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NEMALONUS SKANDALAS 
PIETŲ AFRIKOJE

Dar vis tebekali n a rn o j o 
marksisto Nelson Mandelos 
žmona Winnie Mandela, 
kuri buvo viena iš Afrikos 
nacionalistinio kongreso 
vadovaujančių asmenybių, 
pakliuvo savo pasekėjų ne
malonėn. Pasirodo, jos as
meninės apsaugos specialūs 
daliniai (vadinami dar ir 
jos "asmenine futbolo ko
manda"), yrą įvykdę įvai
rių nepateisinamų žiaury
bių ir žudę jiems nepatin
kamus žmones. Tiems 
kaltinimams iškilus viešu
mon, radikalaus kairiojo 
kongreso pasekėjų tarpe 
auga nepasitikėjimas ne 
tiktai pačia Winnie Mande
la, dar neseniai vadinta 
"Tautos motina", bet ir 
Afrikos Nacionalinio kong
reso vadais. Bandydami 
išgelbėti sąjūdį nuo skilimo, 
sąjūdžio vadai bando pa
neigti nuolat gausėjančias 
žinias apie ponios Mande
los apsaugos ir smogiamųjų 
dalinių vykdytus nežmoniš
kus savivaliavimus, muši
mus, kankinimus, moterų 
ir mergaičių prievartavi
mus ir net žudynes.

SACHAROVAS KRITIKUOJA 
SOVIETINIUS RINKIMUS

į naujai planuojamojo 
sovietinio kongreso šiuo 
metu vykstantį rinkiminį 
vajų garsusis sovietų disi
dentas Andrėj Sacliarov' as 
žiūri gana neigiamai. Prieš 
kelioliką dienų lankydama
sis Kanadoje, Sacharovas 
spaudos atstovams paaiški
no, kad laisvai pasisakyti 
ne visiems kandidatams 
įmanoma. Jo paties rinki
minį atsišaukimą laikraštyje 
MASKVOS NAUJIENOS jis 
radęs gerokai pakeistą. Sa- 
charov'as, kaip žinia, 
palaiko Gorbačiov'o refor
mas, bet norėtų radikales
nių reformų. Jis, pavyz-. 
džiui, siūlo įvesti Sovietų 
Sąjungoje ekonominę siste
mą, visiškai nepriklausomą 
nuo vyriausybės kontrolės, 
nusiginklavimą ir sumažini
mą kariuomenės rytinėje 
ir vakarinėje sovietinėje te
ritorijoje ir specialias ko
misijas, kurios prižiūrėtų 
sovietų saugumo policiją ir 
krašto apsaugos ministeriją. 
Jis taip pat reikalauja spe
cialių pensijų visiems, 
kurie kentėjo nuo Stalino 
pereskiojirnų, ir paskelbti 
viešumoje visus sovietinės 
istorijos dokumentus, kad 
jie būtų prieinami visiems, 
tyrinėjantiems sovietinę 
praeitį. Jo manymu, iki 
šiol reformos Sovietuose 
esančios nepakankamos ir 
vykdomos per daug lėtai.

KATYNO ŽUDYNES 
ĮVYKDĘ SOVIETAI

Lenkijos komunistinė 
spauda pirmą kartą paskel
bė, kad Katyno žudynes 
įvykdė ne Hitlerio Vokieti
ja, bet Stalino Sovietų 
Sąjunga. 1943 metais buvo 
atkasti prie Katyno miško, 
netoli Smolensko, masiniai 
kapai, kuriuose rasta virš 
400(1 Lenkijos karininkų, 
kuriuos buvo nelaisvėn paė
musi sovietinė Raudonoji 
Armija. Nacių Vokietija 
tąsyk buvo sudariusi tarp
tautinę komisiją, kuri 
nustdt <?, ' l?ūd žudynės buvu
sios įvykdytos 1940 metais 
ir jas įvykdė sovietai. 
Tačiau Kremlius ir Lenki
jos komunistinė valdžia iki 
šiol skelbė, jog jas esą į- 
vykdę nacių Vokietijos 
daliniai 1942 metais. Da- 
bargi speciali lenkų komisi
ja nustatė, kad, be jokių 
abejonių, egzekucijas įvyk
džiusi sovietinė kariuome
nė. Tai rodą pas daugelį 
lavonų rasti dokumentai, 
aiškiai liudiją žudynes 
įvykus tarp 1940 metų 
kovo ir gegužės mėnesių. 
Gi vokiečiai tas sritis 
okupavo tiktai daugiau 
kaip po metų, būtent, 
1941 metų birželio mėnesį. 
Komisijos raporte rašoma, 
kad buvę atkasti 4,243 
lavonai ir kiekvienas jų 
buvo nušautas kulka į 
pakaušį, kaip kad papras
tai žmones žudydavo sovie
tų saugumo pplicija. Šie 
lenkų karininkai buvo dalis 
15,000 karininkų , 1939
metais patekusių sovietų 
nelaisvėn.

ŽYDAI VYRAI IR ESTĖS 
MOTERYS DAUGIAUSIA 
UŽDIRBA

Įvairių kurioziškų apklau
sinėjimų amžiuje, štai dar 
vienas statistikos siurpri
zas. Daviniai paimti iš 
oficialių STATISTICS CA
NADA surinktų žinių apie 
76 mažumas Kanadoje. 
Daugiausia uždirbo vyrai 
žydai - vidurkis 47,000 
dolerių per metus. Juos 
seka egiptiečiai vyrai, 
uždirbę vidutiniškai 38,568 
dol. ir trečioje vietoje 
mūsų kaimynai estai vyrai 
uždirbę 37,361 dol. vidurkį.

Gi moterų tarpe kaimy
nės estės pirmauja - jos 
uždirba 25,403 dol. meti
nį, vidurkį. Po jų seka irgi 
mūsų kaimynės latvės su 
25,207 dolerių metiniu 
vidurkiu ir po jų - žydės 
moterys su 25,171 dol. 
metiniu vidurkiu.

Įdomu, kurią vietą uži
ma mūsų lietuvės ir lietu
viai?

LIETUVOS KOMUNISTŲ, 
PARTIJA IMA RODYTI 
SAVO TIKRĄJĮ VEIDĄ?

Š.m.vasariomen. 27 
d. Vilniaus radijo progra
moje, skirtoje užsienio lietu
viams, buvo pranešta apie 
paskutiniuosius Lietuvos 
Komunistų Partijos nutari
mus. Nors LKP Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius Algirdas Brazauskas 
ir tvirtina, kad bus siekia
ma suverenumo, tasai su
verenumas,atrodo, vienaip 
suprantamas Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio ir visiš
kai kitaip Lietuvos Komu
nistų Partijos. Anot A.Bra
zausko,"suvereninė Lietuva 
turinti būti Tarybų Sąjun
gos ribose1,1 o kaip žinome, 
tos ribos kaip tiktai labai 
primena senuosius Stalino 
Į^ajičius. Brazausko žodžiais 
"buvo' nutarta iki kokios 
vietos einame kartu". Tą 
LKP Centro Komiteto ple
numo nutarimą taip aptaria 
žurnalistas Antanas Šimkū
nas: "Praeitą savaitę buvo
me aštraus politinio dialo
go liudininkai..." Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis esą 
susilaukęs iš Lietuvos Ko
munistų Partijos aštriausios 
kritikos per visą savo gy
venimo laiką. To priežas
tys esančios lietuvių kalbos 
paskelbimas valstybine 
kalba ir Vasario Šešiolikto
sios minėjimai./Ar tiktai 
tariamoji lietuvių kalbos 
problema nėra paprasčiau
siai partinė provokacija, 
panaudojant kitataučius 
Persitvarkymo- "perestroi- 
kos" stabdymui?/ Kai ku - 
rių komiteto narių kalbos 
esą labai priminusios nese
nus stalinizmo laikus.

To LKP Centro Komi
teto plenumo nutarimas 
buvęs paskelbtas vasario 
mėn.26 d. Nutarimų tonas 
švelnesnis, bet jame vis 
dėlto kalbama apie sąjū
džių bei organizacijų veik
loje pasirodžiusius "neigia
mus , beatodairiškus poslin
kius", "nepagrįstus sieki
mus", "bandymus diskredi
tuoti valdomuosius organus 
ir jų autoritetą", ir 1.1. 
Nutarime jau pamiršta 
lenininio federalizmo idė
ja ir kalbama apie kažko
kį Lietuvoje gyvenančių 
kitų tautų atstovų forumo 
steigimą ir įspėjami komu
nistų partijos nariai laiky
tis partijos įstatų ir prog
ramos, jei dalyvauja nefor
malių grupių veikloje. To 
nesilaikantiems būsią taiko
mos griežtos "partinio po
veikio priemonės"...

Taigi, raudonoji yla 
pamažu ima lysti iš maišo. 
Kremliui, atrodo, rimtai 
nepatinka laisvėjančios 
Lietuvos troškimas išsaugo
ti savo kalbą, kultūrą, 
o labiausiai išsigando tų 
milžiniškų minių, kurios 
išėjo į gatves švęsti Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės. Buvo labai aišku ir 
akliausiam komunistų fana-
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tikui, kad ne keli "buržua
ziniai nacionalistai" ir 
"smetonininkai", bet v i - 
sa Lietuva trokšta 
kitokios Lietuvos, laisvos 
Lietuvos.

Sunku vergiškam reži
mui priimti tjkrąją tautos 
valią, todėl vėl griebiama
si Stalino laikų kumščio 
politikos, norint kaip nors 
išlaikyti braškančią imperi
ją. Ir,žinoma, komunistų 
partijos vadai ir vadukai 
taip pat labai užsirūstino, 
kad drįstama juos kritikuo
ti. Pasirodo, galima tuščiai 
kalbėti apie demokratiją, 
bet ją įgyvendinti ne taip 
jau malonu.

