilyje.
Turintys 'senų KLB reikalais bylų, prašome jas pristatyti 
į__KLB rastinę, arba apie tai pranešti Mirgai ŠALTML 
RAITEI, paskambinus (416)-533-3292. darbo valandomis.



priežasčių, kodėl šiandien lietuviai tokie baugštus, skep
tiški, pasimetę, apatiški yra ta, kad visi mes išaugom 
šėtono paunksnėje. Tiktai aukštesne, nebijokime pasakyti, 
kosminėj žmogaus pašauktim tikint yra sukrovusios žiedus 
ir išsiskleidusios visos pasaulio kultūros, tautos ir civiliza
cijos. Aukštesne, dvasine žmogaus prigimtimi tikint, 
sukurti nemirtingi meno kūriniai, pastatytos bažnyčios, 
rūmai, tėvų pirkios. Nebijota numirti vardan savo tautos. 
Aukoti ir pasiaukoti.

Aukštesnį ir tauresnį pradą privalome įžiūrėti gamtoj, 
kad galėtume ją apginti. Ar svetima tai moderniajai 
civilizacijai XX a. technokratijai ir būsimam ateities 
kompiuterių superlaidurno amžiui? Toli gražu ne. Mūsų 
nelaimė, kad tai, kas sukurta ir kuriama Lietuvoj yra 
neskoningas, nešvarus monstras. Monstras yra išgarbintoji 
mūsų kosmopolitinė architektūra, kolūkinės gyvenvietės, 
monstrai yra, mūsų išgarbinti fabrikai ir jėgaines, mūsų 
pačių klebančios, amžinsi remontuojamos ir nesuremontuo 
jamos mašinos. Mums, kaip ir daugeliui neteisingai orien
tuotų Vidurio ir Rytų Europos šalių, gresia groteskinis 
konglomeratas iš socializmo ir kapitalizmo atliekų.

Kiekvienam žingsnyje kiekvienu savo žodžiu ir veiks
mu mes turime siekti, kad mūsų veiksmas, funkcija per
eitų į plastiką, o plastika į dvasią, grožio ir gėrio vieny
bę.

Tokią civilizacijos perspektyvą regėjau Japonijoje, kuri 
gili senųjų, vidurinių ir naujųjų amžių suderinimu man 
priminė Lietuvą.

Kažkas panašaus galėjo būti Lietuvai artimoj Suomi
joj, jeigu jos tėvų palikimo, tradicijų, charakterių, polin
kių unikalumo nebjaurotų neskoningas amerikonizmas.

Daug kas svetimo ir grėsmingo Lietuvai gali pasikarto
ti iš sumaitotos scialistinės Lenkijos. Didžiai gerbdamas 
šitą tautą, su kuria mus sieja ne tik daugelis nuoskaudų, 
bet ir gražių praregėjimų, negaliu ramiai žiūrėti į jos 
dramą, konvulsišką pasimetimą dabartyje.

Mes turime ieškoti savo kelio, laikytis savų papročių 
ir tradicijų, savo kultūrinio palikimo, turime dar sykį 

mėgino {rodyti savo viršininkams ir pasauliui, kad, štai, sugrįžti į tvirčiausias iš tvirčiausių pilių ir tvirtovių - 
bendrauja ir bendradarbiauja su "tėvy- - į lietuviškas galvas, kad išsilaikytume ne kaip trečiarūšė 

o unikali tauta tarp tautų, suvereni valstybė tarp tokių 
pat suverenių valstybių.

Ne kartą kalbėjęs ir rašęs, kad man nepatinka abori
geno statusas, kad nenoriu gyventi Lietuvoj, kaip kokiam 
zulusų rezervate.

Saugokitės tų, kurie nuolat pabrėžia, kad esam žem
dirbių šalis. Tuo jie nori priminti, kad mums nereikalinga 
aukštoji žmogiška sąmonė - savi politiniai ir kariniai 
veikėjai, savi lakūnai ir šturmanai, savi atominių jėgainių 
specialistai ir kosmonautai. Šimtmečiai prieš Ciolkovskį 
lietuviai turėjo Simanavičių, o 1933 - Darių ir Girėną, 
įrodžiusius, kad mes pajėgūs ne vien imt iš pasaulio, bet 
ir duoti jam proto, taurumo, jėgos ir garbės pavyzdžius.

išvykite iš rimtų ir nerimtų, mokytų ir nemokytų 
mūsų vyrų ir moterų žodyno idiotišką pasiguodimą -"esam 
maža tauta". Nėra mažų ir didelių tautų, B. Sruogos 
pasakymu - didelėj tautoj daugiau durnių...

O jeigu ir maža, jeigu netgi taip, šioje pasaulio būse
noje mums tektų prisiminti indų pasaką apie pelę ir 
dramblį... Čia jau ne mano, o mano vieno gyvo ar miru
sio draugo išmintis - pelė niekados neįveiks dramblio, 
tačiau lemiamu momentu jinai gali įlįsti jam į straublį 
ir taip pakutenti, kad šita įs^ampusi rupūžė pradės bai
siai čiaudėti.

Arba japonų išmintis: ar gali nupiepęs vyriukas, tarki
me Lietuva, įveikt milžiną? Taip, be abejonės, taip. 
Tiktai reikia nutaikyti momentą, kada milžinas atsistos 
ant mažojo kojos pirštelio...

Ir dar: Lietuvoj jau prieš karą, vienas rimčiausių 
mūsų istorikų - Ignas Jonynas suformulavo, kam Lietuvai 
reikalingas Vilnius. Ar tiktai tam, kad "mes be Vilniaus 
nenurimsim?" Ne, su Vilniumi mes paveldim Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės kultūrinę tradiciją. Ne vien dėl 
to, kad jis ilgus amžius buvo mūsų didelės valstybės 
centras, o dėl to, kad čia yra Europai reikšminga archi
tektūra: gotika, barokas, renesansas. Mes turime savo 
antiką ir savo viduramžius. Su Kaunu - atsiduriame tik
tai tokiame statuse, kaip Estija arba Latvija, Štai kodėl 
Vilnius, O. Milašiaus žodžiais tariant, yra šiaurės Atėnai; 
štai kodėl vengras mūsų bičiulis ir bendraamžis E. Boita- 
ras gali ramiai atsidusti - "per Lietuvos istoriją tegalima 
pilnutinai atsekti ir paaiškinti daugelio Vidurio ir Rytų 
Europos istorijas, kadangi tai pilniausias ir savaimingiau- 
sias istorinis modelis".

Štai kam reikalingas Vilnius su kiekviena savo plyta , 
su kiekviena savo bažnyčia ar vienuolynu, cerkve, mad- 
rose ar kinexa. Ir be jokios abejonės - su sinagoga ar 
sinagogomis, nes Vilnius yra, ir kitos amžinoj diasporoj 
spurdančios tautos - žydų Šventasis miestas. Vienas iš 
šešių Europoje, gal gražiausias - prieš ar po Amsterdamo 
Vilnius - mums ir psauliui.

Ir - visa tai Geda verčia ant mūsų vargšų, socialisti
nių pečių? Visos tos utopijos mūsų nugyventoj, pilkoj 
silikatinėj, kolūkinėj Lietuvoj, kur tiek baimės, tamsos, 
nesuvestų sąkskaitų? Kur ateistas nesusišneka su tikin
čiuoju, komunistas su nepartiniu, lietuvis su rusu, rusas 
su lenku ar totorium?

Taip, čia, nes čia yra vienintelė vieta mums gyvent 
ir numirti, išpirkti būtas ir nebūtas nuodėmes, supūt su 
Černobyliu ir Ignalinų radioaktyvizuotais kaulais. Bet 
prieš tai mums dar reikia naujų mokytų vyrų ir moterų, 
naujų diplomatų, juristų ir ekonomistų. Mums reikia at
vertų durų į pasaulį - Krokuvos, Berlyno, Fryburgo ir 
Freiburgo, Grenoblio, Romos ir Paryžiaus universitetus. 
Jų reikia ir rusams, ir latviams, ir ukrainiečiams. Tai 
jau visų nacijų kuo skubiausiai tvarkytinas reikalas.

Mums reikia naujo tipo - Vaižganto ir Putino laikų
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P.S. Hendradarbių ar korespondentu spausdinamos mintys ne— 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankratHiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuolidra, grąžinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

POETO SIGITO GEDOS KALBA, pasakyta
VINGIO PARKE, s.m. liepos men. 9 diena^ VILNIUJE

Dar prieš Gorbačiov'ui užimant generalinio sekreto
riaus postę Kremliuje, buvo išeivijoje ir Lietuvoje oficialių 
ir neoficialių įstaigų bei asmenų bandoma "bendradarbiauti" 
su kraštu". Tasai bendradarbiavimas buvo didžia dalimi 
vienašališkas: taip vadinami sovietiniai emigrantologai 
mėgino įrodyti savo viršininkams ir pasauliui, kad, 

bei sutarčių 
į mus prakalbėstiktai tada, kai

menesių metu 
balsas. Lietuva

pasigirdo tasai 
prakalbėjo savo 

visam pasauliui.

ne". Tam priešingi esę tiktai visokie "buržuaziniai naciona
listai" ir "liaudies priešai" bei "atplaišos" ir "atmatos". 
Išeivių tarpe atsirado ir tokių, kurie pataikūniškai kartojo 
partiečių jiems pakištas panegirikas -paie socialistinės 
Lietuvos nepaprastus atsiekimus, begalinį humaniškumų, 
aukštų gyvenimo lygį ir 1.1.,ir 1.1. Besąlyginio bendradarbia
vimo entuziastai beveik tyčiojosi iš tų kultūrininkų išeivi
joje, kurie nepuolė stačia galva į petroniškas ar kazakeviš- 
kas rankas. Išeivijoje,tačiau taip pat buvo pasakyta, kad 
bendradarbiauti galima tiktai kaip lygus su lygiu, be jokių 
Maskvos patikėtinių ir pakalikų cenzūros bei sutarčių 
pasirašymo su Maskva ir 
tikroji Lietuva.

Kelių paskutiniųjų 
autentiškas mūsų žemės 
tikrų sūnų ir dukterų lūpomis ir mums, ir 
Ne prisiplakėlių Lietuva, bet drąsioji Lietuva. To balso 
mes jau seniai laukėme. Nors ir negalėdami atspėti atei
ties - nes diktatūrose viskas gali pasikeisti per 
valandą - mes didžiuojamės tais savo 
kurie, rizikuodami savo gyvybėmis, 
apie melo ir brutalios jėgos imperiją, 
ti ne tiktai lietuviškąjį žodį, bet via<? iiecuvisi^<?j<? 
šalį. Štai pradžia tikro bendravimo ir bendradarbiavimo, 
kai mes galime pritarti kiekvienam i ‘ ‘
žodžiui ir sakiniui, ^kuriuos Vingio parke tarė PERSITVAR- 
SITVARKYMO SĄJŪDŽIO nariai ir juos ovacijomis palydė
jo daugiatūkstantinė minia. Mes čia turime dar labiau 
įsipareigoti kalbėti už juos ir ginti juos laisvajame pasau
lyje, kuris ne visada noriai 
Spausdiname ištisai vieno 

poeto Sigito Gedos-

seserimis ir broliais, 
prakalbėjo pasauliui 
kuri bando užgniauž- 
ir visę lietuviškęję

tautos savigarbos

kovojančiu Lietuvę, 
parke kalbėjusio -

mato 
iš Vingio 

žodį:

KO REIKIA MUMS ?
Persergėjimai lietuviams

Kolei kas netikėkite
visomis išgalėmis ragina

jau persitvarkė ir 
netikėkite

sukrėsti Lietu- 
- galbūt tada 

ką kitką. Tada

tais, kurie 
persitvarkyti jus;

tais, kurie ragina paspartinti ar sulėtinti persitvarkymą, 
nes savaime lietuvių kalboje tasai žodis neturi jokio 
turinio. Kolei kas beveik jokio turinio į jį neįliejome, 
todėl, ko gero, sąjūdis čia tinkamesnis žodis. Taip iš 
tiesų esama sąjūdžio, esama ir dar bus daug gražių kultū
rinių, ekonominių, tautinių programų, tačiau ir jomis 
netikėkite, nes pernelyg daug jų savo gyvenime girdėjo
te, pernelyg jomis tikėjote. Visą jūsų gyvenimą sudarė 
savotiška^ antrinė tikrovė, kitaip sakant, tikrovės, realy
bės fetišizacija. Ta fetišizacija, tas nepaprastai išsiplė
tęs kosminis fantomas tebėra užgožęs jums realų pasaulį. 
Galingomis manifestacijomis mes turime 
vos biurokratiją kiekviename žingsnyje, 
jinai atsipeikės. Bet galvokite ir apie 
bus kitaip.