BONNIE ANDRUKAITIS 
TEISINGAI ATSAKE

THE GAZETTE dienraš
čio š.m. vasario 21 dienos 
skaitytojų laiškų skyriuje 
Bonnie Andrukai- 
t i s atsakydama į anks
čiau minėtą D. Lynch 
laišką to paties dienraščio 
vasario 10 d. laiškų sky
riuje, rašo: ("QUEBEC No 
PARALLEL WITH BALTIC") 
Derek Lynch vasario W d. 
laiškas, pavadintas QUE
BEC PARALLELS LI
THUANIA, sugestionuoja 
jog esama reikšmingų pana
šumų tarp Baltijos valsty
bėse šiuo metu vykstančių 
įvykių, siekiant didesnės 
kalbinės ir kultūrinės ne
priklausomybės ir dabarti
nių įvykių Quebec'o provin
cijoje. Lietuva ir (.dvi) kitos 
Baltijos valstybės ouvo 
agresyviai (jėga) prijungtos 
prie Sovietų Sąjungos II- 
jo pasaulinio karo pabaigo
je po brutalios nacių oku
pacijos. Quebec' o provinci
ja yra demokratinė visuo
menė, kurios nepalietė 
jokios karo nelaimės. Ši 
provincija yra puikiai at
stovaujama (Kanados) fe
deracijoje ir nubalsavo 
vienu iš pačių demokratiš
kiausių būdų - referendu
mu - toje Konfederacijoje 
likti. Jeigu ir galima su
prasti kurios nors bendruo-

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS
LYGIEČIO KRATA KAUNE
(New York, 1989 m. vasario 14, LIC) Saugumas atliko 
kratą Lietuvos Laisvės Lygos nario bute, pranešė trys 
nepriklausomi šaltiniai Lietuvių Informacijos Centrui.

Pasak jų, saugumo asmenys sausio 31 d. įsiveržė į 
Lietuvos Laisvės Lygos Kauno Skyriaus sekretoriaus Arno 
Taujansko butą, esantį 16-tos Divizijos Plente Nr. 14- 
2, Kaune, ir ten padarė kratą. Neva ieškota alkoholinių 
gėrimų. Nors kratai vykdyti buvo pateiktas orderis su 
sankcija, nė vienas kratą vykdžiusių žmonių nepasirašė 
savo pavardžių, išskyrus Kvietkauską, kuris taip pat ne
buvo orderyje įrašytas. Taujanskui apskambinus draugus 
ir pranešus, kad pas jį daroma neteisėta krata, jos vykdy
tojai kratą nutraukė.

BROLIAI TARASEVIČIAI ROMOJE
(Roma, 1989 m. vasario 14, LIC) Broliai Gintaras ir 
Mečislovas Tarasevičiai sausio 29 d. per Vieną atvyko į 
Romą, kur laukia emigracijos dokumentų į JAV-bes, 
pranešė Lietuvių Informacijos Centras.

Broliai Tarasevičiai buvo suimti du kartus bandant 
pereiti Suomijos sieną. Juos pirmą kartą suėmė 1983 m. 
gegužės mėn., atsisakius tarnauti kariuomenėje, ir paso
dino į psichiatrinę ligoninę keturiems mėnesiams. Antrą 
sykį, 1988 m. gegužės įnėn. jie buvo pasodinti į kalėjimą. 
Praeitą rugpjūtį, solidarizuodami su bado streiku Gedi
mino aikštėje, jie pradėjo badauti Kalėjime. Po aštuonių 
badavimo dienų, juos sugrąžino į Lietuvą. Broliai Tarase
vičiai savo išlaisvinimą riša su "politinės padėties šalyje 
pakeitimu ir plačiosios viešosios nuomonės spaudimu". 
Jiems grįžus iš kalėjimo, Vidaus reikalų ministerija stip
riai "pasiūlė" jiems išvažiuoti į Vakarus.

1988 m. gruodžio 8 d. Lietuvos televizija padarė su 
broliais Tarasevičiais interviu, kurios metu jie viešai 
atmetė savo tarybinę pilietybę ir reikalavo leisti tėvui ir 
seseriai emigruoti į Vakarus.

Gintaras nevedęs, o Mečislovas emigravo su žmona ir 
mažu sūnumi. Abu tikisi ir laukia tėvo ir sesers išvykimo. 
Broliams išvykstant, tėvo ir sesers emigracijos byla jau
buvo užvesta, nors milicija 
ciją sutrukdyti.

Gintaras ir Mečislovas '] 
tuvos Laisvės Lygos atstovai 
menės troškimą rasti pana- 
šybių, tačiau tarp totalinio 
režimo ir demokratinės 
santvarkos pagrįstai ve
džioti paralelių negalima, 
gal nebent tiktai, kad pasi
tarnautų pavyzdžiu, kaip 
gali žiauriai persekiojama 
tauta išlikti gyva, jeigu 
tokia yra visos tautos 
valia".

Vis dėlto, susilaukėme 
atsiliepimo ir paskelbtoji 
nesąmonė neliko neatitai
syta.

grasino galėsianti jų emigra- 

’arasevičiai taip pat yra Lie- 
užsienyje.
• Kanados olimpinio bėgi
ko Ben Johnson'o gydytojas 
dr. Jamie Astaphan raštu 
pranešė, kad sutinka liudy
ti federaliniame apklausinė
jime apie atleto vaistą 
naudojimą, dėl ko Ben 
Johnson'ui buvo atimtas 
medalis Seoul Olimpiadoje.

Sutiko liudyti ir jo tre
neris. Pasisakys ir eilė 
kitą atletą apie šią rimtą 
problemą sporte.
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MINTYS VASARIO 16 PROGA
/ Iš prof. Romo VAŠTOKO kalbos, pasakytos 
Montrealyje Vasario 16-tosios proga, Š.m.
vasario mėn. 19 Dieną.. /

Be abejo, įdomiausias ir kartu sunkiausias klausi
mas šių dienų tarptautinėje politikoje tai kokia bus So- 
viety Sąjungos ateitis?

Ar tie pasikeitimai, apie kuriuos skaitome kas
dienę, yra tikrovė, ar iliuzija? Ar iš pagrindų keičiasi 
sovietinis komunizmas, ar tik paviršutiniškai ir laikinai? 
Ar Gorbačiov'as išsilaikys ir savo reformas įgyvendins, 
ar jis bus išstumtas Ligačiov'o, kuris laikrodį atsuks 
atgal? Ar Vakarai turi prisidėti prie Persitvarkymo, 
ar susilaikyti su parama?

Iš mūsų pusės žiūrint, tačiau, svarbiausias klausi
mas - kokios bus ilgametės pasekmės 
to Persitvarkymo Lietuvos ateičiai. Kaip 
persitvarkymas atsilieps j Lietuvos ekonominę, kultūrinę, 
dvasinę būklę?

{ visus Šiuos klausimus nei tikslaus, nei galutino 
atsakymo nėra - vien tik žinome, kad Persitvarkymo 
eigos pasėkas nulems ne vien tik Maskva, bet 
i r įvykiai visose Sęjungos respublikose, Rytų Europos 
satelituose, Kinijoje ir pagaliau - Vakaruose.

Taigi, iš šio taško žiūrint, Persitvarkymas yra 
tapęs tarptautinės politikos poveikiu, kuriame ir m ū- 
s ų v e'i ’k 1 a, nors ir maža, g a I ‘i pasireikšti.

Visų pirma turėtume pasakyti, kad "perestroikos" 
ir "glasnost" pasėkos tiek Pabaltijyje, tiek Ukrainoje, 
tiek centrinėse Azijos respublikose nebuvo pramatytos. 
Gorbačiov'as siekė išsikapstyti iš ekonominės stagnacijos 
ir tik netikėt ai pajudino Rusijos imperi
jos pamatus. Pats Gorbačiov'as, pripažindamas proble
mos svorį, yra kelis kartus prasitaręs, kad pagrindinis 
klausimas dabar Sovietų Sęjungoje yra tautinis klausimas. 
Šiam reikalui išspręsti jis yra numatęs sušaukti šių metų 
bėgyje specialių Centrinio Komiteto sesijų. Be abejo, 
ten bus nustatyta kryptis santykių tarp Maskvos ir tary
binių respublikų. Iki dabar, ypač, kas liečia Pabaltijo 
kraštus, pastovios linijos nėra.

Iš tiesų Pabaltijo kraštų klausimas Maskvai sudaro 
didelę dilemų. įtakingas Londono žurnalas "THE ECONO 
MIST" šitaip tų dilemų išreiškia: "Jeigu Maskva sutiks 
su Baltiečių vis daugėjančiais reikalavimais, netrukus 
bus iškeltas ir nepriklausomybės klausimas. Tai būtų 
pradžia Sovietų imperijos griuvimo".

Iš kitos pusės, jeigu Maskva pradės drausti de
monstracijas, tramdyti populiarius sąjūdžius ir areštuoti 
aktyvistus bei disidentus, visa tai mestų didelį šešėlį, 
ypač Vakaruose, į "perestorikos" patikimumų. Tuo pačiu 
butų sunaikinta ir " speciali ekonominė zona" 'Perestroi
kos' pranašumo demonstravimui Pabaltijo kraštuose.(- 
baigia samprotavimus "The Economist".

"New York Times" Maskvos korespondentas Philip 
Tautman taip pat yra pastebėjęs, kad, galutinėje anali
zėje, Pabaltijo sųjūdžių ir komunistų partijos siekimai 
- nesuderinami. Sųjūdžiai, galų gale, veda į nepriklauso
mybę, o tai, kaip žinoma, Maskvai nepriimtina.

Kodėl tada toleruojamas sųjūdžių formavimas, 
jų kritika, jų planai?

Ph.Tautman'as spėlioja, kad Maskva yra leidusi 
Pabaltijo partijoms toleruoti Persitvarkymo sųjūdžių 
reiškinius, kad galėtų pasauliui parodyti ir pačiai Sovietų. 
Sųjungai, jog Gorbačiov'o reformos yra lanksčios ir pri
sitaikančios prie naujų sųlygų. Kitaip sakant, kad gautų
si demokratiška išvaizda - išorė.

Žinoma, tuo pačiu komunistų partija nori ir gauti 
įtakos naujuose sąjūdžiuose, duoda progos piliečiams 
išreikšti sielvartus, neapykantų, pyktį. Žinoma, nei Gor
bačiov'as, nei partija nesitikėjo tokio staigaus, masinio 
ir stipraus tautinio atgimimo pasireiškimo.

Bet gal galima pramatyti ir dar vienų priežastį, 
kodėl Maskva aiškios linijos Pabaltijo persitvarkymo klau
simu kolkas neparodo. Be abejo, Maskva nori rasti for
mulę, kuri išvestų partijų iš tos dilemos; formulę, kuri 
neprarastų Vakaruose pasitikėjimo "perestroikos" ir "glas
nost" gajumu bei populiaria įtaka ir tuo pačiu išlaikytų 
Sovietų imperijos vientisumų ir tęstinumų. Formulę, 
kuri galutinai išspręstų Lenino iškeltų tautinį klausimų 
Revoliucijos pradžioje.

Tokiai formulei surasti ir jos naudingumų išbandy
ti reikia laiko. Nors atrodo, kad vienas toks bandymas 
ir jo bendri bruožai jau yra pasirodę.

Suminėkime čia kelis įvykius bei pasisakymus, 
kurie parodo tam tikrų Maskvos galvosenų.

/ bus daugiau /

2 psl.

Tokių atvirukų gauta ir Montrealyje iš Lietuvos.

SACHAROVAS, KOVALIOVAS IR MICHNIlĖAS APIE 
PABALTIJO SĄJŪDŽIUS

Apie Pabaltijo patriotinius sąjūdžius labai palankiai 
atsiliepė vadovaujantys S. Sąjungos ir Rytų-vidurio Euro
pos demokratiniai veikėjai. JAV-ėse besilankydamas And
riejus Sacharovas lapkričio 14 d. Washingtone pareiškė: 
"Pabaltijo respublikų liaudies frontuose dominuoja nacio
nalistiniai elementai, bet jie siekia demokratiškų tikslų. 
Tie frontai remiasi tvirta savo galybės baze ir juos re
mia beveik visi gyventojai, įskaitant vadovaujančius par
tijų pareigūnus. Galima Kalbėti apie paralelę su Čekoslo
vakija 1968 metais. Tuo tarpu centrinė valdžia laukia ir 
žiūri kaip tie sąjūdžiai vystysis ir nebando jų užgniaužti; 
gal ji net mano su jais bendradarbiauti ar juos kaip nors 
panaudoti. Aš pabrėžiu žodį "gal", nes nežinau jų planų".
(THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS, 1988.XII.22).

Sacharovui Washingtone pritarė disidentas Sergiejus 
Kovaliovas, ilgus metus kalėjęs už bendradarbiavimą su 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS leidėjais. 
Jis pareiškė, kad rusų naiionalinis sąjūdis "labai stipriai 
kvepia/šovinizmu". "Sveik"' ir "teigaimi" tautiniai sąjū
džiai, persunkti "sveiku" nacionalizmu, veikia^ Pabaltijo 
srityse, dalinai Armenijoj^/gal Ukrainoje.

Pakeliui į Lietuvą sustojusi savo gimtinėje Lenkijoje, 
savaitraščio THE NEW LEADER (1988.XII. 12) korespon
dentė Alicja Mann pastebėjo, kad lenkai labai skeptiškai 
žiūri į įvykius Pabaltyje - gal būt dėl to, kad jie jau 
keletą metų turi savo "glasnost", bet jų gyvenimas vis 
ologėja. Kai kurie net juokavo: "Dzisiaj perestroika, jutro 
perestrelka". (Šiandien persitvarkymas, rytoj persišaudy- 
mas"). Viena išimčių buvo istorikas ir "Solidarumo" pata
rėjas Adarnas Michnikas, kuris Kalbėjo: "Kai Lietuvoje ar 
Estijoje užgimsta šimtatūkstantinis sąjūdis už persitvarky
mą, ir tada ima kovoti už ūkinį savarankiškumą bei uz 
teisę naudoti tautinę kalbą, to negalima ignoruoti. Atei
na laikas, kai toksai sąjūdis pradeda gyventi savo gyveni
mą, veikti ir kelti klausimus, kurių Gorbačiovas ir nema
nė iškelti. Jei Gorbačiovas ir politiškai pralaimės, jau 
padarytų pasikeitimų neįmanoma panaikinti. Kas nors iš 
to pasiliks". (ELTA)

LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE:

1989 m. sausio mėn. 21, 22 ir 23 d.d., Lietuvos Pa
siuntinybėje Vašingtone, vyko Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos pasitarimai, kuriuose dalyvavo L. Diplomatijos 
šefas dr. S. A. Bačkis, L. Gen. konsulas New Yorke p. 
A. Simutis, L. Garbės konsulas Čikagoje p. V. Kleiza, 
L. Garbės konsulas ir L. garbės Gen. konsulo Toronte 
padėjėjas, p. H. Lapas ir Lietuvos atstovas Vašingtone ir 
prie Šv. Sosto p. S. Lozoraitis jr.

Pasitarimų metu buvo pirmoje vietoje apsvarstyti įvy
kiai Lietuvoje, jų įtaka mūsų valstybės nepriklausomybės 
bylai ir jos taptautinei padėčiai. Buvo diskutuota dėl 
paramos, kuri būtų naudinga kovojančiai tautai ir jos 
įvairūs aspektai krašte bei užsienyje.

Viename posėdžių susirinkusieji prisiminė netikėtai 
mirusį Liūtą Grinių ir jo ilgą visuomeninę bei politinę 
veiklą. Visų vardu, Lietuvos atstovas Vašingtone pasiuntė 
p. N. Grinienei gilią užuojautą.

Kiekvienas pasitarimų dalyvis padarė pranešimą apie 
savo darbą ir padarė pasiūlymus, kai jis galėtų būti atei
tyje sustiprintas.

Ilgesnius pranešimus diplomatams padarė LIC Vašing
tono biuro vedėjas p. V. Nakas ir Baltų Santalkos biuro 
vedėja p. G. Palubinskaitė.

LDT (Lietuvos Diplomatinė Tarnyba) taip pat susiti
ko su Latvijos Charge d"Affaires dr. A. Dinbergs ir 
Estijos Generaliniu konsulu p. E. Jaakson. Su jais buvo 
apsvarstyti klausimai, kurie liečia visas tris Pabaltijo 
valstybes ir pasidžiaugta, kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atstovų bendradarbiavimas yra labai glaudus bei efek
tingas.

Sekmadienį Lietuvos Pasiuntinybėje Vašingtone įvyko 
priėmimas, kurio metu LDT nariai susitiko su Vašingtono 
lietuvių organizacijos atstovais.

Sausio 23 d. Lietuvos diplomatai buvo pristatyti Rytų 
Europos skyriaus vice direktoriui, Baltų skyriaus vedėjui ir 
pokalbyje dalyvavusiam sovietų skyriaus valdininkui.

Valstybės Departamento pareigūnams buvo padėkota 
už JAV vyriausybės vedamą okupacijos nepripažinimo 
politiką ir buvo išreikšta viltis, kad naujoji administracija

I XXXII
KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ

X 1989 m. GEGUŽĖS mėn. 20-21 d.d. Londone, Ont.
A NAKVYNIŲ INFORMACIJA.
A Sekančiuose viešbučiuose, KLD Rengimo Komitetas 
v yra rezervavęs kambarius iki balandžio 19 d.
•j Kreipkitės į juos, prašydami "Lithuanian Days"

Į
 rezervuotų kambarių iki balandžio 19 dienos.

COMFORT INN, 800 Exeter Road (prie 401 kelio) 
519-681-1200
RAMADA INN, 817 Exeter Rd. (prie 401į kelio) 
519-681-4900.

RADISSON HOTEL, 300 King St. (miesto centre). 
519-439-1661.

& BRIARWOOD INN, 299 King St., (mieste)
K 1-800-265-1234.
X SHERATON ARMOURIES HOTEL -London (mieste) 
|) 1-800-387-5353.
|) KLD Rengimo Komitetas

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ PASKYRĖ 1988 
METŲ KULTURININKO-VISUOMENININKO i PREMIJĄ, 
KURIOS MECENATAS TORONTO PRISIKĖLIMO

PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
poetui, dr. Henrikui NAGIUI

..."prisijaukinsiu 
margą sakalą, 
čia, nesvetingoj šiaurėj, 
kad krypuotų 
ant mano - 
žemaičio sūnaus bežemio - 
peties".

Gerbiamas poete, žemaičio sūnau, žemininke, mūsų 
tautos dainiau, savo kūryba, žodžiais, mintimis, priside
date prie Kanados lietuvių ir visos išeivijos tautinės dva
sios ugdymo nesvetingoj šiaurėj. Dėkojame Jums už Jūsų 
kūryboje suteiktą viltį, už Jūsų pastangas išsaugojant 
svarbiausią mūsų kultūrinį lobių raktą - lietuvišką žodį, 
už perduotą meilę mūsų žemei Lietuvai.

Linkime Jums daug sveikatos ir ištvermės kuriant 
toliau mūsų grožinę literatūrą. Tegul ši premija tebūna 
tik simbolinis ženklas mūsų dėkingumo ir pagarbos.

Sėkmės:
Montreal, Quebec, 
1989.2.19.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Komisijos Pirmininkė 
Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė

i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.—--------------------------------------------- -

/PREMIJA BUVO ĮTEIKTA MONTREALYJE, VASARIO 
16-tosios MINĖJIMO PROGA./.

laikysis tų pačių principų. Ta proga buvo paminėtas vice
prezidento Bush' o raštas, pasiųstas prieš rinkimus vienai 
lietuvių organizacijai, kuriame jis pažada kelti Lietuvos 
reikalus pokalbiuose su sovietais.

Valstybės Departamento valdininkai labai aiškiai pabrė
žė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės ir toliau nepripa
žins sovietų aneksijos ir, kad šis nusistatymas yra kerti
nis akmuo santykiuose su Baltijos valstybėmis. Jie toliau 
pažymėjo, kad lietuvių tautos pastangos žingsnis po žings
nio plėsti bei stiprinti tautines bei žmogaus teises yra 
gerai suprantamas ir tų tautų aspiracijos bus remiamos.

Ilgame susitikime buvo paliesti visi svarbiausieji šio 
momento klausimai.