Pradėkite nuo to, kad kiekvienas iš 
neturime didesnį ar mažesnį butą, namus, stogą viršum 
galvos, kampą ar kiemą, į kurį turėsime grįžti šįvakar 
arba rytoj - pas savo tėvus, brolius ir seseris, vaikus, 
artimuosius. Ką pasakysite jiems, ką pasakysite tiems, 
kurie guli šventoje lietuviškoje žemėje ir dar toliau, visuo
se pasviečiuos, Jakutijoj ir Ucimurtijoj, netoli Arkties 
rato ir čia pat, neteisingai sušaudyti tamsiuos ir klai- 
džiuos Vilniaus kiemuos ir pusrūsiuos.

Ką pasakysime jiems?
Tai, kad esam viena iš seniausių tautų? Kad turėjome 

didžiulę valstybę ir nepajėgėme jos išsaugoti? Kad išgy
venome begalę tautinių 
tremčių ir prisikėlimų? 
ir n.irusiais?

mūsų turime ar

išniekinimų, okupacijų, sukilimų, 
taip reikia kalbėti su gyvaisAr

Visa tai būtų graži ir liūdna poezija, bet svarbiau 
nūnai yra pasakyti jiems, kad ir tas paskutinis žemės 
lopas po mūsų kojomis nėra tvirtas, ir rnes pabandysime 
tvirčiau į jį įsispirti, kad gražiai, tauriai ir paprastai 
galėtume gyventi ir mirti, jeigu jau taip pasisuks, sykiu 
su visu pasauliu, su visomis tautomis, kaip garbinga tau
ta, kaip nepanikuojantys paskutiniai skęstančios Nojaus 
arkos plaukikai.

Mums yra daugybė šansų išplaukti, tiktai reikia susi
rinkti tai, kas priklausė mūsų tėvams ir seneliams, mūsų 
daiktus ir mūsų žaislus, mūsų vėliavas, mūsų knygas, 
mūsų bažnyčias ir visas mūsų relikvijas. Ir tegul mums 
niekas netrukdo. Nes galutinėje sąskaitoje visi esame 
tokie pat vargšai.

O svarbiausia, kiekvienam mūsų reikia prisiminti, kad 
mes turime nepakartojamas ir nemirtingas, unikalias sielas. 
Aš nesakau, kad kiekvienas mūsų, išaugintas kaip ateis
tas ar indiferentas, cinikas, pragmatikas ar nihilistas nuo 
rytdienos imtų tikėti į Dievą, tačiau viena iš didžiųjų 

kunigų ir ekskunigų, kurie pakeistų susikompromitavusius 
psichiatrus ir parapsichologus. Naujoviškų žemdirbių, 
karių, darbininkų. Daug ko reikia: tiesos, širdies ir mei
lės, o pirmiausia naujo, gilaus, fundamentinio tikėjimo 
žmogaus pašaukimu žemėje.

Tokioje šviesoje aš norėčiau matyti tuos, kurie stovi 
čia, jauni ir gražūs, kurie gyvens po mūsų, o mes ramia 
sirdzia galėsim iš čia pasitraukti.

Sigitas Geda, 1988.VII.7.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PASAULIO LIETUVIQ BENDRUOMENĖS
SEIMAS
/ Telefoninis pranešimas Vatikano Radijui,lietuviškai 
laidai /

J.V. Danys
SEPTINTASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUO

MENES SEIMAS vyko Toronte, Kanadoje birželio 
28,29 ir 30 dienomis.

DIDŽIIJJIĮ RENGINIU PROGA VII PLB SEIMAS TORONTE 1988 m. 
Iš kairės: prie mikrofono Juozas DANYS, ir Vytautas KAMANTAS.

Nuotr. St. Varankos

Jis savo apimtimi buvo labai platus. įvertinta 
atlikti darbai per paskutinius penkis metus, pasiūlyta 
gairės veiklai ateičiai ir išrinkta nauji vadovybės 
organai: valdyba, kontrolės komisija ir garbės teismas.

PLB veikia devyniolikoje laisvojo pasaulio valsty
bių. Skaitlingiausia ir stipriausiai veikianti yra Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Bet yra ir nedidelė Bendruo
menė Artimuose Rytuose, kurios centras yra Saudi 
Arabijoje.

Rinktų, turinčių teisę balsuoti, buvo 99 atstovai 
iš 12 kraštų . Pagal konstitucijų, rinktas delegatas 
turi balsavimuose dalyvauti asmeniškai, negali įgalio
ti kito asmens. Šiaip atskirose sesijose dalyvaudavo 
nuo 200 iki 300 asmenų.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės p-kas Vytautas 
Kamantas, atidarydamas Seimų, pristatė neseniai 
iš Lietuvos išleistus docentų Vytautų Skuodį ir dakta
rų Algirdų Statkevičių, Lietuvos Helsinkio grupės 
narius, ir pastebėjo, kad šie laisvės kovotojai tiesiogi
niai riša Seimo dalyvius su tėvyne.

Tarp Seimui gautų sveikinimų buvo ir iš Ameri
kos prezidento Ronald Reagan, Kanados guberna
torės Jeane S a u v ė ir ministerio pirmininko Brian 
Mulroney.

Apie pereitos kadencijos veiklų santraukinį 
pranešimų padarė PLB p-kas Vytautas Kamantas. 
Vėliau valdybos nariai ir komisijų pirmininkai trumpai 
papildė iš savo vadovautų veiklos sričių: bendrų veiklų 
(dr.Remeikis), finansus (Jokūbaitis), sportų (Dirvonis), 
informacijų (Drunga), teisės reikalus (Kudukis), kultūros 
(Lenkauskienė), švietimo (Jasaitienė), visuomeninių- 
politinių reikalų (Danys). Žodiniai pranešimai buvo 
tik papildymas iš anksto paruoštų pranešimų raštu.

Pranešimus apie veiklų įvairiuose kraštuose 
padarė tų krąšf.’ Bendruomenių pirmininkai:' ar jų 
įgaliotiniai: Argentinos (A.Mikučionis), Australijos
(D.Baltutienė) bei Tasmanijos (G.Kazokienė), Brazilijos 
(Aleksandras Valavičius), Didžiosios Britanijos (Jaras 
Alkis), JAV ( Vytautas Volertas), Kanados (Vytautas 
Bireta), Kolumbijos (Algis Didžiulis), Prancūzijos (Ri
čardas Bačkis), Šveicarijos (Narcizas Prielaida), Uragva- 
jaus (R.Ibara), Venezuelos (Vytautas Dambrava), Vakarų 
Vokietijos (J.Norkaitis).

Pranešėjai iškėlė pasiekimus ir taip pat turimus 
sunkumus įvairiose srityse, kaip švietime, kalbos išlai
kyme, vadovų trūkumų įvairiose srityse (pav.,Pietų 
Amerikoje yra chorai - nėra chorvedžių). Padaryta 
eilė pasiūlymų veiklai pagerinti.

Buvo eilė sesijų svarstyti specialiems klausimams.
Tema "Kova už tautos laisvę" buvo svarstoma 

dviejose sesijose. Pirmoje "Apie šiandieninę Lietuvų 
ir jos kovų už laisvę" kalbėjo dr.Girnius iš V.Vokietijos 
ir disidentai-kovotojai docentas Vytautas Skuodis 
bei daktaras Algirdas Statkevičius. Antroje sesijoje 
"Ąpįe_ išeivijos kovų" kalbėjo Gintė Damušytė (iš 
Amerikos) tema "Informacija kitataučiams", Viktoras 
Nakas (iš Amerikos) - "Reagavimas į įvykius Lietuvoje". 
"Apie veiklų tarptautinėse konferencijose ir institucijo
se" (kaip Jungtinės Tautos, Helsinkio Akto konferencijos 
Ottawoje ir Vienoje, ir kitur) pranešė Juozas Danys 
(iš Kanados). "Apie žygius Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijoje Ženevoje" - Narcizas Prielaida 
iš Šveicarijos.

Pažvelgta į paskutinius didžiuosius ar svarbius 
PLB renginius. Apie Vl-tųjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresų Australijoje apžvalgų padarė Jaunimo Sųjun- 
gos p-kas Arvydas Saplys (Kanada) ir rengimo vadovas 
Henrikas Antanaitis (Australija).

Apie prieš pat Seimų įvykusį Kultūros Kongresų 
santraukines išvadas padarė Eglė Juodvalkė (Muenche- 
nas, V.Vokietija) ir Arvydas Barzdukas (Amerika).

Algimantas Gureckas (Amerika) apibūdino lietu
vių politinės konferencijos Washingtone 1987 spalio 
23-25 d.d. išvadas, kurios rodo aiškias gaires išeivijos 
veiklai: aktyviai talkinti Lietuvai jos kovoje už laisvę, 
plėsti ryšius su tėvyne, didinti bendradarbiavimų su 
kitais baltiečiais ir išplėsti bendradarbiavimų su ukrai
niečiais, priešintis Molotovo-Ribbentropo paktui, Ma
žosios Lietuvos sunaikinimui, lietuvių religiniam ir 
tautiniam persekiojimui, ir t.t.

Lituanistikos katedros įsteigimas Čikagoje prie 
ILLINOIS UNIVERSITETO įgyvendintas. Jau vieneri 
metai prieš terminų surinkta reikalingi 600.000 dolerių. 
Pranešimų apie katedros veiklų ir numatytų išplėtimų 
padarė katedros vedėjas prof. Bronius Vaškelis.

Ateinančiai kadencijai į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybų pasiūlyta du surašai. Išrinkta sųrašas, 
kuriame yra dr.Vytautas Bieliauskas iš JAV, Eugenijus 
Čuplinskas, Gabija Juozapavičiūtė-Petrauskienė ir 
Algis Juzukonis iš Kanados, dr. Vytautas Dambrava 
iš Venezuelos, Algimantas Gureckas ir Raimundas 
Kudukis iš JAV.

Į kontrolės komisijų išrinkta dr.R.Kriaučiūnas, 
p.Petrulis, J.Urbonas ir Gražina Kamantienė (visi 
iš JAV). į garbės teismų balsų dauguma - dr.Adolfas 
DamuŠis (JAV), Juozas Danys (Kanada), dr.Kazys 
Ambrozaitis (JAV), dr. Petras Lukoševičius (Kanada) 
ir Milda Lenkauskienė (JAV), 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



B. Stundžia
Anuo metu Europoje, prie Lamanch'o sąsiaurio, 

dažnai dunksėjo pabūklai, ore skraidė karinių lėktuvų 
junginiai, ant aptamsintų miestų sproginėjo priešlėktuvinės 
artilerijos sviediniai, degė namai, mirė žmonės. Daugumos 
Vakarų ir Pietų valstybių miestų gatvėmis žygiavo Hitle
rio armijos kariai.

Tokia tai buvo anuometinė padėtis Europoje, kuri 
susidarė po 20 -ties metų šiokios tokios ramybės ir taikos, 
pasibaigus I-jam Pasauliniam karui. Tame kare vyko 
baisios žudynės, generolams buvo pigios gyvybės, nes 
už pasistūmėjimų kilometro, antro į priešo pusę, kartais 
milijonas jaunų vyrų būdavo pakišami po velėna...

1941 m. Rytų Europoje padėtis buvo neaiški, nes 
rodos, balandžio mėnesyje vokiečiai pasiuntė į Suomiją 
savo kariuomenės dalinius.

Lietuva 1941 m., pasėkoje HITLERIO ir STALINO 
sąmokslo, jau buvo tarybinė respublika. Jautėsi savotiškas 
įtempimas, nes atrodė, kad kažkas turėjo įvykti. Ir tų 
metų vasaros pradžioje daug kas 
netikėto ir baisaus. Šimtai vagonų 
į Sibirą, į

atsitiko - nelaukto, 
su tremtiniais riedėjo

mirtį.

Spor t i nė
Mes, 

studentai, 
chemijos laboratorijose ir, prasidėjus egzaminų laikotar
piui, iŠ Vilniaus išsikraustėme į Žydiškių studentų vasarna
mį prie Skaisčio ežero, nepertoliausiai nuo Trakų. Trakus 
pasiekdavome irkluodami su baidare, arba buriuodami 
su jole (burine valtimi).

Žydiškėse burinių ^pastatų netrūko, nes prieš metus 
studentų korporacija JURA čia pravedė dvejus buriavimo

Veikla Universitete 
keli paskutiniojo kurso 
pasibaigus paskaitoms

Vilniaus Universiteto 
ir praktikos darbams

kursus.
Tais mokslo metais man teko vadovauti Vilniaus 

Universiteto sporto klubo buriavimo sekcijai. Žiemą uni
versitete suorganizavau teoretinius buriavimo kursus, 
kuriuos lankė apie keliasdešimt studentų. Universiteto 
buriuotojus prisiėjo atstovauti ir Vilniaus buriavimo komite
te, kuriame buvo susispietę lenkai. Kadangi lenkiškai 
mažai moku, todėl protestavau dėl lenkų kalbos naudojimo. 
Buvo nutarta pereiti prie rusų kalbos, su kuria man 
irgi buvo nelengva.