Prieš išsiskirdami, LDT nariai kreipiasi į Lietuvių 
tautą ir užsienyje gyvenančius lietuvius, karštai sveikinda
mi visus, kurie kovoja ir dirba Lietuvos valstybės nepri
klausomybei atstatyti. Jie konstatavo, kad tiktai pilnai 
suvereni valstybė, kaip ją apibrėžia tarptautinė teisė, 
gali reguliuoti santykius su kaimvnais. Lietuva yra vaka
rų Europos dalis. Ji yra pasiryžusi gyventi taikoje su 
visais, tačiau laukia, kad ir jos teisės būtų respektuoja
mos.

LDT sveikindama užsienio lietuvių didelį entuziazmą, 
ryšium su paskutiniais įvykiais ir norą jai padėti, įspėja, 
kad visa eventuali pagalba tėvynei turi būti gerai ap
svarstyta, nustatant jos realią naudą okupuotam kraštui. 
Reikia vengti viso to, kas galėtų vienokiu ar kitokiu 
būdu sustiprinti okupanto pozicijas. Maskva, nusileisdama 
kai kuriems tautos reikalavimams bando išvengti esminių 
klausimų. Jei lietuvių veikla krašte ir toleruojama, tai 
specialūs daliniai yra nuolat pasiruošę numalšinti taikingų 
žmonių demonstracijas.

Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje dar toli gražu nėra 
patenkinama. Padarytoms skriaudoms atitaisyti neužtenka 
gražių pažadų, o reikia konkrečių aktų.

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba karštai sveikina Lietu
vos Katalikų Bažnyčią, kardinolą Sladkevičių ir visus 
vyskupų konferencijos narius, dvasiškius bei vienuolius ir 
vienuoles. Ji džiaugiasi, kad vyskupas J. Steponavičius 
gali grįžti į senąją Lietuvos sostinę ir valdyti jos arkidie 
ceziją.

Nors religinėje srityje yra įvykę tam tikrų pasikeiti
mų, LDT konstatuoja, kad Lietuvos Bažnyčios padėtis 
nėra patenkinama ir, kad sovietai tebelaužo pagrindines 
jos teises .

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba yra pasiryžusi dirbti su 
visais veiksniais, organizacijomis bei pavieniais lietuviais 
Vasario 16 Akto dvasioje. Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti mūsų tauta kaupė geriausias jėgas, dėjo didžiau 
sias aukas ir ilgai kovojo. Tuo pačiu keliu ir šiandien 
turi visi eiti, kad galėtų garbingai pasiekti didįjį tikslą: 
laisvą žmogų nepriklausomoje valstybėje, kuri būtų pilna
teisis tarptautinės tautų bendruomenės narys ir kuri 
leistų lietuvių tautai laisvai dirbti bendrai gerovei.

Vašingtonas, 1989 m. vasario mėn. 2 d.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



AUSTRALIJOJ BUVAU 
KENGŪROS NEMAČIAU...

Vincas Kačergius
3. / tęsinys /

Šią dieną ir aš švenčiau, žaisdamas vandenyno bango
se. Gi vakare vykau į rotušę išklausyti dainų koncerto. 
Koncertas pradedamas be prakalbų. Tvarkingai į sceną 
įžygiavo mišrus jungtinis ir jaunimo chorai. Pagiedota 
Australijos ir Lietuvos himnai, diriguojant B. Prasmutai- 
tei. Toliau, Adelaidės, Melbourne ir Sydnėjaus jaunimo 
choras padainavo tris dainas: "Ant kalno gluosnis"- M.K. 
Čiurlionis; "Čiulbėsiu paukšteliu" - p. Stadalnikaitė-Ulė- 
nienė; "Ten, kur žaidžia Nemunėlis" - J. Bertulis.

Jiems talkininkavo du jauni smuikininkai: A. Danius 
ir R. Rahdan; dirigavo M. Dumciuvienė.

Melbourne dainos sambūris padainavo ištraukas iš 
kantatos - "Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva", muzika A. 
Stankevičiaus, žodžiai H. Nagio. Padainuota "Krikšto 
giesmė", "Krikšto žodžio sulaukus", "Baudžiauninkai", 
"Raudotinė" ir "Prisikėlimo himnas".

Solistų pavardžių neatsimenu . Dirigavo D. Levickienė 
prie fortepijono - P. Čelna.

Sydnėjaus choras DAINA padainavo: "Laisvės žiedas"
- M.K. Klajūnas, "Man skamba toliuos - B. Kiveris, "Aud
ros siaučia" - M.K. Klajūnas ir "Aš pasėjau linelį" - A. 
Mikulskis. Dirigavo G. Vasiliauskienė.

Jungtinis vyrų choras: "Liaudies daina" - M.K. Klajū
nas, "Daina prie laužo" - A. Klenickis, solo - J. Rūbas; 
"Karo žygio daina" - J. Strolia,dir. B. Prašmutaitė, akomp. 
A. Laurinaitis.

Po pertraukos jungtinis moterų choras padainavo: 
"Brangiausia žemė" - A. Bražinskas, "Pavasaris" - A. 
Mikulskis, "Nemunas" - V. Paltanavičius, dir. B. Aleknai
tė.

Jungtinis mišrus choras : "Graži mūsų žemė" - V. 
Juozapaitis, "Šią naktelę" - St. Šimkus, "Paskutinis vaka
rėlis" - K.V. Banaitis, "Buvau aš pas tėvelį" - L. Abarius, 
"Palaukėj" - A. Pocius; dirigavo J. Ankus.

"į naują žygį" - L.J. Šimutis, "O kas sodai" - St. 
Šimkus, "Tėvynės klevai" - J. Gaižauskas. "Išausk, mer
gele" - V. Paketuras; dirigavo D. Levickienė.

"Mano Protėvių žemė"- B. Budriūnas; solo - G. Žigai- 
tytė-Hurba; dirigavo G. Vasiliauskienė, akomp. A. Lauri 
naitis.

Po trumpos Australijos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkės (p. Baltutienė) kalbos, jaunimo, suaugusių jungti
niai chorai, prisijungiant visai publikai, sudainavo "Lietu
va brangi". Man atrodė, kad Australijos lietuvių chorai 
buvo gerai pasiruošę. Pasiruošti jiems yra sąlygos geres
nės, nes jie Lietuvių Dienas rengia kas antri metai. 
Choristų įėjimai ir išėjimai labai geri? netrukdė koncerto 
eigai. Nesu tiek muzikiniai išsilavinęs, kad duočiau kon
certo kritiką. Tik galiu pasakyti, kad koncertas man pati
ko. Krito į akį man choristai vyrai - beveik visi pliki. 
Aš vienai dirigentei ir pasakiau, kad aš netikčiau į Aust
ralijos chorus, nes aš "plaukuotas".
Gruodžio 30 d.

Nors mano bendragyventojai mane kvietė vykti stebė
ti krepšinio rungtynių - nevykau, nes nesijaučiau tinka
mas tam reikalui. Tad visų gražiausią dieną praleidau 
prie vandens. Rungtynių rezultatus man pranešdavo mano 
gerieji bendragyventojai.

Krepšinio galutiniai rezultatai: 1) Aukso medalis -
— krepšininkams iš Lietuvos; 2) sidabro medalis - New 
Yorko "Atletams"; 3) Bronzos - Toronto "Vytis". Mes 
visi džiaugėmės, kad Toronto krepšininkai sugebėjo iško
voti trečią vietą.

Tą pat vakarą "Apolo" salėje vyko tautinių šokių 
šventė. Man neteko jos stebėti.
Gruodžio 31 d.

Diena saulėta ir šilta. Dienos metu krepšininkai iš 
Lietuvos sužaidžia draugiškas rungtynes su Australijos 
profesionalais. Rungtynes laimi autralai dviejų taškų 
persvara.

Vakare vykstame į Naujų Metų sutikimo balių, kažkur 
už miesto, vienos kolegijos patalpose. Žmonių prisirinko 
apie 1000, tačiau patalpos buvo per mažos, todėl ir 
balius buvo sumenkintas. Girdėjau kalbant, kad rengėjai 
buvo užsakę gerą salę, tačiau ta salė buvo atšaukta ir 
mažai laiko liko naują surasti. Tad tik bėdos verčiami, 
rengėjai buvo šią salę išnuomavę. Šioj salėj stalai buvo 
labai ilgi ir taip arti vienas kito sustatyti, kad beveik 
praktiškai, nebuvo praėjimo. Maisto patiekalai buvo neeste
tiškai pateikti. Taigi, dalis žmonių tik atėję, apleido salę 
ir keliavo kitur Naujų Metų sutikti. Sako, apie 400 aplei
do salę. Bufetas turėjęs didelį pasisekimą ir daug jauni
mo stoviniuodami gurkšnojo alų ir kitus gėrimus. Prieš 
12-tą valandą nakties norėjo prabilti Australijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė, tačiau neprabilo. Publika nenu
stojo triukšmavus, nors ir buvo gražiai prašyta. Prašėsi, 
nors trumpai pakalbėti ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas V. Bieliauskas, bet publika vis nenustojo 
triukšmavus. Taip ir sulaukėm 1989 metus be prakalbų. 
Tik 12 valandą nakties visi pašoko iš vietų ir prasidėjo 
vaikštynės, belinkint vienas kitam laimingų 89-tųjų metų. 
Labai nustebau, kad nesutikau nė vieno pažįstamo. Daugu
ma mano pažįstamų jau ilsisi kapuose, o kitų gal neat
pažinau...

Sausio 1 d.
Tolokai, miesto pakrašty, vienam gražiam parke buvo 

surengta gegužinė - piknikas. Mūsų grupelė nuvykom į tą 
gegužinę, kuri turėjo prasidėti 13 vai. Aš ten trumpai 
tegalėjau išbūti, nes pažįstamų ir čia nesuradau, o vie
nam - nusibodo "slankioti". Taigi, likusią dienos dalį 
praleidau maudyklėse. Tą dieną buvo sužaistos dar vienos 
draugiškos krepšinio rungtynės tarp krepšninkų iš Lietuvos 
ir Laisvojo pasaulio lietuvių rinktinių. Šias rungtynes 
Lietuvos krepšininkai pralaimėjo.
Sausio 2 d.