Komitetas svarstė apie 1942 ar 1943 m. vasarą 
turėjusias įvykti Leningrade buriavimo varžybas, kuriose 
privalėjo dalyvauti ir buriuotojai iš Vilniaus. Žinoma, 
nenorėjome nusileisti lenkams, be to, būtų buvę įdomu 
pamatyti Leningradą, stebėti rusų buriuotojus ir jų jachtas.
Bet kas turėjo parinkti tuos buriuotojus iš Vilniaus?

Dėl visa ko nutarėme padirbėti ir įsigyti daugiau 
lenktyninio buriavimo praktikos. Tai buvo viena iš prie
žasčių persikėlimui iš Vilniaus. Dar viena priežastis buvo 
ta, kad mums atsakė kambarį, kurį nuomavome.

Iš Lentvario, traukinio sustojimo vietos, kuri buvo 
gal už kilometro ar antro nuo studentų vasarvietės, 
važinėdavome į Vilnių egzaminų laikyti. Mieste jautėsi
labai prislėgta nuotaika, nes daug kas pasigedo giminių ......... ~ ......             ■ ■ -----
ir draugų.

Netikėti Sveč i a i
T941 m. birželio mėn. 22 cį rytą su (dabar jau 

miręs Šiauliuose) Algirdu, pasiėmę baidarę, iš Žydiškių 
per Skaisčio ir Galvės ežerus nuslirklavome į Trakuose 
esančią vandens sporto stotį. Ten, pasirinkę burinę jolę, 
rengiamės išplaukti treniruotis. Mums susitvarkius ir 
jau ruošiantis atsistumti nuo krantinės, gal kokią 9 vai., 
atsirado šalia nepažįstamas žmogus ir paliepė neišplaukti 
ir palaukti, nes turėsime paimti paburiuoti kelis svečius. 
Kas tas buvo asmuo, įsakęs mums neišplaukti ir kas 
tie turėję būti svečiais - gana įdomu buvo sužinoti. 
Ir kodėl mes buvome tie, kurie privalėjome paimti 
svečius, ir šiandien man neaišku.

Atėjo bene penki asmenys; dvi poros ir vienas 
be žmonos, kurį iš matymo pažinojome, nes tai buvo 
Vilniaus Universiteto prorektorius B.Bieliukas. Jis po 
karo buvo pašalintas iš Partijos. Dar iš kažin kur buvo 
atvesta studentė A.Š. su akordeonu (rodos, dabar gyvenan
ti New Yorke).

Išplaukus į ežerą, po valandos,, antros paaiškėjo 
ir kas tie kiti mūsų svečiai: tai buvo tuometinis švietimo 
komisaras, rašytojas A.Venclova ir rašytojas P.Cvirka 
su žmonomis. Svečiai buvo linksmai nusiteikę, juokavo 
apšnekėdami įvairias kasdienybes, bet mūsų nekalbino 
ir nieko nesiteiravo.

Skaisčio ir Galvės ežerai yra nedideli, bet apjuosti 
gražių krantų, be to ir keletas salelių. Jose, rodos, buvo 
pramogaujama ir kartais slepiamasi.

Mums, tiek žmonių perpildytoje jolėje - viso aštuo- 
ni, vietoje dviejų ar trijų - buvo sunku dirbti tvarkant 
bures, o ypač, nuleidžiant ar pakeliant stiebą. Per sąsmau
ką, jungiančią abu ežerus, buvo ištemptas lynas keltui. 
Prieš nuleidžiant stiebą, reikėjo suimti bures, atleisti 
sąvaržas, kurios jungia stiebo šonines (vantus) su deniu 
ir taip pat galinę štagą. Šoninės ir štagos yra plieniniai 
lynai, prilaikąmtieji stiebą. Toliau reikėjo, neužgaunant 
žmonių, nulenkti stiebą žemyn.

Leidžiant ar keliant stiebą, kaž kas užkliuvo ir, 
kaip krante mano draugas Algirdas pasakojo, aiškiai 
rusiškai užsikeikiau. Pats to nejutau ir net dabar prisimi
nus, darosi . dėl to gėda, ypač, kad jolėje buvo moterų. 
Bet jaunystėje nusikeikti rusiškai nebuvo kokia naujiena...

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Iki šiol šis fondas išleido per 350,(1(10 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, Švietimui paremli. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI (Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokinte jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pujamų 
mokesčių.

Testamentinea ir kitas aukas silpti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A«
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos

19M.VIII.18

padidėjo daugiau 
šešiais procentais.

savo i
bažnyčias,

Rusijoje

mokyklas, 
bet 
yra 

sava 
reli-

STUDENTAI BURIUOTOJAI IR JŲ SVEČIAI galima rusams,
--------------------------------------------------------------------- NEGALIMA LIETUVIAMS 

a Reuterio žinių agentūros 
pranešimu, pavergtoje Lie
tuvoje rusų skaičius per 25 
metus 
kaip
Rusai Lietuvoje turi savo 
spaudą, 
teatrus, 
lietuviams 
uždrausta bet kokia 
tautinė, kultūrinė ir 
ginė veikla.

Tokia tautų diskrimina
cija, fizinis, ūkinis bei kul
tūrinis slopinimas yra 
nusikaltimas, kurį griežtai 
smerkia tarptautinis įsta
tymas, vadinamas genocido 
konvencija, ir Jungtinių 
Tautų Organizacijos pa
skelbta Visuotinė Žmogaus 
Teisių deklaracija. O Vati
kano antrasis susirinkimas 
konstitucijoje apie Bažny
čią dabartiniame pasaulyje 
tokį tautų slopinimą bei 
naikinimą pavadino "baisiu 
nusikaltimu".
TAUTOS FONDO METINIAME SUSIRINKIME 

1988 m. gegužės 7 d., saulėtą šeštadienio rytą būrys 
tautiečių, kuriems rūpi Lietuvos laisvinimo reikalai, su
plūdo į Kultūros židinį Brooklyne, NJ., atsinešdami su 
savimi pluoštus įgaliojimų, į Tautos Fondo metinį narių
susirinkimą.

Dalyvavo gražus būrys svečių, jų tarpe Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Anicetas SIMUTIS, VLIKO atstovas dr. 
Jonas ST1KLORIUS, DARBININKO redaktorius kun. dr. 
Kornelius BUČMYS, Aleksandras VAKSELIS, Emilija 
ČEKIENĖ, DIRVOS korespondentė, dr. Tadas KLI
MAS LB N.Y. Apygardos atstovas ir daugelis kitų. 
Taipogi dalyvavo Tautos Fondo Taryba, Valdyba, įgalioti
niai ir atstovai iš arti ir toli.

Posėdžiavom visą dieną. Susirinkimas nutarė papildyti 
TF Statutą sąryšium su palikimais ir testamentais, išrink
ta nauja Taryba, kurią sudaro: A. Daunys, I. Banaitienė, 
J. Bobelis, J. Giedraitis, L. Grinius, R. Gudaitienė, V. 
Kulpa, A. Patamsis, R. Šidlauskienė, dr. J. Slikliorius, J. 
Valaitis, A. Vedeckas, J. Vilgalys, C. Vilnis, dr. J. Vytu-
vienė.

į Valdyba įeina šie asmenys: J. Giedraitis, A. Kati- 
nienė, V. Kulpa, B. Lukoševičienė, J. Pumputienė, G. 
Simonaitytė, dr. J. Vytuvienė.

Sekė gyvos, gilios., bet draugiškos diskusijos. Klausi
mai buvo prasmingi, gerai apgalvoti, ir reikalavo lygiai 
gilių ir apgalvotų atsakymų. Pav., ką VLIKAS nuveikė 
per pereitus metus; lietuvių gretoms retėjant; kaip surink-

Nežinojome, Kad Prasidėjo Karas
Nuburiavus į Žydiškes,svečiai,susėdę ant žolės,už

kandžiavo, bet matomai neturėjo pasiėmę atsargų,todėl 
mums nepasiūlė. Mes gi buvome numatę užkąsti Trakuo
se. Tą dieną, bene 7 vai.ryto traukiniu iš Vilniaus 
atvyko į Žydiškes fizines kultūros katedros ekskursija

pirmasis

NAME

• ADDRESS:

CITY:

širdis 
Kraštas,

Secretariat d’Etat 
du Canada 
Gerry Weiner, Ministre d’etat 
au Multiculturallsme

Celebrate 
the World's First 

Multiculturalism Act
It belongs to Canada

Kanados Multikultūros Aktas 
toks pasaulyje - tapo realybe.

Šis aktas skatins ugdyti toleranciją ir 
supratimą vieni kitų Kanadoje bedirbant, 
kad šis kraštas būtų laisvas nuo iš anksto 
pasmerkimo ir diskriminacijos. Aktas taip 
patvirtina statute konstitucinę teisę ir 
laisvę įvairios kilmės kanadiečiams išlaiky
ti, ugdyti ir dalintis su kitais kultūriniu 
paveldėjimu.

Kandados vyriausybė pripažįsta, kad 
multikultūrizmas yra pagrindinis kanadietiš- 
ko charakterio bruožas. Tai yra 
krašto, kurį vadiname Kanada, 
kurį vadiname savo namais.

■ ■ Department of the Secretary■ t ■ of State of Canada
Gerry Weiner, Minister of 
State for Multiculturalism

■ s.r xA > vi ■•' ■ - L '--'..i. .».!•,i. ‘ ii 4.'--J-afcCST&SS
DALIS TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ* Pirmoj eilėj is kairės: dr. J, St iki or i u s, 
J. Valaitis, L. Grinius, Lietuvos Generalinis Konsulas A. Simutis, R. Gudaitienė, A. Daunys 
ir A. Čiampė. Nuotr. L. Tamošaičio.

sime užtektinai pinigų VLIKO veiklai finansuoti; kaip pa
žadinti sekančią kartą stoti į laisvės kovotojų eiles ir 
tęsti mūsų pradėtą darbą, ir 1.1. Su pasidižiavimu stebė
jau tokį gilų publikos susidomėjimą VLIKO ir TAUTOS 
FONDO užsimojimais - kiek paklausimų, patarimų, suma-
nymų. Rodos dar reikėtų tiek daug aptarti, o jau saulelė 
ant laidos, ir jau laikas išsiskirstyti iki vėl susitiksime 
kitų metų pavasarį.

Šia proga kviečiu visuomenę stoti į mūsų eiles, burtis 
prie esančių atstovybių kaip įgaliotiniais ar aukotojais. 
Mes visi aukojam - vieni dalį savo laisvalaikio, kiti sun
kiai uždirbtą skatiką, dar kiti savo jėgas ir skatiką! 
Dirbam pagal savo išgales, klausydami savo sąžinės balso. 
Joks darbas, jokia auka nėra per maža; lašas po lašo 
akmenį pratašo. Nesvarbu kad gal kai kam jau sunkoka 
lietuviškai kalbėti ar rašyti - reikia tik išgirsti kenčian
čios tėvynės pagalbos šauksmą ir pajusti savo krūtinėj 
plakančią lietuvišką širdį.

Visas Tautos Fondo štabas laisvai kalba angliškai ir į 
angliškai rašytus laiškus bus atsakyta anglų kalba. Tiems
aukotojams, kurie norėtų savo aukas skirti laisvai Lietu
vai, Tautos Fondas turi Laisvės iždą, kur pinigai paskirti 
tam iždui yra užšaldomi bankuose ir bus išmokėti tiktai 
laisvai nepriklausomai Lietuvos valstybei, nežiūrint kiek 
metų praeitų.

Dirbkime! - mes esame vienintelė mūsų tėvų žemės 
viltis. Romualda Burgaitė-Šidlauskienė,

TF Tarybos sekretorė

su vadovu dr. A. V o k i e t a i č i u. Atvyko ir 
keli universiteto dėstytojai. Vėl susodinę svečius, 
pakėlę bures, lengvam vėjui traukiant, plaukėme į 
ežerą.

/Nukelta į 4 psl................ /

Please send me information about the world's first Multi
culturalism Act and a copy of the proclamation suitable for

• framing.
• LANGUAGE PREFERENCE: □ English □ French 

Please print clearly:

PROV:__________________ POSTAL CODE:
Mail to: Canadian Multiculturalism Act 

Dept, of the Secretary of State of Canada 
Communications Branch 
Ottawa, CANADA K1A 0M5

Canada



KULTŪRINIS PUSLAPIS LIETUVIŲ. TAUTODAILEI INSTITUTAS

LEONARDAS ANDRIEKUS

BALSAI IŠ ANAPUS 

-------------- ------------
Leonardas Andriekus

/ Iš BALSAI IŠ ANAPUS /

NARDUVOS KRIVIS
I
Jūs niekad nežinosite, 
Kaip tyliai kužda vėlės 
Naktim prie mano romuvos 
Iš medžio aprasojusių šakų - 
Nesykį jau šaukiau lakštingaloms: 
Nutilkite. ■: . . t •• ••.' I <-.1
Bijau, gal nenugirsiu kokio žodžio, 
Tyram giesmių šaltiniui plūstant iš nakties.
Nubus aušra, nutils lakštingalos, 
O man vienam teks viskų išgiedot, 
Kų prikuždėjo dvasios 
Apie žygius ir pergales.

Aš pats stebiuos,
Jog, silpstant nuo senatvės klausai, 
Vėlių balsus aiškiau girdžiu.
Čia, lyg užtvinus Priegliaus upė liejasi 
Į dausų nukeliavusiųjų karžygių šneka, 
ir aš meldžiu
Ilgiau miegot aušras.

II
Laimingi buvo mano broliai -
Senovės kriviai -
Dievai jų balso klausė.
Nūnai gi po kilnių giedojimų, 
Šventųjų girių paukščiams pritariant, 
Sakau: dangus apkurto.

Giedojau tik giedrais vidudieniais, 
Kad nedusintų balso debesis, 
Ir jį išgirstų protėvių pagalbios dvasios. 
Bet, o Dangau, tuoj po giedojimų 
Baugiau beržų galūnės šniokštė, 
Guviau paukšteliai slapstėsi - 
Kryžiuonys artinos...

Jie slinko, ir prie mano romuvos 
Tamsoj šalmai nuo aukuro ugnies tviskėjo. 
Po jais žaibavo akys neapykanta 
Žaltuoniams, kriviams, užkalbėtojams, 
Kuriuos Žemyna, Gabija ir kitos dvasios 
Nelaimėse globoja.

HERKUS MONTĖ 
1273 m.

Mes tikėjom šventai, 
Jog dievai nepavargsta - 
Štai dabar mes pavargę visi. 
Ak, teisingai pasakė lietuvių karalius, 
Kad jau mainos laikai, 
Ir dievai mūsų ilsta.

Kai slėpiausi miškuos 
Ir nuo alkio alpau, 
Tik šaltinio vanduo begaivino; 
Kai ant medžio daužiaus, 
Privaržytas virvėm, 
Tiktai paukščiai mane beramino.

Nemiegosiu ramiai 
Anoj pusėj aušrų, 
Be vilties atsibust savo gentį palikęs, - 
O paverskit, dievai, bent žuvėdra mane, 
Kad galėčiau klyksmu 
Amžiais gedulu skelbti.
4 psl.

LEONARDO ANDRIEKAUS N AU J ASAI 
POEZIJOS RINKINYS

Poeto Leonardo Andriekaus naujoji poezijos kny
ga BALSAI IŠ ANAPUS pasirodė knygynuose šiais metais, 
bet jos rankraštis laimėjo 1987 metais Ateitininkų Federa-
cijos poezijos konkursų, paskelbtų paminėti Lietuvos ^_S5iLa!sS!S*i»!5
krikšto 600 m. jubiliejų. Knygos aplanke rašoma, kad 
poetui mintis pavaizduoti senosios Lietuvos valdovus 
ne tiek kariškoje, kiek humaniškoje šviesoje buvo kilusi 
jau maždaug prieš 25 metus. "Tada nei tėvynėje, nei 
išeivijoje nebuvo entuziazmo rašyti eilėraščius istorinėmis 
temomis. Dabar gi padėtis yra visiškai pasikeitusi",- 
teigia aplanko aptarties tekstas. Iš šio teksto tačiau 
neaišku, ar visi šio rinkinio eilėraščiai buvo parašyti 
"prieš daugelį metų". Tiktai teigiama, kad "eilėraščiuose 
labiau išryškinus asmeninius bruožus ir aiškiai rodytų 
palankumų krikščionybei jie (t.y.mūsų karaliai ir kunigaikš
čiai, h.n.) tapo jaukesniais mūsų valdovų bei jų epochos 
atšvaitais, kur mažiau iškyla karai, o daugiau vidiniai 
išgyvenimai".

Nenoromis lyginant šių poezijos knygų su panašios 
tematikos Kazio Bradūno poezijos rinkiniu "Pokalbiai 
Su Karalium", išleistų 1973 metais ir Justino Marcinkevi
čiaus eiliuotais scenos veikalų tekstais, pastebime Andrie
kaus poezijos švelnesnį ir miniatiūrinį pobūdį, be didelių 
moduliacijų apibūdinant visus valdovus. Poetas pats kalba 
už apdainuojamus valdovus savo charakteringai atsargia 

ir subtilia poetine kalba. Eilės tiktai retuomis yra 
rimuojamos, ritminė slinktis gana vienoda, nors ir ne 
visur vienodai (sųmoningai ar nesųmoningai) išlaikyta. 
Eilių tematinė apimtis plati ir įdomi, labai vykusiai 
papildyta knygos pabaigoje įdėtomis "Istorinėmis pastabo
mis". Poetui, atrodo, geriausiai pasiseka apipavidalin
ti savo temas, kai renkasi gana paprastas, beveik liaudiš
kai skambančias poetines priemones. Cituoju du posmus 
iš antrojo eilėraščio cikle, skirtame Aldonos Gediminaitės, 
Lenkijos karalienės skaudžiai buičiai apsakyti:

Šimtas vyrų nešė 
Aukso pilnų skrynių - 
Mano kraitį. 
Klausė pakelėj berželiai: 
Kur jūs vežat 
Mūsų karalaitę?

Tūkstančiai belaisvių klaupės 
Ir dėkojo man, 
Rankas iškėlę. 
Jie keliavo laisvėn 
Iš vergijos - 
Aš vergijon keliavau 
Iš tėviškėlės. 

("Balsai iš Anapus", 59 psl.) h.n.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
BALSAI IŠ ANAPUS. Leonardas Andriekus. Poezija. 1988.
Brooklyn, USA. 121 psl. Iliustracijos viršeliuose ir tekste
- Vytauto Kašubos Lietuvos krikšto jubiliejinis medalis 
ir Lietuvos kunigaikščių švine iškalti portretai. Jų nuot
raukos Algio Norvilos ir A.J.K.

Teminis ciklas padalintas į 4 skyrius: Saulėtekis
- Popiežius Inocentas IV, Karalius Mindaugas, Karalienė
Morta, Brolis Adolfas, Didysis kunigaikštis Treniota,
Kryžiuočių magistras, Narduvos krivis, Didysis kunigaikštis 
Vaišvilkas, Herkus Montė. Pavasariai be džiaugsmo -

Didysis kunigaikštis Traidenis, Didysis kunigaikštis Vytenis, 
Margiris, Didysis kunigaikštis Gediminas, Aldona Gedminai
tė. Laukimas - Didysis kunigaikštis Kęstutis, Didysis 
kunigaikštis Algirdas. Į naujų dienų - Kunigaikštis Vytau
tas Didysis, Jogaila-karalius Vladislovas II, Krivis, Andrius, 
Vilniaus vyskupas, Pal.Jadvyga karalienė. Istorinės pastabos 
/trumpos minėtų personažų biografijos/. b.

DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS GEDIMINAS 
1275-1341 m.

Nuo šio krikšto mes trokštame 
Su visais Kristaus sekėjais 
Amžinu ryšiu užmegzti taikų, 
Brolybę ir meilę.

(Iš Gedimino laiškų)
I

Atrakinau marias ir sausumas -
Daugiau nebegaliu.
Audringų amžių sankryžoj 
Radau aš stebuklingų raktų 
Naujų kelių.

Kelių, išsiilgtų kelių, 
Kuriais pavasariai sugrįžta 
Į žemę debesų laivuos;
Kelių, kuriais balandis parneša 
Alyvų šakų be kovos...

III
Pas mus dar niekuomet
Nebuvo apsilankęs Jėzus,
Nors kelios galvos ir suvilgytos krikštu, - 
Kaip jūs išdrįsot gųsdint savo Viešpatį 
Pusiaukelėj į Lietuvų 
Žudynėm ir gaisrais?

Mes atviri lakštingalai, 
Ankstyvo ryto spinduliui, 
Vidurnakčių žvaigždynams; 
Mes atviri taikingiems Dievo žingsniams, 
Kurie atskamba kalvomis
Iš Evangelijų.

Padėkite ginklus,
Ir tuoj čia vaikštinės Jisai 
Purienomis išsidabinusiom lankom. 
Gesinkite gaisrus - 
Jau tūkstančiai pavasarių 
Iškėlė Jam viešnagę.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTAS šaukia
visuotinį metinį susirinkimų 1988 m. rugsėjo mėn, 17 
d., 12 vai, A.V. Vaitonių namuose 96 Anglesey Blvd., 
Islington, Ont. M9A 3C4 (tel:416-239-3618).

Reikiamam kvorumui laiku nesusirinkus, po valandos 
šaukiamas kitas susirinkimas, kuris bus teisėtas, nežiūrint 
susirinkusiųjų skaičiaus. lTI

35-tojo SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA

Trisdešimt penktasis SANTAROS-ŠVIESOS suva
žiavimas įvyks š.m. RUGSĖJO mėn. 8-11 d.d., TABOR 
Farmoje, Sodus, Miėh., USA.

Ketvirtadienis, rugsėjo 8 d., 2 vai. - Algis M i c - 
kūnas: "Galios filosofija ir cinizmo problema”.

Pokalbis su Česlovu Kudaba apie gamtosaugų 
Lietuvoje.

8 vai. - Judita S e d a i t y t ė: "Fantastinis realiz
mas lietuvių dailėje".

Pokalbis su Regimantu Adomaičiu apie filmą 
ir teatrų.

Penktadienis, rugsėjo 9 d., 9 vai. - Roman S z p o- 
1 u k: "Ukraina persitvarkymo laikotarpyje".

Simpoziumas "Jaunoji karta Lietuvoje ir išeivijoje": 
Rimvydas Glinskis, Jolita G u d a i t y t ė,Dai
va Skuodytė, Darius Sužiedėlis. (Mode- 
ruoja Judita Sedaitytė).

2 vai. - Pokalbis su Sigitu Geda apie išeivijos ir 
Lietuvos poezijos santykius.

Saulius S u ž i e d ė 1 is: "Vokiečių okupacijos Lietu
voje istoriniai klausimai: kas naujo, kas sena".

Jolita G u d a i t y t ė: "Nutautimo procesas ir ne- 
pasidavimas".

8 vai. - Regimanto A d o m a i či o rečitalis.
Pokalbis apie persitvarkymo sųjūdį Lietuvoje.

Šeštadienis, rugsėjo 10 d., 9 vai. - Česlovas Ku
daba: "Kultūros fondo dabartis ir ateitis".

Kostas Ostrauskas: "Žodžiai, žodžiai,žodžiai'
2 vai.- Sigitas Geda: "Rytų filososija ir lietuvių 

poezija"
Audronė B a r ū n a i t ė—W i 1 1 e k e: "kaino ir 

Abelio mitas S.T.Kondroto kūryboje".

Multidisciplinarinių studijų instituto, Algimanto Mackaus 
Fondo, AM&M fundacijos, "Metmenų" ir Santaros-Šviesos“ 
federacijos organizacinis posėdis.

8 vai, - Literatūros Vakaras: Vitalija Bogutai -j 
t ė, Raymond Filip, Sigitas Geda, Henrikas, 
N a g y s, Kostas Ostrauskas, Liūne S u- 
t e m a, Aldona Veščiūnaitė.

Jono Dovydėno Fotografijų paroda.
Naujų knygų sutiktuvės.

Sekmadienis, rugsėjo 11 d., 10 vai. - Ilona Gra
žy t ė- M a z i 1 i a u s k i e n ė: "Iliuzijų vingiai" 
- A. Landsbergio drbma" OMH •‘-HH > - • ■/

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi iki RUGSĖ
JO 5 d. užsiregistruoti: Marija Paškevičienė, 306-55th 
PL, Downers Grove, IL 60516, USA.

/.......... atkelta iš 3 psl.STUDENTAl BURIUOTOJAI......../ 
kelionei į Trakus. Diena buvo šilta, saulėta ir iš viso
buvo malonu buriuoti. Staiga pastebėjome praskrendant, 
palyginant žemai, karinį lėktuvų. Ženklų negalėjome 
įžiūrėti, todėl tik spėliojome, ko tas lėktuvas čia skraido. 
Nei mes, nei svečiai, jų tarpe ir švietimo komisaras, 
nežinojome, jog tų dienų jau nuo ankstyvo ryto, Hitlerio 
armijos tankai pagal senų vokiečių šūkį "Veržtis į Rytus" 
iš tikrųjų, riedėjo į Rytus, jų lėktuvai bombardavo aerod
romus, motorizuoti pėstininkų junginiai stūmė rusus naujai 
susidariusiame fronte atgal. Naujųjų laikų kryžiuočiai 
antrų kartų vėl žygiavo į Lietuvų.

Trakuose, prisišliejus prie krantinės ir svečiams 
išlipus, prie mūsų priėjęs vienas šiek tiek pažįstamas
buriuotojas pranešė neįtikėtinų žinių: prasidėjo rusų-vokie
čių karas; Molotov'as pranešė tų žinių per radijų.