Ši diena visai be jokių renginių - laisva. Nusprendžiau 
vykti į miesto centrą šio to nusipirkti. Nustebau nuvažia
vęs - visos krautuvės uždarytos. Australai švenčia1. Buvau 
priverstas visą likusią dienos dalį praleisti pajūry.

Sausio 3 d.
Anksti ryte mūsų Šv. Vincento viešbučio "įgula" vyks

ta į autobusų stotį. Čia mūsų laukia didžiulis ir labai 
aukštas autobusas, kuris mus veža Australijos laukais į 
Meloourną. Autobusas turi visus patogumus, o po jį visą
1989,111.2

Pikniko metu Adelaidėje Sausio 1 d. Iš kairės: Antanas Supronas iš 
Toronto, Pranas Gvildys iš New Yorko ir Artūras Poviliūnas (Lie
tuvos Olimpinio Komiteto pirmininkas ) iš Vilniaus. Nuotr R. Sondos

Viename miestelio restorane skaniai pavalgome pietum 
nes jau kelionę įpusėjom. Artėjam prie Melbourne. Matė
si vis daugiau ir gražesnių ūkių ir po 1U-ties valandų 
kelionės, nepamatę nė vienos kengūros, pasiekiam Mel
bourne autobusų stotį. | /bus daugiau/

Adelaidėje prie lietuviškomis vėliavomis papuoštos 
gatvės poilsiauja turistai. 1988 m. Dešinėje - kelionės įspūdžių, 
aprašymo autorius Vincas Kačergius.

Nuotrauka Antano Suprono

laiką vaikšto simpatiška mergina ir siūlo visokių gėrimų 
ir užkandai visokių "niekučių" (riešutų, ir 1.1.).

Pirmiausia greitkeliu įvažiuojant į netoli Adelaidės 
esančius kalnus. Jie man primena Vermont'o, taip vadi
namus, "žaliuosius kalnus". Tačiau Vermont'o kalnai man 
gražesni. Pervažiavę kalnus, atsiduriame į lygumas ir 
dykumas, kurių paviršius šviesiai rudos spalvos. Tokia ap
linka tęsiasi, bemaž, iki Viktorijos provincijos sienos. 
Šioje provincijoje (gal vadinasi valstija?) jau pradeda at
sirasti ūkių su prastokais pastatais, o laukuose ganosi 
būriai avių arba karvių.

IŠMESTINUKAS
APYSAKA

III-ioji dalis.

KARAS BAIGĖSI, BET KAS TOLIAU?
/ tęsinys /

/• Vos spėjo Laima atsisėsti ant lovos, kai uždusęs 
pro praviras duris įbėgo spekulianto sūnus Algirdas:

- Atskubėjau, panele,; nes tėtis jau sugrįžo, o 
be to, man jau tikrai įgrįso tos silkės ir ta prekyba 1. 
Klausiau tėčio apie Žemaičius ir Baltušį, bet jis nėra 
tikras, kad tokias pavardes būtų girdėjęs. Prižadu, kad 
kur tik nuvažiuosiu, apie juos plačiai pasiteirausiu ir, 
jei rasiu, tuojau duosiu jums, žinią.

Pasakęs, išraudo ir toliau nežinojo ką daryti.
- Dėkoju Algirdai, ir ką gi, eikime arčiau tos

dėžės, o prie jos šiokios tokios lyg ir kėdės. Čia, ant 
lovos,svečio negaliu prašyti.Jf .

■“"Kada susėdo, Laima tįmląu tęsė:
- Matai, Algirdai, tu buvai nutaręs, kad aš ruošiu 

vaišes nupirkusi Snapso, bet iš tikrųjų, man dantį skau
dėjo ir jį pirkau tik tam skausmui nuraminti. Vistik 
mes ir be gėrimo galime pasikalbėti,ar ne tiesa?

- Prie šių sąlygų labai reikalinga kuo nors nusira
minti. Žinoma, degtinė, kurią jūs pirkote, tik vyrams 
gerti. Turėjau užkimšęs už prekių vieną mažą plėčkutę 
konjako ir atbėgdamas pas jus, atsinešiau.

Laima norėjo ką sakyti, bet Algirdas neleido tęs
ti:

Pasiėmiau ir stikliukus. Jeigu leisit, galime 
išbandyti ir nuplauti vienumą.

- Nepatogu: ne aš svečią, bet svečias mane vaiši
nai

- Kur čia beatskirs: svečius ir vaišintojus, svarbu, 
kad žodelį žmoniškesnį galima išgirsti, - ir ne
laukdamas, vikriai pripylė stiklelius. Laima paėmė ir 
truputį išgėrė.

- Bendrai, degtines negeriu, bet šis gėrimas atrodo 
visai geras, - patvirtino Laima,- tik jo sunku gauti.

- Prieš porą dienų, kelyje vienas vokietukas pasiū
lė mainais už kavos pupeles. Visą jo turimą gėrimą, 
nepasiklausęs tėčio, paėmiau. Žmonės, gavę iš UNROS 
dar žalias, neparuoštas malimui pupeles, jų nevertino 
ir aš jas buvau beveik veltui už ženkliukus gavęs. Nuo 
tėčio tą degtinę nuslėpiau, nes jis sakė, kad per švelni. 
Tikrumoj, jis gėrė viską, kas papuolė... Priminsiu, kad 
dėl tos tėčio ydos nesu labai laimingas. Geria, ligi proto 
netenka... Tikriau pasakius, pragėrė mamą ir bijau, kad 
manęs nepragertų. Kartais laviruoju, kaip sviedinys ant 
vandens.

Besikalbant ir bėdas berokuojant, laikas greitai 
bėgo. Laima dairėsi pro langą ir klausinėjo Algirdo laiko, 
nes nekantravo susitikti pirmininko žmoną. Tuo pačiu 
metu kažkaip norėjosi ir su šiuo vaikinu pabūti. Manda
giai atsiprašė, kad turi susitikti pirmininkienę ir pasakė, 
kad atlikusi reikalus, norėtų su juo susitikti 
už kareivinių, sodelyje. Algirdas nušvito, lyg saulytei 
po audros pasirodžius. Susijaudinęs, per ilgai pabučiavęs. 
Laimos ranką, laikė ją ir, palikęs plėčkutę su stikleliais, 
kartu su Laima pasileido laiptais į rajoną.

Popiečio saulė ilgino dviejų apskurusių medžių 
šešėlius. Laima pasuko į pirmininko duris, o Algirdas į 
priešingą pusę. Šiandien jam atrodė, lyg dvelkė pavasa
rio vėjelis ir sklido jazminų kvapas...

Laima atsargiai pasibeldė į duris. Pirmininkas 
dar nebuvo grįžęs, bet jo žmona Laimos atsilankymo 
tikslą žinojo ir švelniai paprašė atsisėsti.

- Ar mano vyras buvo pas jus užsukęs?
- Jį susitikau, bet jis išskubėjo į komitetą ir pra

šė, kad užeičiau pas Tamstą dėl manęs ieškojusių karei
vėlių...

- Taip, jie buvo praėjusią savaitę ir klausė lyg 
tai jūsų pavardės, bet nesu tikra. Sakė ir savo pavardę, 
bet jos negaliu prisiminti. Žinau tik, kad kažkas lyg 
tai panašu į kokią uogą...

Vieną kareivį pažinojau, kuris paskutiniu laiku 
buvo išsiųstas į frontą. Jo pavardė- Šermukšnis Petras.

- Tas pat, tas pat*. - patvirtino pirmininko žmona.
- Sakiau, kad primine kažkokią uogą. Taip, tas pats.

- Tai buvęs mano kaimynas,- pamelavo Laima.
- Ar neminėjo, kur jis yra apsistojęs?
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Minėjo, kad nori pasiekti amerikiečių zoną. 
Kur apsistos, jie patys nežinojo.

Labai širdingai dėkoju už žinias ir nebenoriu 
jus varginti,- pakilo Laima,- be to, dar turiu šį tą iš
siskalbti.

- Nevarginai manęs, nors iš tikrųjų, laikas pradė
ti ruošti ką nors papildomai vakarienei, nes ta kukurūzu 
sriuba nusibodo.,.

Laima, dar kartą padėkojusi, išsiskubino. Medžių 
šešėliai driekėsi per visą rajoną. Mergaitės buvo išsi- 
laksčiusios. Laima, grįžusi į bendrabutį, sukedeno garba
nas ir jas perrišo žaliu kaspinu. Mintyse perėjo paskuti
niuosius įvykius. "Reiškia, mano Petrelis jau laisvas ir 
sveikas! Buvo tikrai geras žmogus, bet tokiais neramiais 
laikais neverta vaikytis. Jei bus man skirtas - savaime 
susirasime. Gal pats likimas skirs, kas man lemta". Svar
biausias uždavinys > kurį ji dabar planavo, tai pasidaryti 
prekiautoja. Kai Algirdas ateis, planavo ji, pasiteiraus 
kur galima gauti smulkių, dabar žmonėms trūkstamų 
prekių: skaryčių, kojinių , maisto ženkliukų ir panašiai. 
Pinigų jai dabar užtenka, jei ir nieko nepelnytų, galėtų 
skraidyti po visas stovyklas ir taip ne tiktai pamatyti 
daugiau žmonių, bet susirasti ir savuosius. Algirdas pui
kus vaikinas ir jai atrodė, kad jau įsmigo jam į akį. 
Visokios šviesios mintys sukosi aplink Laimą. Atkėlus: 
pagalvę, išėmė Algirdo paliktą dėžutę, kurioje patrauk
liai gulėjo plėčkutė ir apvalūs, lyg sviedinukai, stikliukai. 
Parūpo dar kartą įsitikinti konjako skoniu ir apraminti 
minčių marmalynę galvoje. Dar apžiūrėjo turimo maisto 
dėžutę palovyje. Joje buvo likę tik kelios sudžiūvusios 
kukurūzinės duonos riekės ir išsileidęs vaškiniame popie
riuje, keisto kvapo apvaliai plokščias sūris. Jo Laima 
nemėgo dėl savotiško jo kvapo, bet alkis privertė ne
kreipti dėmesio. Užspaudusi ant duonos limpantį ir apža- 
liavusį sūrį, pasigardžiuodama suvalgė. Kad pranyktų 
nemalonus kvapas - užpylė stikliuku konjako. "Dabar 
jaučiuosi lyg užkandusi",- kartojo sau Laima,- " bet 
anas žalias gėrimas buvo skanesnis už šitą...". Vos tik 
spėjo viską suslėpti po lova, štai pasirodė ir Algirdas 
pravertose duryse. Jis buvo pasipuošęs plačiais , margais 
marškiniais ir šviesiomis kelnėmis.