Mintyse iškilo staigus klausimas - kų atneš tas 
karas, kai du aršūs priešai susikibo? Tada dar nieko 
nežinojome apie naikinamųsias koncentracijos stovyklas 
ir Rosenberg'o planus Lietuvai. Turėjome būti bemoksle 
darbo jėga vokiečių kolonistams. Didžiosios valstybės 
vis mėgsta "vaduoti" mažas tautas...

Mūsų svečiai nusivedė mus į prieplaukos bufetų 
ir užsakė lemonado. Matomai skubėjo grįžti į Vilnių 
ir neturėjo laiko mus pavaišinti. Vėliau kaž kuris iš bu
riuotojų mums pasakojo, kad NKVD norėjo iš A.Venclovos 
atimti komisariato ( ar privatų?) automobilį, bet jį išgel
bėjo Aukščiausios Tarybos atstovo pažymėjimas.

Rašyti Ar Buriuoti?
Teko skaityti jau mirusio buriuotojo ir poeto Salio 

Š e m e r i o (Šmerausko) atsiminimus "Jachta TEGU", 
1979 m. išspausdintus Klaipėdoje einančiame laikraštyje 
"Lietuvos Jūreivis". Tenai jis aprašo pasikalbėjimų su 
A.Venclova jiems kartu buriuojant iš Klaipėdos į Juodkran
tę. Pagal A.Šemerį, buriavimas A.Venclovai nelabai pati
kęs, nes jachta per lėtai plaukė. Jis aiškino S.Šemeriui, 
kad buriuodamas gaišinus laikų - geriau kelias knygas 
parašytų ar kų nors išverstų. S.Šemerys jam teigė, kad 
buriuoti yra sveika kūnui ir sielai, nes ant vandens taip 
ramu, švaru ir gryna. Taip pat verta pergyventi ir gręsian
čius pavojus, nes tai ugdo drųsų. A.Venclovai taip pat 
prieštaravo kartu buriavęs istorikas dr. J. Remeika, 
sakydamas, kad reikia ir jūrinės literatūros, o jūra gali 
būti įkvėpimo Šaltiniu.

Perskaitęs tuos atsiminimus stebiuosi, kad rašytojas 
- komisaras susigalvojo paburiuoti Trakų ežeruose. Gal 
jį tada buvo prišnekinusi jau Klaipėdoje buriavusi simpa
tiška jo žmona, o gal rašytojas P. Cvirka.

********
Tai buvo pirmoji karo diena Rytuose. Sakyčiau, 

nebaisi ir visiškai kitokia...Prisiminę praėjusio karo baisu
mų ir pagalvojus, kad su technikos pažanga ateities 
karai būtų dar labiau naikinantys, turėkime drųsos šaukti 
politikams: jūs derėkitės, tarkitės, bet nekariaukite, 
nes mes- civiliai žmonės - norime taikos.

/Tokiu atveju- visi, visuose kraštuose turėtų turėti 
drųsos atsisakyti eiti į kariuomenę...Red.)
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®9 PADANGES MIELOS
M Baudos okupuotoji uituvoji m iUtvijoj t)

o Minint DARIAUS ir 
GIRĖNO skrydžio per 
Atlantą 55-tąsias metines 
prie paminklo Lenkijai 
priskirtoje vietovėje buvo 
leista nuvykti . paminklo 
kūrėjui architektui Vytautui 
Landsbergiui-Žemkalniui(jis 
dabar yra 96 m.amžiaus/.

Taip pat buvo nuskridę 
19 lakūną su 5 lėktuvais, 
dviratininkai iš Kauno 
ir apie 100 svečią. Buvo 
leista atvykti ir Dariaus 
dukrai Dariūtei - Mašta- 
rienei.

PERTVARKOMOS 
MINISTERIJOS

Mažinant biurokratą 
skaičią Lietuvoje, panaikin
tos kai kurios ministerijos 
ir komitetai, sujungiant 
įstaigas bei sumažinant 
ją vadovą skaičią.

Transporto ministru pa
skirtas Petras Kazys Mak- 
rickas; darbo ir socialinio 
aprūpinimo ministru- Vaclo
vas Morkūnas; valstybinio 
statybos k-to 
Bronislovas 
valstybinio 
pirmininku 
kas; mišką 
Vytautas Pranciškus Luka- 
ševičius; miško pramonės 
ministru Kazimieras Minio
tas. Vyriausiuoju spaudos 
cenzorium paskirtas Algi
mantas Jonas Brazaitis.

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

Dr. Gv. Valančius

Šulaitis

"Kauno 
gavo

..

Vilniaus Jaunimo teatro aktoriai (klūpo), Chicaoje top^ futbolininkais, išmė
gino jėgas pries Chicagos LITUANICOS veteranus.

KReM 
VE/dRoDž/M

VILNIAUS JAUNIMO TEATRO aktorės per jų pasirodymą Chicagos Jaunimo 
Centro scenoje š.m. gegužės mėnesi. Abi nuotaukos Ed. šulaici

kuro k-to
Jonas Laniaus-

ūkio ministru

z
Y?s

fe ik >ė n x

LOGIŠKESNI KAUNO
GATVIŲ PAVADINIMAI

I ieškant
Tiesos" 
daugelio 
siūlančią 
kuriuos

kais, viešėjo Balzeko - 
Lietuvią Kultūros Muziejuje, 
na o kartais ir garsiojo 
Vlado Andrijausko užeigoje 
troškulį nuramindavo ir su 
draugais pasišnekučiuodavo.

Yra vilčią, kad po dvieją 
metą Vilniaus Jaunimo 
Teatrą vėl matysime 
Amerikoje. Lauksime tos 
laimingos progos.
Ed. Šulaitis

tiesos, 
laikraštis

skaitytoją laišką, 
atgaivinti kai 

senuosius gatvią
pavadinimus. Rašoma, 
kad reikėtą parinkti labiau 
istoriškai, etnografiškai 
pagrįstą pavadinimą ne 
tik gatvėms, bet ir mikro
rajonams ar gyvenvietėms. 
Miesto valdyboje buvo 
sudaryta gatvią pavadinimų 
keitimo komisija.

(SPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS
JAUNIMO TEATRO
PASIRODYMU CHICAGOJE

30

Gaujas perėjimo 
PUNKTAS f LENKIJĄ 

Š.m. birželio mėn.
d. Lazdijuose atidarytas
perėjimo punktas su muiti
ne į Lenkiją. Tokiu būdu 
sunkvežimiams su krovi
niais ir 
vykstantiems 
važiuoti per 
Bus sutaupyta 
kilometrą kelio.

su 
automobiliais 

nereikės 
Baltarusiją, 
keli šimtai

o PANEVĖŽYJE, vykdant 
Blaivybės skatinimą,© tam 
paskirtas dešimtmetis,vy
ko serija paskaitą.susiti - 
kimą ir diskusiją, kuriose 
dalyvavo daug panevėžie - 
čią.

Miesto prokuroras E . 
Pigėnas skaitė paskaitą a- 
pie alkoholizmo atsiradi - 
mo istoriją, jo padarytą 
ir vis tebedaromą žalą.

Gydytoja A.Rimdeikai- 
tė skaitė paskaitą apie be ■ 
saikio alkoholio ir rūkymo 
daromą žalą.

Su įvykstančiais nusi
kaltimais mieste ir ją 
priežastimis 
milicijos 
Dilkas.

Tenka 
ypatingai 
vagystės 
į butus.

mieste ir 
supažindinoi 

majoras Tomas

išgirsti, kad 
yra pagausėjusios 

su įsilaužimais

VALATKONIŲ VELN
Dar baudžiavos laikais,

važiavo būriais - iš New 
York'o (net organizuota 
grupė atskrido lėktuvu),De
troito, Cleveland'©, Toronto 
ir tolimosios Kalifornijos. 
Atvažiavo pasidžiaugti sa
vo menininkais broliais ir 
seserimis iš Lietuvos, ku - 
tie kelia Lietuvos vardp 

’ t pasaulines aukštumas.'': !'
Kažkokią magišką

galią turi vilniečią teatro 
kolektyvas. Jie 
du pastatymus: 
Vania" ir "Pirosmani,Piros
mani". Pirmasis jau 
statytas Amerikoje 
kartą, tačiau 
daugumoje likdavo 
O po "Dėdės 
premjeros 
"Chicago Tribune' 
Richard 
rašė, kad 
"kokio 
ir greit nematysime Chica
gos scenoje". Geriau, 
turbūt, niekas nesugalvotą 
pasakyti. Kadangi amerikie
čiai recenzentai nesišvaisto 
komplimentais be i 
tai šie žodžiai yra 
auksas.

Gal kai kas 
galėjo suprasti 
kartą Amerikoje 
"Pirosmani, 
Tačiau tie, 
perprasti spektaklio mintį, 
tie džiūgavo iš laimės, 
nes nepaprastai gerai 
suvaidintas labai originalus 
pastatymas, kuris priverčia 
susimąstyti ir pergalvoti 
žmogiškąją 
Tai 
pat 
išprususio žiūrovo.

Jeigu meniškumo 
mėje sau laurus 
tie du veikalai, tai 
viams tiesiai į širdis 
vilniečią pasirodymai 
nimo Centro scenoje 
certinėje formoje. Abu va
karus žmonią prisirinko kaip 
į atlaidus - pirmąją dieną 
net vietą pritrūko. Nesu - 
trukdė nė karštas oras; šu

čia buvo festivalio ęentru: 
bilietai į spektaklius 
išparduoti gerokai anksčiau 
prieš festivalio 
Buvo pridėti dar 4 
dymai. Tikriausia, 
dar keturi ir 
Vanios" spektakliai 
pridėti - publikos 
būtą atsiradę.

I O AKMUO 
kai dvarininkai turėjo 

didelę galią, velnio akmuo gulėjo ant ežios, kuri skyrė 
Baisogalos dvaro pono Komaro mišką nuo valstiečio Kada
ro žemės. Kartą Komaras užsimanė, kad čia netikra 
riba. Jis tvirtino, kad penkiolika metrą nuo akmens į 
Kadaro pusę - jo žemė. Komaras pradėjo ginčą su Kadaru . 

*?,.Kadaras neteko žemės gabalo, ėmė keikti Komarą. Velnias., 
žmogaus keiksmus išgirdęs, vieną audringą naktį su dideliu 
trenksmu pernešė akmenį į Komaro mišką tiek, kiek 
Komaras buvo įlindęs į Kadaro žemę nuo akmens.

*****
Vieną kartą keliu važiavo žmogus 

už akmens, kuris tada gulėjo prie pat kelio, 
gaus ratai. Tada jis supykęs pasakė:

- Kad tave velnias nuneštą!
Rytojaus dieną žmonės rado tą akmenį 

tą. Matėsi, kad jis buvo vilktas: 
sustumtas kalnas žemią 
atsirado užnertą grandinią žymė. Mat 
vilko nuo kelio, užnėręs ant jo grandines.

*****
Velnias atėjo pasipiršti Komaro dukteriai. Ji 

šė, kad velnias jai atvilktą tą akmenį, kuris dabar guli 
Valatkonią miške. Velnias jį vilko, vilko, bet negalėjo 
atvilkti iki galo, patrūko. Tas akmuo didelį griovį išrausė. 
Tenai net žolė neauga.

/Padavimai. Pritaikyta jauniems skaitytojams/.

pradžią, 
pasiro- 

jęigu 
"Dėdės 

būtŲ 
jiems

Teatro 
jau 

praėjo 
audra,

Chicagoje 
Jis čia

Vilniaus Jaunimo 
vizitas 
praeityje, 
kaip pavasarine 
sudrebinusi amerikiečius
ir lietuvius. Vilniaus 
teatralai Lietuvos vardą
grąžino į pasaulinį žemėla
pį, nes Lietuva buvo
minima didžiojoje spaudoje-, 
reklaminiuose leidiniuose, 
plakatuose ir kitur prista
toma ne kokia "tarybinė", 
bet tiesiai- Lietuva.

Tokio įvykio, 
šis, dar nėra buvę 
kos padangėje, 
galvoti, kad 
paskutinis, 
lygio pasiekę
teatralai lietuviai 
šiltai sutikti ir 
teatro kritiką, 
ir publikos.

Panašiai, kaip 
ton'e, taip ir 
Tarptautiniame 
Festivalyje
(čia jie visur buvo vadina
mi "State Theatre of 
Lithuania"), buvo dėmesio 
centre. Visokiais pasaulinio 
garso atlikėjais prisotintoje 
Amerikoje reikia 
tikrai milžinu, kad 
pamatytą 
Pradžioje 
pastebėjo 
Sabonį, o 
kolektyvą 
režisierium Eimuntu Nekro
šium.

Vilniečiai

bet 
jis

atvežė
"Dėdė

kaip 
Ameri- 

reikia 
nebus

Pasaulinio 
Vilniaus 

buvo 
Amerikos 

žinovą

ir Hus-
Chicagos

Teatro 
vilniečiai

būti 
tave 

ir įvertintą, 
amerikiečiai 

milžiną Arvydą 
dabar ir Vilniaus 

su iškiliuoju

teatralai

buvo 
ne

publika 
šalta.

Vanios"
Chicagoje, 
" kritikas 

Christiansen 
tai pastatymas, 

dar nematėm

reikalo, 
i tikras

nevisai 
pirmą 

matomą 
Pirosmani". 

kurie sugebėjo

ir
misiją žemėje, 

kūrinys, kuris 
reikalauja

taip 
labiau

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.
JEIGU NORI NUSTOTI -

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozai S.: 631—6834 (namų); Henrikui N.: 366—7770
Dainiui L. : 768-9606; Jonui R.: 337-8637

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

8 vai. vakare.
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Anonymous) 
kiekvieną

plot - 
skynė 
lietu- 
smigo 
Jau - 
kon -

"Jaunimo Teatras Jau
nimo Centre,- kas galėjo 
tikėti?" - pasakė pirmojo 
vakaro pranešėjas. Ir 
pažymėjęs, jog visi šventi
niai susitikimai čia pradeda
mi Tautos Himnu, tai 
visi tuoj užtraukė "Lietuva, 
tėvyne mūsą..." 
tą vakarą (ir 
sekantį)atrodė, kad daugu
ma suprato, 
ir Lietuva
- ji negali būti perkama 

parduodama nei čia, 
anapus Atlanto.

ir užkliuvo
Sulūžo žmo-

ir 
nei

Ir tikrai, 
taip pat

kad tėvynė
yra viena

griausmingu balsu 
su K.Donelaičiu: 
svieteli margs- 
pavasario šven-

Stebint lietuviškąją 
koncertinę programą Jau
nimo Centre, kai kurie
tautiečiai braukė sau 
džiaugsmo ašaras. Džiaugė
si,kuomet akt. J. Jaruševi
čius 
pradėjo 
"Sveiks, 
šventęs
tęs; Sveiks ir tu, žmogau, 
sulaukęs vasarą mielą ..." 

Po koncertą į apatines 
Jaunimo Centro sales 
susirinkdavo šimtai žmonių, 
kaip niekada, kad 
su svečiais iš 
pasimatyti, žodeliu 
mesti, gal ir seniai 

atpažinti.

galėty 
arčiau 
persi- 

nematy- 
Na,

visokiausių atsi-

Chicagoje užsiliko 
negi viską 

išsakyti. Tam

tą veidą
o tą kalbą čia netrūko.

Daug
minimą iš Vilniaus teatralų, 
dieną
galvoje, bet 
čia galėsi
jau reikėtą storokos knygos. 
Tačiau 
jog 
niekur 
net 
su

C FMB

į šalį nuvilk- 
išraustas didelis 

ir medžią šakną. O ant 
velnias

griovys, 
akmens 
akmenį

papra-

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS.
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
jūsų AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ LAISVAJAME P ASAULYJ E. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA INFORMACIJ AS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVA IR JA SKATINA.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės au£rq.

Aukos arba palikimus siųskime T autos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 Norwich Rd., Stoney Creek, Ont.. L8E 1Z6

reikia dar pridėti, 
svečiai tautiečią 

nevengė: žaidė
futbolo rungtynes 

"Lituanicos" futbolinin-

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBES: 
Montrealio -1500 De Sėve Str., H4E 2A7 
Toronto - 53 Armadale Ave., M6S 3W9 
Delhi-Tillsonburg - 39 Parkwood Drive,N46 2B7

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ (GALIOTINIAI 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Calgary,Alta,U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4 
Oakville - 421 St.Augustine Drive,
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, N0L 2P0 
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7 
Sudbury - 246, College Str., P3C 4VS 
Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.

L6K 3G1

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tol.: 669-8834



Lietuviu. Namu 
Žinios

• Lietuvių Namų sociali
nių reikalų 'darbuotoja 
Rima Gustainytė jau 
sugrįžo iš atostogų ir 
budės LIETUVIŲ NAMUOSE 
antradieniais 10 val.r.
iki 12:30 val.p.p.

e LN POILSIO STOVYKLO
JE Wasagoje stovyklavo 
daugiau kaip 70 asmenų. 
Stovyklos komendantu Suvalkų, Trikampio ansamblis JOTVA su savo vadovu Algiu U ZDIL A desineje

buvo Augustinas Bukauskas, 
maisto ruoša rūpinosi 
Vytautas Birštonas.

Paskaitininkai: Vilius Bra
žėnas, 
Vakarais 
Laima 
Pečiulis,
J.V. Šimkus davė Lietuvių 
Slaugos

Bronius Stundžia.
laužą pravedė: 

Mačionienė, Vyt
Jonas Maniuška,

Namų apžvalgą.

valdyba nuoširdžiai 
už

auką Lietuvių Na-
kurią paliko a.a.
Bersėnas. Velionis

• LN 
dėkoja 
$1000 
mams, 
Juozas , 
buvo nuoširdus LN bičiulis 
bei rėmėjas. Visa jo šeima 
yra LN nariais.

testamentinę

• Lietuvių Namų 
lankytojai renkasi 
džiui rugpjūčio 31 
čiadienį, 8:00 vai.v. Asme
nys galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo, 
dalyvauti.

ligonių 
posė- 

d. tre-

kviečiami

popietėje 
asmenų, 

pasirašė:

s Sekmadienio 
dalyvavo 300 
Svečių knygoje 
dail. Vytautas Valius (a.a. 
Telesforo 
sūnus) iš 
Viešonienė, 
čiauskiene 
Albertas 
Gabataitienė, Elena Kava
liauskaitė, Gražina Kava
liauskienė, Violeta Mikė- 
nienė, 
kas, 
Kauno 
iš Panevėžio 
gienė iš 
Sakaitienė 
Jonas 
iš Los 
Špurienė 
teisėjas 
kės iš 
N. Y.
• Popietės metu, draugų 
vardu, buvo pasveikinti 
Juozas ir Albina TAMULIO- 
NIA1 48 vedybinių metų 
sukakties proga.
• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $1000.- LN 
Vyrų Būrelis, W. Drešerio 
Apdrauda; $500.- J. Bajo- 
raitis; $100.- Liucija Griš-

Valiaus
Vilniaus,

Birutė
iš

Daubaris,

brolio 
Lialė 
Raš- 

Vilniaus, 
Ina

Gražina 
Violeta 

Romas Ramanaus- 
Vida Šivickienė iš

Monika Makūnienė 
Aldona Dar- 

Jonavos, Aldona 
iš Rokiškio, 

Kloris (Kliorikaitis) 
Angeles, Marcelė 

is Baltimorės, 
Thomas T. Trun- 

East Northport,

Abi nuotraukos St. Varankos

Didižiųjų renginiu proga pasaulio lietuviai Kanadoje 1988 m. iš kairės: Jurgis JANUSAITIS žurn alistas (j AV)? Vanda MAJAUSKAITE (JAV) 

Veronika JANUŠAITIENĖ (JAV), kun. Petras RUKSYS (Brazilija)-Mūsų Lietuvos redaktorius ir Arturas Miciudas su Žmona iš Argentinos.

konytė; $50.- M. Jakubaus 
kienė. Viso statybos fonde 
yra $77,657.12

Aukos priimamos "Para
moje" sąsk. 8711, Prisikė
limo parapijos kooperaty
ve sąsk.
"Talkoje"

: • ■ i

Sri ■» Ir ■ v .
raw 'i v

155332 ir 
sąsk. nr. 4259.

primenantis vardas.
Stilizuoti, pritaikyti 

didelei estradai kostiumai 
savotiškai skirtingi.

Koncertan 
arti 500 žiūrovų,
ir vadovai Algis 
su žmona 
apdovanoti 
žiai 
taip 
mis.

Jū 
dus
džiuginantis, 
buvo juos 
tarpe.

nr.

"JOTVA" LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Punsko lietuvių tautinių 
šokių ansamblis, dalyvavęs 
VHI-je ~ x ‘ ’
Šventėje 
vasarų, 
koncertų 
Lietuvių 
jį suorganizavo LN Kultū
rinės K-jos p-kas Vyt.Kul
nys, padedant gausiai 
apsigyvenusių punskiečių 
Toronte talkininkams.

JOTVA pradėjo 
prieš 27 metus, 
metu yra virš 20 
Jie taip pat gražiai 
ja ir 
dies instrumentais.

Programa buvo gerai 
paruošta, įvairi, įdomi, 
skirtinga nuo, mums mato
mų įprastų. Šokėjai 
m ėjo 
tiesia l 
moterys, 
Vardas 
ir mūsų

Tautinių Šokių 
Hamiltone šių 

davė netikėtų 
ir Toronte, 

Namuose. Greitai

prisirinko 
"JOTVA" 

Udzila 
Alicija buvo

gėlėmis, gra- 
pasveikinti, o 
pat atsilygino

svečiai 
dOvano-

kuklumas 
darbas

ir
buvo 
Labai 

matyti

nuošir- 
tikrai 
miela 
mūsų

išanalizavęs 
' > atmainas, 

kad prūsų (pagal 
tarmes) tarta

darbų 
Šiuo 

šokėjų, 
dainuo-

groja įvairiais liau-

pasižy- 
gražia, 

ne tik 
vyrai.

ir savo 
laikysena- 
, bet ir
Jotva- tai upelės 

jotvingių gentį

. . . * LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
už 90 dienų term, indėlius 
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius 
už 2 metų term, indėlius 
už 3 metų term, indėlius 
už GIC 1 m. garont. inv. paž 
už GIC 2 m. garont. inv. paž.

7%% 
8 % 
8 % 
8’4% 
8!4% 
9/2% 
972% 
9%% už 3 m. GIC invest. paŽym.
8 % už pensijų plana (var. rate) 
9’4% už 1 m. term, pensijų plona 
972% už 2 metų term, pensijų planą 
9%% už 3 m. term, pensijų planą 
8 % už pensijų fondą RRIF (v. r.) 
6 % už taupymo sąskaitas 
5%%-7% už kasd. palūk. s-tą 
7’6% už virš $10,000 kasd. pal. s—tą 
534% už kosi pal. čekių s-tas

b o
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IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....101/2°/<
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................... 1O’/2%
2 metų......................11 %
3 metų......................11’/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........ 10%
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONU DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgirtus iki IS'? įkai
noto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Fekių ir sa.skailą patarnavimas.Gaunama pini 
uinės perlaidos, kelionės lėkiai (American Eipresš). Kitos pasko
los; (tine of credit) ir antrieji mortgiČiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 53 2- 1149

6 psl.

K. Būga , 
Jotvingių vardo 
išvedė, 
atskiras 
jatvings arba jotvings iš 
dar senesnės lyties jotvin-

gas, daugiskaita jotvingai. 
Bet kadangi priesaga -ingas 
paprastai tevartojama tik 
būdvardžiams, tai bendri- 

kalboj vėliau prigijo 
jotvingis, jotvigiai

nėj 
lytis 
(plg. pavardes Smikingis, 
Stabingis, ežero vardą 
Nedingis). Vardas yra išves
tas su priesaga -ing, kaip 
ir daugelis prūsų tikrinių 
vardų, ypačiai vandenvar
džių (plg. Stabingen, kai
mas: pr.
Dobinge, 
dubra, duburys) 
arba Jotvo, 
upėvardžio. Ir 
vos Metrikoje 
minima upė 
Jatva (Lydos 
pažįstama tik 
Yethwes, ir XIV a. kryžiuo
čių žygių aprašuose. l.

stabis "akmuo", 
ežeras: liet.

iš Jatva 
greičiausia 

tikrai, Lietu- 
1516

Jatfa, 
apskr.). 

perkreipta į

m. 
t.y.

Ji

**■* * **** ** **»********»*************K  ****** *******

Buvau ir esu žinomas lietuviškumo gyvintoju ir 
gaivintoju. O tai tūlų nuomone, tikriausias nusikaltimas. 
Todėl tariamai geriems žmonėms buvo pareiga nutraukti 
visus santykius su manim.

Bet nuo 1937 m. lapkričio pabaigos likaus jau vienų 
vienas. Tūlos dienos aušo ir temo, o nebuvau nė su vienu 
kalbėjęs, nieks nebuvo pas mane užėjęs. Buvau jau lyg 
tada išstumtas iš bendro žmonių gyvenimo. Vokietiuose 
gyvendamas, drįstąs dvasines savo jėgas skirti vyriausiai 
lietuviškumui. Ir dažnai jautiau, kaip tai keista. Kur skel
biama su įsiširdyjimu šventu dalyku, gyventi savo prose
nių gyvenimu, man tai skaitė tikriausia nuodėme.

Vydūnas
"Kalėjimas - laisvėjimas"

Parapijos kredito kooperatyvas
------ 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 i r 532-34 14

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.