- Taip, ši dienelė laimingai prabėgo, - su pasiten
kinimu tarpduryje pareiškė jis. - Labai nejaukiai jaučiuo
si dar vis nežinodamas jūsų vardo. Pavardę tai neaiškiai 
sužinojau, nes teiravotės apie savo brolį.

- Visi mane vadina Laima, tik tas vardas nėra 
kilęs iš žodžio Laimė, nes tikrumoje gyvenime laimės 
neturėjau.

- Laima, Laima...tikrai gražus vardas, greičiausiai 
sudėtas iš dviejų žodelių - Laumė ir Laimė. Kai esu 
su tavim - jaučiuosi laimingas.

Kaip ten bebūtų, tikrumoje man irgi patinki 
savo atvirumu ir nuoširdumu. Ko daugiau musų šiandie
niniame gyvenime reikalinga? Galime, jei norime, iš šios 
prakaitu prakvipusio palėpės išeiti. Čia esi palikęs plėč
kutę su dviem stikliukais. Galime pasiimti kartu, viena 
vistiek negersiu.

- Tegul tai palieka nuo danties maudimo. Turiu 
su savim paėmęs kelis sumuštinius ir dar kai ką. Grei
tai bus vakarienės laikas.

- Atrodo, tikrai turėsime senų laikų vakarienę, 
geriau pasiskubinkime!

Saulė išvargusi raudonavo vakaruose ir ruošėsi 
poilsiui. Laima ir Algirdas takeliu, vedančiu per vielų 
tvorą, išlindę per pradraskytą skylę, pasirinko atšlaitėlę 
buvusių kariškų pratimų ir susėdo ant cementinių laipte- 
liŲ- Nuo upes dvelkė malonus vėjelis. Ant išvynioto rudo 
popieriaus pasirodė stora dešra ir sviestu aptepti sumuš
tiniai ir dar gintarinės spalvos sūrio riekės. Algirdas 
patenkintas šypsojosi, galėdamas taip pavaišinti.

Po pirmojo sumuštinio prasidėjo pašnekesys. Jis 
pasakojo, kaip tėvas anksti šiandien baigė prekybą, kaip 
vakar dieną pasisekė sužvejoti reikiamą kiekį neskrudintiį 
kavos pupelių.

- Mūsų žmonės kol kas jų nevertina, gi tuo tarpu
vokiečiai eina iš galvos jas pamatę,- kalbėjo Algirdas. 
- Šių dienų mainų sistemą jau ir aš pakankamai perpra
tau. Rytoj dėdė važiuoja su priekaba į Hanoverį. Ten, 
vienoje skylėje laukia keli foto aparatai už kavos pupe
les, o su pastaraisiais nuo anglų kariškių spekuliantų 
galima gauti didelius kiekius cigarečių ir kitų tabako 
produktų'. Rinkoje cigaretės lyg auksu aptaškytos butų 
-pareikalavimas didžiausias. Už pakelį nuo pusšimčio 
ligi šimtinės užprašo. /bus daugiau/
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To paties "GIMTOJO KRAŠTO", kurį dabar taip 
naujoviškai ir visiškai kitaip redaguoja Algimantas Čekuo 
lis, išleistasis kalendorius dar labai ir labai tebetrenkia 
senuoju raugu. Štai, "Tėviškės" Draugijos kalendorius 
89" įžanginiame kreipinyje į "Gerbiamuosius skaitytojus", 
( po juo pasirašo kultūriniams ryšiams su tautiečiais 
užsienyje palaikyti "Tėviškės" draugija ir "Gimtojo Kraš
to" redakcija ) taip kalbama: "Kaip prisimename, pirmie
ji pokario metais ryšius su Tarybų Lietuva užmezgė 
pažangūs Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados lietu
viai. Prioritetas jiems priklauso ir dabar", /m. p./. Ir 
dar kaip1. Apie šiuos Lietuvę pardavusius ir išdavusius 
komunistus ir neva jų atsiektus kultūrinius laimėjimus 
prigrūstas visas kalendorius. Jau pirmajame straipsnyje 
Vaclovas Sakalauskas /buvęs "Tėviškės" draugijos prezi
diumo pirmininkas/ "su pagarba" prisimena tokius "emi
gracijos šulus": A. Bimbų, R.Mizarę, I.Mizarienę, P.Ven
tę, A.Petrikę, V.Andrulį, L.Pruseikę ir t.t. ir "simpatijas 
reiškia" J.S. Jokubkai, N.Ventienei, N.Buknienei, K.Karo- 
sienei, R.Baranikui, J.Urbanavičiui. Kitoje vietoje kalba
ma ir apie ty "kultūros didžiūny" kūrybinius atsiekimus, 
pamirštant paminėti, kad jy visy rašliava tebuvo papras
ta propagandinė grafomanija, neverta popieriaus, ant 
kurio ji buvo atspausdinta. Aprašoma - ir labai išsamiai 
- visy minėtyjy komunisty veikla, naudojant jau įprastus 
nepriklausomųjų Lietuvę ir lietuvius patriotus dergian
čius išsireiškimus, kaip "antitarybininkai", "fašistai", 
"buržuaziniai nacionalistai", "hitlerininkai", "reakcionie
riai", "vaduotojai" ir dar daugybę kitę stalininės soviety 
žurnalistikos "perly".

Tiesa, yra keli santūrūs ir objektyvūs rašiniai, 
bet jie paskęsta politinio purvo marmalynėje. Štai, kaip 
"objektyviai" ir "išsamiai" aprašo Juozas Kuckailis Kana
dos lietuviy veiklę: po ilgiausiy tirady apie "pažangiyjy" 
nuveiktus politinius ir kultūrinius "laimėjimus", rašoma: 
" Po Antrojo pasaulinio karo į Kanadę atvyko dar apie 
12 tūkst. (??) lietuviy. Yra buržuaziniy ir klerikalinių 
organizacijy, leidžiami jy laikraščiai, veikia šeštadienio 
pradinės mokyklos. Montrealyje ir Toronte įsteigti aukš-

Irena MIKŠYTĖ

MAESTRO
/ Šių kino apibraižų, skirtų Kipro Petrausko 100-osioms 
gimimo metinėms, autorė parašė Lietuvos Televizijos 
užsakymu, tačiau filmą liko nesūsukta/

/tęsinys/
7. Mėgsta Kipras liaudies dainas dainuoti ir scenoje. 
Kiek jų yra pridainavęs dar studentaudamas Petrapilyję,; 
vasaros atostogų metu važinėdamas su koncertais po 
Lietuvę! Ir dabar, jau plačiai išgarsėjęs, pasinaudoja 
kiekviena proga: "Ant marių krantelio", "Tris dienas, tris 
naktis", "Jojau dieną, jojau naktį", "Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka" arba liaudiška maniera kompozitorių sukurtos 
"Dul-dul-dūdelė", "Pamylėjau vakar", "Kur bakūžė sama
nota" ...- jo dainos.

Alė atiklaupusi pievoje, klauso. Paskutinįjį posmą 
nutraukia bučiniu, kuris grąžina Kiprą realybėn.

- Ak tu man šitaip? Tai aš tau šitaip!
- Kiprai, paleisk!- ginasi Alė, ir abu paskęsta aukšto 

je žolėje.
Niaukiasi dangus, neramiai suošia medžiai. Audra jau 

visai netoli. Kipras ir Alė pasileidžia tekini namo. Vėtra 
šiaušia kluono stogą, klapsi neprikabintos trobos langinės.

- Uždarykite langus, gesinkite krosnyje ugnį! - ragina 
namiškius sesuo Verutė. Mirus motinai, sodyboje ji vyriau
sia šeimininkė.

- Prietarai, - atšauna Mikas, gėrėdamasis pirmaisiais 
žaibais, skrodžiančiais pajuodusį dangų.

Pratrūksta nematyta audra. Žaibas trenkia į Petraus
kų sodybą. Užsidega svirnas. Sesuo blaškosi po kiemą, 
šaukdama Kiprą ir Miką. Alė mėto iš svirno daiktus, 
ryšulius, lagaminus. Išsigandę bėgioja gyvuliai. Kipras 
bancuo juos suvaryti į aptvarą.

- Kur Mikas? Kur jį velnias nešioja? - šaukia Kipras. 
Kartu su seseria įpuolęs trobon, randa brolį pasliką ant 
grindų prie krosnies. Stalas apvirtęs, kėdės išvartytos - 
- kamuolinis žaibas įlėkė pro langą ir trenkė Miką.

- O Viešpatie! Užtraukėt nelaimę! Vienas cicilikas, 
kitas ištekėjusią moterį parsivežė! Neištvėrė Dievulis, - 
-virkauja sesuo, bandydama pakelti Miką.

- Griebk už kojų, reikia ant šlapios žolės paguldyti, - 
traukdamas brolį pro duris, skubina Kipras.

Kieme būriuojasi kaimynai. Padeda gesinti gaisrą. 
Audra jau nudundėjo. Suklupusi prie Miko sesuo graudena-.

- Už tai, kad bažnyčion neinat, Dievo garbei negie- 
dat! O juk buvot abu vargonininkai...

Atsigavęs Mikas pramerkia vieną akį. Paskui kitą. 
Mato netoliese gulinčią žaibo nutrenktą avį. Bando juo
kauti:

- Man kaip man, bet už ką tai nekaltai avelei kliuvo]
- Ačiū Dievui, atsigavo, - apsidžiaugia sesuo. Atsigrę

žusi į Kiprą, dėl viso pikto pagrasina: - O tu daugiau 
neatvažiuok, kol neapsiženysi...

Žiema. Kipras prabangiu kailiu apgaubia Alei pečius. 
Priglaudžia ją, mažtį ir trapią, prie savęs.

- Čia tau, kad kelionėje nesušaltum...
- O! Koks švelnus ir gražus kailis! Ačiū. Bet kiek čia 

tos kelionės, nuo Biržų koks pusvalandis rogėmis.
- Kas su tavim važiuos?
- Tose ir Pinkauskaitė. Žinai, mano draugė iš teatro. 

Persikrikštiju - ir laisva.
- Laimingos kelionės, mieloji perkrikšte, - bučiuoja 

Kipras Alę, su kuria jau antri metai gyvena kaip vyras 
su žmona. - Lauksiu. O ir būsiu netoliese - teatras iš
vyksta gastrolių į Šiaulius.

Snieguotais laukais skrieja ro^ės. Jose - trys jaunos 
moterys ir vežėjas. Alė Žalinkevieaitė su draugėmis va
žiuoja į Biržų protestantų maldos namus, kur turi būti 
panaikinta jos buvusi santuoka.
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PUSLAPIS
tesnieji lituanistiniai kursai, yra meno saviveiklos kolek
tyvų. Gyvena rašytojų, dailininkų, kai kurie jy palaiko 
kultūrinius ryšius su Lietuva, rengia čia savo kūrybos 
parodas, leidžia knygas. Juozo Kralikausko 'Urviniai 
Žmonės' (1954) ir 'Šviesa į Lange' (1960) vaizduojama 
pokario mėty lietuviy emigranty Kanadoje buitis".

Tiktai tiek parašyta visame 223 psl, kalendoriuje 
apie mūsų visuomeninę ir kultūrinę veiklę Kanadoje. 
TIKTAI TIEK. O prirašyta apie visokiy "pažangiyjy litera
tūros draugijas", kurių pirmininkai dalino lietuviškas kny
gas "dypukams", nes raudonųjų draugijy nariai lietuviškai 
nebepaskaitė arba iš viso nemokėjo skaityti...

Toksai kalendorius, skirtas išeivijai, yra tikra 
gėda. Bergždžia tada kalbėti apie bet kokį bendravi
mų, nes keli teisingesni ir šiltesni žodžiai apie mus, 
kelios nuotraukos, keli "priimtinyjy" eilėraščiai nenustel
bia nejaukaus jausmo, kad vis dar kalbama ne tikrosios 
mūšy tėviškės vardu, bet raudonosios RODINOS žargonu. 
Laikas tokius kalendorius mesti istorijos šiukšlynan, nes 
jie atgyveno savo amžių. Laikas kalbėti tiesę ir ištiesti 
tikrai draugiškų rankę. Laikas kalbėti apie tikręję Lietu- 
vę ir tikręję jos kultūrę.

Minint kalendorius, norisi dar kartę kreiptis į 
Toronto Prisikėlimo Parapijų ir jos kalendoriaus redakto
rių Stasį Prakapę: kada atitaisysite nors tas mažas klai
das, apie kurias jau kalbame trečię kartę? Montrealio 
Aušros Vartų Parapijos klebonas (jau keleris metus) yra 
ne kun.J.Kubilius, bet kun. ;J.Aranauskas,SJ., o Montrea
lio lietuviy leidžiamas savaitraštis NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA turi ir pašto kodę, ir telefonų. Štai "NL" pil
nas adresas: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 7722 George 
St., LASALLE, P.Q., H8P 1C4, tel:(514) 366-6220.

Verta būtų taip pat sumažinti korektūros klaidų gau
sybę ( 33 psl.B.Brazdžionio eilėraščio paskutinysis pos
mas kažkodėl du kart kartojamas). O tokius, neva litera
tūrinius išvedžiojimus, kaip Stasio Kipšo "Gyvenimo aki
mirkose," vertėty iš viso nespausdinti.

•
Kalbant apie klaidas, ? kurių neišvengia joks leidi

nys, yra tokių, kurios priverčia bent šyptelėti. Pav., 
iš AIDŲ 1987 m.4 numerio sužinojome, kad Montrealio 
Akademinis Sambūris skiriafVINCO KUDIRKOS literatū
rinę premijų (žiūr.294 psl.).

Ant Alės pečių naujasis kapinis manto.
- Dėl tokio manto ir aš persikrikštyčiau,- juokauja 

Pinkauskaitė.
- Kada ir kur jungtuvės?-?- klausia Tose.
- Po savaitės reformatų? bažnytėlėje, toje, kuri Nemu

no pakrantėj. Kviečiu.
Atsistojusi skriejančioseį rogėse, Alė deklamuoja Bin

kio eiles:

Gulbės - kelią!
Gervės - kelią! jt.i )( ;
Debesų keliu didžiuoju -
AŠ važiuoju!

Ant posūkio rogės vikst - ir visa trijulė atsiduria pus
nyse. Kol keleivės kapnojasi iš sniego, o vežėjas, lapatuo
damas skvernais bėgioja aplink apvirtusias roges, pasigirs
ta linksmi žvangučiai. Keliu skuodžia kelerios rogės, 
prisėdusios kaimo jaunimo. .Linksmi, įraudę veidai, papuoš
ti arkliai... Pamatę papuolusius į nelaimę, skuba padėti.

Viens... du... trys... ir šlajukės vėl stovi ant kelio. 
Jaunimas trepsi, purto rūbus, aplipusį sniegą, kalbina 
paneles:

- Gal prisidėsite prie mūsų? Nesigailėsite!
- į vestuves ar į atlaidus?- klausia Alė.

-Nei ten, nei ten! į Šiaulius- Kipro Petrausko klausytis.
- ?! Bet iki Šiaulių kokie 35 kilometrai?- Alė su 

Pinkauskaitė susižvalgo nustebusios: kaimo jaunimas, o va
žiuoja operos klausytis!

- Na, ir kas. Negi numirsi, taip ir neišgirdęs Kipro 
Petrausko?

Jaunuoliai susėda į roges, pamojuoja pasiliekančioms 
ir nužvanga keliu.

Draugės lydi juos akimis tylėdamos. Po kurio laiko 
Pinkauskaitė sako, su neslepiamu draugišku pavydu žiū
rėdama į Alę:

- Na ir laiminga tu... Turbūt nėra Lietuvoje žmogaus 
kuris nežinotų Kipro Petrausko.

Alės rankose baltos kaip sniegas gėlės. Dega žvakės, 
groja fisharmonija. Viskas labai kuklu- nedidelė bažnytėlė, 
ji, Kipras, pora liudininkų...

Namuose sudaužiamos taurės šampano. Krištoliniuose 
bokaluose auksu žaidžia taurus skystis.

- Aukštai mes pakelsime taures linksmybės!
- Kad darnus būtų jūsų duetas!
- Žiūrėk, Kiprai, kad į Kitas nesižvalgytum...

- Kur aš kitą tokią rasiu,- apkabina Kipras žmoną,- 
ir šoka, ir dainuoja, ir vaidina, ir dar eilėraščius rašo!

- Ponia Ale, padeklamuokit kokį savo eilėraštį, - 
prašo vienas iš svečių.

- Gerai - skirtą Kiprui! »
Nepavysi! Nepavysi!
Nepavysiu? Pamatysi!
Saulė juokias jos akyse...
Na, palaukš, nedovanosiu,
Pasivijęs išbučiuosiu,
Visa šiene išvoliosiu:
Išbučiuosi ? Na tai kas?
Vėjas draiko jos kasas. g

- Kipras draiko jos kasas!- nutraukia deklamatort 
vienas iš svečių. Visi juokiasi.I

Staiga atsiveria durys, ir tarpduryje atsistoja kokių 
ketverių metų berniukas ilgais naktiniais marškinėliais. 
Trindamas nuo šviesos akis; jis graudžiai skundžiasi:

- Mama, aš negaliu užmigti...
Sutrikę svečiai nutyla. Žiūri į berniuką - ponios Alės 

sūnų iš pirmųjų vedybų...
Kipras prieina prie mažylio, paima jį ant rankų ir 

išneša į kitą kambarį, sakydamas:
- Neverk, Liuką, aš tau pasaką paseksiu...
- Geriau padainuok, - prašo berniukas...
Ant pirštų galų svečiai išeina į kitą kambarį. Iš mie

gamojo sklinda tyli dzūkiška lopšinė.

sija kažkokios Vokiečiy-Lietuviy Literatūros draugijos 
leidžiamas NEMUNO KRAŠTAS. Atsakingu redaktoriumi 
pasirašo Hans Masalskis. Į pastovių bendradarbių surašę 
įrašyta ir vokiškai rašanti gabi lietuvė poetėj Aldona 
Holmsten - Gustas. JAV korespondentu įrašytas Edvar
das Šulaitis. Žurnaliukas pasiskelbęs esęs: "Lietuviškas 
literatūrinis-meninis, informacinis iliustruotas žurnalas". 
Ant viršelio atspausdinta, kad eina jau 21 metus. Spaus
dinamas jis Vakarų Vokietijoje, bet jo turinysį buvo ir 
tebėra toks, kad atrodo jį leidžia neaiškūs mažaraščiai. 
1973 m. AKIRAČIŲ 3 nr. tę leidinį buvo gerokai pa
kratęs J. Petrulis, bet po to niekas šio žurnalo neprisi
minė.