LIETUVIAI IMA KOVOTI UŽ SAVO TEISES - 
KANADIEČIŲ KORESPONDENTAS

Toronto dienraščio GLOBE AND MAIL koresponden
tas Lawrence Martin parašė seriją įžvalgių įspūdžių iš 
Lietuvos. Gegužės 26 d. išspausdintame straipsnyje, 
vadintame "Glasnost suteikia vilties spindulį 
' negyvai respublikai', 
galėjome būti kaip 
būti turtingi."

Pakeliui iš Kauno 
jo apie savo 
ciją: "Ji man 
į krautuvę ir 
pasirinkti iš 
maisto, gausu 
rusai mūsų žemėje? Žmonės, kurie gyvena kitų žemėje, į 
tą; žemę žiūri destruktyviai, nes ji ne jų".

Anot Martin, panašiai praėjo visa jo kelione po Lietuvą 
Rašytojas jam tvirtino, kad Kremliaus nuosprendžiai "iš
prievartauja" Lietuvos aplinką. Vilniuje tūkstančiai jaunų 
žmonių, bet jų veidai "be išraiškos". Svetimų kalbų dėsty
tojas Vilniaus universitete tvirtino: "Viskas buvo statiška, 
automatiški judesiai, negyva respublika. Štai ką mums 
padarė sovietinis socializmas".

Tačiau korespondentas pastebėjo, kad lietuviai prade
da ginti savo teises. Inteligentija organizuojasi ir ima 
spausti valdžią tautiniais klausimais. Daugelio jau nebe
kausto baimė. Jų viltys susiję su Gorbačiov' u. "Mes dar 
turime palaukti, - aiškino dailininkas ir rašytojas Romual
das Lankauskas. "Žiūrėsim, ar jis išsilaikys po birželio 
mėnesį įvyksiančios konferencijos. Tada planuosim mūsų 
sekančius žingsnius". Lankauskas yra vienas iš grupės 
intelektualų, kurie neseniai susitiko su valdžios atstovais 
ir pareikalavo, kad istorijos vadovėliuose butų rašoma 
apie lietuvių siekius ir kad lietuviai nebūtų verčiami 
mokytis rusiškai nuo pirmo skyriaus.

Martin' ui atrodė, kad lietuviai nori nepriklausomybės, 
bet vengia ištarti tą žodį. Viešo Stalino aukų pagerbimo 
metu, jis paklausė studento, ar jis nori nepriklausomybės. 
"Aš lietuvis", - atsakė jis. "Tai viską pasako". Daugumai 
tačiau laisva Lietuva esanti nepasiekiama svajonė. Kai 
kurie rusai simpatizavo su lietuvių noru būti nepriklauso
mais, bet vienas juos niekino už tai, kad jie nepakanka
mai atkakliai kovoja už ją: "Jie - avių bendruomenė. Jie 
niekada nekovos už savo nepriklausomybę".

Klierikas, su kuriuo korespondentas kalbėjosi Kaune, 
pareiškė: "Čia nėra demonstracijų, kaip Lenkijoje. Tai 
mūsų mentalitetas. Mes nesame karingi žmonės". Anglų 
kalbos dėstytojas padėtį aiškino kitaip: "Problema glūdi 
kitur. Jei manote, kad čia įmanoma kovoti už savo tei
ses, pabandykite tai daryti. Pamatysite, kas jums atsi
tiks. Gal dabar bus geriau. Bet praeityje mes neturėjome 
nei mažiausios galimybės". j Danys

pa- 
Lietuvos

- jis cituoja lietuvių rašytoją: "Mes 
Danija. Turėjome bazę. Galėjome

į Vilnių, 25-metė aktorė jam kalbė- 
kuri gyveno Lietuvoje prieš okupa-senelę, 

pasakojo, kad atėjus Velykoms, galėjai eiti 
nusipirkti kokio tik nori šokolado. Galėjai

tuzinų rūšių. Šalis buvo pasiturinti, buvo 
importuotų prekių". Aktorė pridūrė: "Kodėl

e

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 71/z%

180-364 d. term. ind. ......... 73/4%
1 metų term, indėlius....... 73/4%
2 metų term, indėlius....... 8 %
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk....... 97«%
2 metų GlC-met. palūk......  9’/2 %
3 metų GlC-met. palūk...... 93/4 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 81/a% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 
RRSP-1 metų term. ind. ... 91/*% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 9'/2% 
RRSP-3 metų term. ind.. 93/«%
Specialią taup. s-tą.......... • 7’/2%
Taupomąją sąskaitą ........ • 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 '/z% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo .......................  11 %
Sutarties paskolas

nuo .......................  11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1O’/4%
2 metų .................. 103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 10%

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

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

* GYVYBĖS * KOMERCINE *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

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

Ateik / LIETUVIU a.a. (Alcoholics Anonyaous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. Vest* kaupas Indian Rd.) 7:30 vai. 1

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

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 37 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SAVOTIŠKAS SPRENDIMAS 
- NUTRAUKTOS TAUTYBIŲ 
RADIJO PROGRAMOS

Š.m. liepos 15 d. WCPN 
90.3 banga viešoji radijo 
stoties vadovybė nutarė 
nutraukti tautybių radijo 
programų transliavimą.

Liepos 19 d. tautybių 
programų vedėjai susirinko 
miesto savivaldybės rūmuo
se ir įsteigė Tautybių 
Radijo Sąjungą. Buvo suda
ryti 3 komitetai: viešo
sios akcijos, politinės ak
cijos ir teisminių reikalų. 
Teisminiais reikalais rūpin
sis advokatas Cleveland'© 
miesto meras George Voi
novich ir Kongreso atstovė 
Mary Rose Oakar viešai 
pareiškę protestus dėl šio 
įvykio. Jie pasiuntė laiškus 
WCPN direktoriui, reika
laudami vėl transliuoti 
programas. Spauda nepara
šė apie jų pareiškimus, 
bet "Plain Dealer", TV5 ir- 
TV8 stotys paskelbė apie 
etninių programų uždarymą, 
transliavo A. Rukšėno, T. 
Petovsek, J. Stempužio 
pareiškimus.

Sušaukus JAV senatoriui 
tautybių ir šiaip radijo 
vadovų posėdį, jame daly
vavo ir NSC egz. direkto
rius A. Rukšėnas, Ukrai
niečių Tarybos pirm. W. 
Liščinskis, lenkų "Solidar- 
nošč ’’ vadovas D. Donalski 
ir Tautybių Radijo Sąjun
gos laikinasis pirmininkas 
J. Stempužis, ilgametis ir 
patyręs lietuvių radijo 
valandėlės vedėjas.

Posėdis truko 2 valandas 
Tautybių programų vedėjai 
sutarė sušaukti viešą tau
tybių demonstraciją, reiš
kiant protestą dėl tautybių 
radijo programų uždarymo 
WCPN radijo stotyje.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

Hamilton, Ontario L8M 1L6830 Main Street East, 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.)...................3%
santaupas........................5.75%
ka'šd.pal.taupymo s-tą.. 5.25% 
90 dienų indėlius............ 8.25’/o
1 m. term, indėlius....... 9.5 %
1 m. term, ind.mėn.pal. . 9. % 
3 m. term, indėlius ........10. %
RRSP ir RRIF(pensijos) 7. % 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.5 %
RRSPind. 3 m................ 10 % Ir asmeninių paskolų 

drauda iki $25.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais** 
nuo 10 vai. r. iki S vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 1 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

spccuLrsis:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE#
• zomSas
4B5-0QO AVENUE. USrto 
365-110

7BS1 A CENTRALE, Irtrto 
365-71

2955 ALLARD, Vide EfMfd 
766-2687

1988.VIII.18

Demonstracijos įvyko' 
liepos 31 d., sekmadienį, 
prie WCPN FM 90.3 radijo 
stoties, valstybinio univer
siteto rajone.

į demonstracijas atvyko 
atstovų iš Ohio valstijos, 
Cleveland'o meras G. 
Voinovič, senatorius H. 
Metzenbaum, kongreso 
nariai: M.R. Oakar, D.E. 
Eckart, senatorius R. Sus- 
ter, Cleveland' o miesto 
tarybos narys M. Polensk.

įvairios tautybės (ir lie
tuvių) nešė savo šūkius ir 
vėliavas, grojo slovėnų ka- 

■pela, kalbėjo vengrų pro
gramos direktorė K. Kapos 
sy, D.E. Eckart priminė 
kalboje, kad WCPN radijo 
vadovybė "Nemandagiu ir 
beširdišku būdu jūsų stotis 
pašalino, kartu ir dvylikos 
tautybių programas, kurios 
jau kelerius metus puošė 
šios radijo stoties bangas. 
Toks jūsų elgesys įžeidžia 
ne tik visuomenę, kuriai 
jūs, gavę leidimą, įsipa
reigoję tinkamai tarnauti, 
bet net praranda bet kokį 
viešą padorumą... Aš ti
kiuosi, kad savo sprendimą 
pakeisite ir grąžinsite 
sveiką galvojimą bei nuo
voką, kurių jūsų trumpa
regiškame sprendime labai 
stigo".

Demonstracijos vyriau
sias pranešėjas buvo slovė
nų radijo programos vado
vas Tony Petkovski. Tauty
bių radijo sąjungos laiki
nasis pirmininkas J. Stem
pužis drauge su savo kole
gomis paruošė demonstra
cijos planą, ypatingai kreip 
darni dėmesį, kad ji būtų 
spalvinga ir viliojanti tele
vizijos kameroms.

Minima radijo stotis 
yra "ne pajamų", t.y. ne
pelno pagrindu išsilaikanti, 
dalinai išlaikoma mo
kesčių mokėtojų lėšomis.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.75% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dyd( iki $2.000.

Lietuviškosios TĖVIŠKĖS 
GARSŲ valandėlės nereikia 
taip lengvai atiduoti ir 
paremti jos ištikimą ilga
metį, kornpetetingą vadovą 
Juozą STEMPUŽį. b.

• TAUTINĖ SKAUTŲ STO
VYKLA, jau 7-toji, vyksta 
rugpjūčio mėn. 14-24 
d.d. Cleveland’o apylinkėje 
prie Kensington, Ohio 
miestelio.

Seserijos pastovyklė 
pavadinta MANO LIETUVA, 
brolijos - KUNIGAIKŠČIŲ 
ŠALIS, akademikų - LAIS
VĖ. Yra sukurta speciali 
VII-tosios Tautinės Stovyk
los daina.

Skautų tautinės stovyk
los rengiamos kas 10 
metų. Pirmoji už Lietuvos 
ribų vyko 1948 m. Vo
kietijoje, po to Amerikoje 
1958, 1968 ir 1978 m.(pas
taroji Australijoje).

Mūsų kultūros ir lietu
vybės išlaikymo dirvonuose 
skautybės įnašas neįkaino
jamas.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS:
• Rugpjūčio 23 d.- Juodojo 
Kaspino Dienos demonstra
cijos. Rengia Pabaltiečių 
Taryba ir Cleveland’o 
Jaunimo Sąjunga.
• Rugpjūčio 28 d. - Kar. 
Juozapavičiaus Šaulių 
Kuopos gegužinė.
O Rugsėjo 11 d.- Ohio 
Tautos' Fondo atstovybės 
popietė Lietuvių Namuose.
• Spalio 8-9 d. - Tradici
nės Lietuvių Dienos. Rengia 
LB Cleveland’o A-kės 
Valdyba. Prašo tas dienas 
rezervuoti šiam renginiui. 
Spalio 8 d. - Pabaltiečių
Vakaras.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS
Rugpjūčio 28 d.- BALFO 
tradicinė gegužinė Jaunimo 
Centre.

Lietuvių respublikonų 
Illinois lygos metinis 
suvažiavimas Ateitininkų 
Namų sode, Lemonte.
Rugpjūčio 30 d. - Vyres
niųjų Lietuvių centro 
savanorių pietus.
Rugsėjo 8-ll d.d.- Santa
ros-Šviesos Federacijos 
35-tasis suvažiavimas 
Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich.
Rugsėjo ll d.- Lemonto 
apylinkės gegužinė Ateiti
ninkų Namuose.
Rugsėjo 17 d. -Tautinių 
Namų sukaktuvinis pokylis.
- Beverly Shores Lietuvių 
Klubo rudens spalvų balius.
Lietuvos Aidų gegužinė 
Šaulių Namuose.
Spalio l d. -"Kernavės" 
tunto veiklos 30 m.sukak
ties pokylis Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejaus 
"Gintaro" salėje.

"Ateities" vakaras
Jaunimo Centro didž.salėje, 

Suvalkiečių D-jos 
50 metų sukaktuvinis 
pokylis Šaulių Namuose. 
Spalio 2 d. - "Margučio" 
rengiamas koncertas
"Nauji vardai- nauji balsai" 
Jaunimo Centre.
Spalio 8 d. - Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos vakaras Jaunimo

EKSKURSIJA
į LIETUVĄ - VILNIUS IR KAUNAS

Spalio 10-19 kainuos $ 1695.00

Anksti užsisakę montrealiečiai, gali 
išskristi iš Montrealio ir sugrįžti į Mont- 
realį. Dėl smulkesnių žinių rašyti arba 
skambinti žemiau duotu adresu:

E Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

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

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

Clevelando tautybių minia demonstravo su vėliavomis ir plakatais dėl tautybi» radijo programų uždarymo 
WCPN viešoje radijo stotyje. ,s ‘Dirvos”

Meras George Voinovich (dešinėje) kalbasi su TĖVYNĖS GARSU 
programos vedėju Juozu Stempužiu ir Stefa Gedgaudiene.

ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ paminklo Šventinimo proga, š.m. gegužės mėn 29 d. Anapilio Pa
rapijos kieme, ruošiantis eisenai, kleb. kun. J. ST ASKUS pranešė, kad Vincentas SLADKEVIČIUS Lie
tuvoje paskirtas kardinolu. Buvo pakeltos Kanados ir Lietuvos vėliavos. Iš kairės: A. Mylė, V. Pečiulis, 
V.Bireta, S. Jokūbaitis, M. Abarius, prof. V. Mantautas, J. Šiaučiulis bei Toronto ir Hamiltono Šaulės.

Nuotrauka Sta. Dabkaus

Centro didž.salėje.
Jūrų šaulių KLAIPEDA 

kuopos metinis pokylis 
Cicero, Šv.Antano p- 
jos salėje.
Spalio 9 d. - Spalio 
9-tosios- Vilniaus pagrobi
mo minėjimas Jaunimo 
Centre. Rengia Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
Chicagos skyrius.
Spalio 15 d. - Jūrų skautų 
tradicinis pokylis "Puota 
Jūros Dugne" Jaunimo 
Centre.

/

GUY B 
RICHARD 
ROOFER-—COUVREUR

7725 George LaSalle
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
uUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka sgliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470



montreal
• JAUNA, 25 m. amžiaus 
lietuvaitė iš Vilniaus 
nori susirašinėti su bend
raamžiais katalikais lietu
viais kanadiečiais. Ji 
dirba Vilniaus Universiteto 
bibliotekoje. Jos' adresas: 
Valda Ryliškytė, Vilnius 
-232009, Raudonosios 
Armijos pr.II-33, Lithuania 
SSR.
VIDEO SIURPRIZAS
Rugpjūčio mėn. 14 d., AV 
Parapijos salėje gausiai su
sirinkusieji turėjo netikėtu 
progų stebėti vaizdajuostę 
apie Vingio Parke, Vilniuje 
vykusi? šimtatūkstantinės 
minios susibŪrimų-mitingų. 
Jis buvo neoficialiai,t.y. 
be jokių radijo, TV ar 
viešosios spaudos priemonių 
sušauktas, kad būtų galima 
išgirsti Lietuvos delegatų, 
dalyvavusių Maskvos
XIX KP suvažiavime 
pasisakymus, jų ten išdės
tytus Lietuvos pasiūlymus 
Persitvarkymo programai.

Lietuvos Persitvarkymo 
Sųjūdžio vardu , matėme 
kalbėtojus, stebėjomės 
jų atviru ir praktišku 
žodžiu, gėrėjomės milžiniš
kos, tačiau kultūrinngai 
disciplinuotos minios
atviru reagavimu į pareiš
kimus, mūsų tautinių 
vėliavų gausa, visų sugie
dotu Himnu. Klausėmės 
jo, giedamo minios Vilniuje., 
sustoję. Matėme ir girdėjo
me 1-ųjų dalį šio nepapras
to įvykio filmos. Tikimės, 
kad bus galima pamatyti 
ir antrųjų dalį. Esame
dėkingi už šių juostų.
Reikėtų bent dalį tų 
vaizdų parodyti mūsų
Šeštadieninėje Mokykloje, 
susirinkus ir studentams, 
gintariečiams, skautams. 
Bent pažiūrėti, kiek daug 
mūsų iš tikrųjų yra, kurie 
trokšta tiesos.

/ Vieno kalbėtojų- 
Sigito Gedos kalbų pavykus 
gauti - spausdiname šiame 
"NL" nr., 2 psl. /. b.

KŪDIKIO LAUKTUVĖS
Liepos mėn.29 d., 

pas Kristinų Niedvaraitę- 
Piečaitienę artimiausios 
draugės buvo surengusios 
kūdikio lauktuves Astai 
KLIČIUTEI-STAŠKEV1ČIE- 
NEI. Esant nepaprastai 
karštam orui, pobūvis 
vyko kieme, išdekoruotame 
balionais ir kaspinais.
Busimoji motina gavo
bendrų dovanų - gardelį, 
į jį buvo sukrautos įvairios 
rimtos ir linksmos dovanos 
ir dovanėlės, rankų darbo 
ir pirktinės.

Rima Piečaitiene
ir Alma Drešerienė prave
dė ceremonijas sueiluota, 
linksma poema.

Vaišės buvo pritaikytos 
karštam orui ir labai 
gražiai paruoštos. K.

JUODOJO KASPINO 
DIENOS MINĖJIME kalbės 
Paul Barre. Jis yra atsar
gos majoras, kanadietis.Ne
seniai jugoslavai jį pagerbė 
įteikdami albumų su 
daugiau kaip. 1.000 parašų, 
prisimindami jo atliktų 
žmonių gelbėjimo misijų
II-jo Pasaulinio karo
metu.

Knygos "The Minister 
and the Massacres" auto
rius Nicolai Tolstoy 
/tas pats, kurio knygos

"Jaltos Aukos" beveik 
ištisų vertimų buvome 
atspausdinę "NL" pusla
piuose/, aprašo Montrealio 
majoro P.Barre humanitari
nį darbų 1945 m.gegužės- 
birželio mėnesiais. Auto
rius neseniai lankėsi 
pakartotinai Montrealyje 
ir pokalbyje su žurnalistais 
pabrėžė, kad majoras 
Barre ištvermingai trukdė, 
kad 6.000-9.000 slovėnų 
nebūtų atiduoti žiauriam 
likimui. Majoras Barre 
tuomet buvo paskirtas 
prie Alijantų karinės 
vyriausybės, kartu su 
Royal Montreal pulku, 
tvarkyti civilių gyventojų 
reikalus.

Slovėnų daugiatūkstanti
nė minia - daugumoje 
rojalistai ir katalikai- bu
vo pasitraukę nuo Tito 
tuometinės komunistinės 
vyriausybes, iškeliaudami 
į Austrijų. Maj. Barre, 
sužinojęs apie likimų 
prieš tai sugrųžintų grupių, 
atsisakė klausyti įsakymų 
ir išgelbėjo slovėnų gyvy
bes. Tuomet jam buvo 
38 m.amžiaus.

P.Barre buvo apdovano
tas išeivijoje Jugoslavijos 
pinco egzilyje St.Sava 
Ordinu ir jrašytas jugoslavų 
istorijon. Šių metų Juodojo 
Kaspino Dienos proga, 
šį taurų asmenį matysime 
minėjime. Atvykime taip 
pat ir jį pagerbti, nes 
jo ir tokių nesuluošintų 
dvasioje žmonių dėka, 
pasaulis išlaiko tikėjimų, 
kad žmoniškumas nežuvo 
ir nežus. (Žiūr.pranešimų).

b.
• VALEVIČIUS Andrius šių 
vasarų gavo magistro laips
nį iš rusų kalbos ir litera
tūros Vermonto Universite
te. Sveikiname.
• Dail. Vytautas VALIUS 
lankėsi Montrealyje. Apžiū
rėjo galerijas, muziejų 
ir sugrįžęs Torontan,ruošia 
savo darbų parodų, kuri 
bus atidaryta rugpjūčio 
22 d.Prisikėlimo Parapijos 
patalpose.

****************************************************
DALYVAUSIME JUODOJO KASPINO DIENOS MINĖJIME 

§7m. RUGPJŪCiOŪMENTŽS K, "antradieni 5 vaL.p.
p. DOMINION Skvere minėsime Juodojo Kaspino Dienų- 
-Ribbentrop’o ir Molotov’o slaptų aktų. Jo pasėkoje, 
kaip žinome, Pabaltijo kraštai atiteko Sovietų Rusijos 
diktatūrai ir okupacijai.

Dominion Skvere bus pagerbtas majoras Paul Bar
re, kuris išgelbėjo tūkstančius slovėnų nuo perdavimo 
Tito kariuomenei. Šiais metais taip pat prisimenama 20- 
toji Sovietų invazijos į Čekoslovakijų, sukaktis.

Po to bus eitynės į Sovietų konsulatų. Konsului bus 
įteikta peticija, kad būtų anuliuota Ribbentrop’o- Molo
tov’o sutartis.

Lietuvoje pernai Juodojo Kaspino Diena buvo pami
nėta Vilniuje; Latvijoje- Rygoje ir Estijoje- Tallinne.

Parodydami solidarumų su broliais ir seserimis Pabal
tijo kraštuose - visi, kas tik galime, dalyvaukime rugpjū
čio 23 d.minėjime. KLB Montrealio A-kės Valdyba
****************************************************

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
J.Naruševičius, J.Astrauskas (2 m.), J.Nevardauskas, 

A.Janušas, B.Vaičaitis, A.Borkertas (2 m.), J.Vaičeliūnas, 
M.Vinkšnaitienė (2 m.), J.Macijauskas, P.Vizbaras, S.Kra- 
šauskas, H.Macikas;
RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:

po $ 5,- A.Macelis, K.Jurgelys, St.Vyšniauskas;

PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$20,- F.Kirstukienė;

AUKOS:
$ 100,- M.Gudienė; $ 60,- J.Rukšėnienė; $40,-

J.V.Danys; $20,- Mrs. XY; $5,- P.Lavinskienė.
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ! "NL"

jaunimui nuo 6-16 m.am- 
• Prašoma tuojau regist- žiaus rugpjūčio men.26
ruotis į LITO globojamų jau- d. Užsirašyti tel:766- 
nimo ekskursijų, skirtų 5827.

ŽAVINGOS ATOSTOGOS 
ant Meksikos įlankos kranto, vėsinamam, istoriniam, 
verandų ir senų ąžuolų apsuptam dvare, ištaiginga ir 
rami aplinkuma, 60 mylių į rytus nuo New Orleans; 
kambariai su atskirom voniom, balto smėlio paplūdy- 
mis, pietietiškos ir jūrinės turistinės įdomybės, lietu
viškas svetingumas. $60.- dienai su pusryčiais vienam, 
$80.- porai ir $15.- vaikui. Didelis restoranų pasirin
kimas, ypač jūrinio maisto. Sveikatingas maistas na
muose pagal susitarimą.

E. JAUNIS, "High Oaks" East Beach, P.O. Box 
374, Pass Christian, MS, 39571. Tel: 601-452-2257.

entrepreneur electrical 
ĖLECTRICIBN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102 A, ALLION
LASALLE. OUĖ. H8P2C5

TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, Tel.: 733—9878

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tai: 744-5827; 744-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-ja

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI VIRŠ $25,000,000 REZERVAS VIRŠ $ 1,000,000

CERTIFIKATUS ...9'4% 
TERM. INDĖLIUS: 

1 metų........ 
180 d.- 364 d. 
120 d. -179 d. 
60d. - 119 d 
30 d. - 59 d

MOKA UŽ:

TAUPYMO - specialios 514 % 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO-kasdieninės.. 4% % 
EINAMOS................m... 4)6%.
RRSP ir RRIF term.......... 9)6%
RRSP ir RRIF taup....... * %

UŽ:

8)6% 
7)6% 
7’4%
7 % 
634% • 

IMA
NEKILN. TURTO nuol0%% ASMENINĖS nuo 1.1)6%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Šv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 
Penktadieniais 10:QQ - 6:00

4:00-8:00
2:00-6:00

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS“ bus uždarytas-

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

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

Dodge
{( HRtSltftj

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

Member

l'U"

SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

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

366-7818
1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T“
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kampas 45-th Avė., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

• Glt«»ux • BHcum
• Gttuiu tu fromtge
• P»m • Caft
• bdgnt,

(Pondiki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• Nolrūt pyragaičiai
• Spurgo i
• Sausainiai
a Aguonlnial Ir kitakla 

pyragai

S524, Oatarlo E.. Mtl 524-3348

Dr. JONAS M A LĮSK A 
Tek: 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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCAR1

Profesiniai patarnavimai 
finansų reikalais:

*Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas
4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount, &H3Z 1T3

Tel: 481-0311
Dr. Gaetan BERARD, D.M.B.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. dos Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde ) 
Skambinti Tel : 662—1177

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

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat** specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

MONTREAL ENTERPRISES ROg'd
DRAUDA VISŲ 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

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6 

Tel.:i 931-4024

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
Montreal^P^Q? H3A 2G6 844-7303 ir 288-9646

JONAS &C0TĖ REALTIES

Notarai

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

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

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS 

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS ITD
AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA8 psl.
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