Taigi, tame NEMUNO KRAŠTE, be pigios komu
nistinės propagandos niekalų^ prikimšta, ypač lietuviškuo
se tekstuose, tiek korektūros klaidy, kad sunku suprasti 
ir skaityti. Jy yra ne dešimtys, bet šimtai. Štai paties 
redaktoriaus Hans Masalskio rašinio ištrauka:

" Ipatingai komplikuotai tas klausimas sprendisi 
Vokietijos istorijoje...Kaiseris laikais dainavo Kaiserių 
himnę ir kitas dainas...himnas savo turiniu peržengia 
valstybinio sienas...kas iššaukiu kaip tarp vokiečių ir 
tarp užsieniečių negativiy reakcijų...Tai atvedi Vokietijos 
liaudį į nelaimę. Šiandien Vakarų Vokietijoje dainojamas 
tik taikus trečias šio himno stulpelis...Buržuazinėje Lie
tuvoje V.Kudirkos tautiškąja giesme..." ir t.t. Šis redak
torius nėra parašęs nė vieno lietuviško sakinio be kelių 
klaidų. Ir kas gi jam užmoka už tokį "pasitarnavimę" 
Lietuvai ir lietuvių kalbai? Kiekviename atspausdintame 
lietuviškame eilėraštyje pridaryta klaidų. Aldonos Gustas 
eilių vertimai lietuvių kalbon (jy dažnokai užtinkama)) 
) atrodo padaryti pasityčiojimui iš lietuviy kalbos ir 
pačios poezijos. Kažin ar Aldona Gustas žino apie 
tas jos eilių karikatūras? Ir toks marmalas tebegyvuoja, 
ir Hans Masalskis Vakarų Vokietijoje užsiiminėja vis 
dar tokia lietuvių literatūros ir kultūros parodija. Argi 
tie bendradarbiai akli? Argi padorūs ir šiek tiek apsišvie
tę lietuviai gali į tokį spaudos šiukšlynų rašyti ir leisti 
spausdinti savo poezijų ir raštus? Jeigu tai daroma ne
atsiklausus, kaip tokio kalibro redaktoriams įprasta, tai 
kodėl niekas dėlei to n e p ro
te s t u o j a?l

Tyla, šiuo atveju, ne tiktai nesuprantama, bet 
ir nepateisinama. Jonas Vakaris

Pagaliau Maestro nutarė prigulti, išsitiesė ant sofos, 
bet užsnūsti nesiseka. O čia dar Šaliapinas žvelgia tiesiai 
į akis iš didelės nuotraukos, kabančios ant sienos. Šau
niai ant akies pakreipta skrybėlė, nuotraukos kampe - 
dedikacija: "Mielam Kiprijašai - Fiodoras Ivanovičius Ša
liapinas". Kipras mintyse skaičiuoja, kiek metų jau 
nėra gyvųjų tarpe vyresniojo draugo. Septyniolika... Šian
dieną - tu, o aš rytoj..." įkyriai smelkiasi galvon frazė 
iš "Pikų damos".

- Na ir dienelė, - susierzinęs pakyla nuo gulto. - 
Gal kokių raminančių, išgerti?

O nepaklusnios mintys jau toli...

1912 metai Marijos teatro užkulisiuose, laukdamas išė
jimo^ į sceną "Sevilijos kirpėjo" spektaklyje, neramiai 
vaikšto Kipras Petrauskas-Almaviva. Ši kartą spektaklis 
ypatingas - iš Maskvos į Peterburgo Marijos teatrą gast
rolių atvyko Šaliapinas. Jis dainuos Don Bazilijų, štai iš 
grimo kambario pasirodo ir pats Fiodoras Ivanovičius. Nė 
nepažintum - ilga smaila nosis, kurią Don Bazilijas visur 
mėgsta kišti, nutepusiais kraštais skrybėlė, atsikišęs pilvu
kas... Šaliapinas draugiškai kreipiasi į jaunąjį kolegą:

- Klausyk, mielasis, ko taip drebi? Dar ir mane užkrėsi.
Jau įsigyvenęs į komišką savo vaidmenį, Šaliapinas 

ima karštligiškai drebėti.
- Aš...nieko...aš tuojau nusiraminsiu,- tvardosi Kipras.
- Nusiraminti nereikia. Niekada, - pamokomai graso 

pirštu Don Bazilijas, - tik drebėti nėra ko. Juk per 
repeticijas buvai šaunuolis.

Nueidamas Šaliapinas atsigręžia ir klausia:
- Klausyk, Kiprijaša, kiek tau metų?
- Dvidešimt septyneri.
- Aš dvylika metų vyresnis... Na, nieko. Mes su tavim 

dar padainuosim.

1924 metai. Kaunas. Kipro rankose telegrama:
- Ate, ar girdi? Šaliapinas kviečia gastrolių su Cere- 

telio rusų opera į Vokietiją - Leipcigas, Miunchenas, 
Drezdenas...

1929 metai. Kipro rankose telegrama:
- Ale, Šaliapinas kviečia gastrolių į Ispaniją dainuoti 

"Snieguolėje", "Borise", "Soročinsų mugėje", "Care Šaita
ne", Kiteže"...

1930 metai. Kipro rankose telegrama:
- Ate, telgrama iš Paryžiaus! Šaliapinas kviečia į Pie

tų Ameriką - Argentiną, Urugvajų, Čilę...

Tarpduryje pasirodo Petrauskienė su dukrele ant rankų. 
Ji nusiteikusi gana karingai:

- Gal vis dėlto užteks tau vienam po pasaulį važinėti. 
Šaliapinas vežasi žmoną ir vaikus, kodėl tu negali? Šį 
kartą važiuosiu ir aš!

Čia pribėga ir aštuonerių metų sūnus Liuką, tąso 
motiną už sijono:

- Kur važiuosi, mama? Ir aš noriu!
- Važiuosiu į tolimą šalį. Parvešiu tau beždžionėlę... 

arba papūgą...

Buenos Airės. Palmėmis apsodinti prospektai, iškilus 
teatro "Colon" fasadas. Teatro direktoriaus priimamasis. 
Prabangūs baldai, palubėje sukasi didelis ventiliatorius. 
Judrus apkūnus argentinietis atrodo juokingai mažas prieš 
galiūną Šaliapiną ir Kiprą Petrauskų.

Direktorius kreipiasi visų pirma į Šaliapiną, nes jis - 
pagrindinė trupės žvaigždė:

- Gerbiamas senjore, jūsų gastrolės sensacingos. Patys 
matote. Padainuokite dar kelis papildomus spektaklius.

- Labai gaila, ponas direkoriau, bet jūs žinote - mūsų 
laukia Čilė.

- Ak, dio mio, palauks, palauks. Mes čia jums parody
sime koridą, surengsime...

- Būtų puiku, bet mes turime kontraktą.
- Suprantu! Ką darysi, - skėsteli rankomis direktorius;

turbūt jūsų penkeri metai į priekį, kaip mes sakome, 
"išparduoti"... Ką darysi... / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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• LIETUVOS ISTORIJOS 
IR ETNOGRAFIJOS MUZIE
JUJE atidaryta paroda 
tema "Lietuvos jaunimo 
organizacijos XX a.pirmoje 
pusėje". Parodoje matoma 
Lietuvos skautų, Pavasari
ninkų, Ateitininkų, Tautinin
kų, Jaunųjų Ūkininkų ir 
kitų organizacijų, sąjungų 
ir korporacijų vėliavos, 
įstatai, ženklai, fotografi
jos, spaudos leidiniai.

Istorijos skyriaus’vedėja 
yra Ona Mažeikienė, kuri 
padėjo nepaprastai daug 
pastangų surasti ir išprašy
ti tuos eksponatus, rūpina
si kaip papildyti Jūrų Skau
tų ženkliukų,kompasų ir 
kt.daiktų rinkinį.

ELBINGAS. Vokiškai Elbing. Lenkiškai Elbląg Lietuvos miestų herbai — 
dail. Telesforas Valius — iš Algirdo Gustaičio Lietuvos žemėlapio, išleisto 
Lietuvos Saulių Sąjungos Tremtyje ir Lietuvių Istorijos Draugijos, Čikagoje. 
1982 m.

Mes taip pat vaikai ir kad TSKP pajamų daugumą 
anūkai žmonių, gyvenusių sudaro privalomi piniginiai 
ir dirbusių to meto Lietu- jos narių įnašai. O Sąjūdį 
voje, rašome savo vardu, kol kas remia savanoriškos

POLITINIŲ KALINIŲ 
GELBĖJIMO KOMITETAS

Dabar šis komitetas 
turi 1 1 narių, pirmininku 
šiuo metu yra Povilas Peče
liūnas, pavaduotojas - Pet
ras Cidzikas.

Komitetas dabar ypa
tingai rūpinasi 3 kalinių 
likimu: Lizuno, Dainausko 
ir Muzikevičiaus.

Komitetas numato imtis 
žygių, kad būtų peržiūrėtos 
jų bylos ir kad peržiūrėji
mas būtų viešas. Taip pat 
tikrins, ar yra likę kitų 
lietuvių politinių kalinių.

Šį komitetų remia gru
pės, susiorganizavusios 
keliuose Lietuvos miestuose,

• Tarybinė Lietuvos vyriau
sybė pakeitė Religinių Rei
kalų Tarybos įgaliotinį 
Petrų Anilionį. Jis pasižy
mėjo savo įžūlumu, buka
protiškumu ir tiesiog pato
logiška neapykanta tikintie
siems. Dabar oficialiu įga
liotiniu yra paskirtas Kazi
mieras Valančius, 51 m.

amžiaus^ teisės mokslų kan
didatas.

• LIETUVOS PERSITVAR
KYMO SĄJŪDŽIO medikai 
kviečia išeivijos lietuvius 
gydytojus dalyvauti gausiai 
Vl-tajame Lietuvos gydyto
jų suvažiavime, kuris orga
nizuojamas š.m.gegužės 
mėn. 19-20 d.d. Vilniuje.

Apie dalyvavimų prašo 
pranešti kaip galima grei
čiau šiuo adresu:

Juozas Olekas, M.D., 
Vilniaus Universitetas, Mik
rochirurgijos Tyrimo Cent
ras, K.Požėlos g., 6-1. 
VILNIUS, 232600. Tel: 6199 
993.
ATVIRAS LAIŠKAS NE- 
PARTINEK?), LIETUVEK?), 
MOKALEIVEK?) ADOMAI
TYTEI (???)

/ Gerbiama moksleive 
Adomaityte, perskaitę Jūsų 
laišką, taip ir nesupratome 
kokių anonimų vardu Jūs 
kalbate. Labai jau primena 
mūsų mėgstamo rašytojo 
Gogolio "Mirusias sielas".

kol kas remia savanoriškos
Esame dėkingi savo tė- privačių 

mus-nizacijų 
savo 'naudojamos 

taupiau. į 
niekas 
timus 

Beje,
nusiteikę

varos, kao išmokė 
mylėti savo Kraštą, 
kalbą, savo istoriją. Esame 
dėkingi, kad tiek daug 
garbingų žmonių, negailė
dami savo jėgų ir laiko 

ėmėsi sunkaus darbo

asmenų 
aukos, 

kaip 
Jūsų

nesikėsina, 
skaičiuoti 

Jūs

ir orga- 
kurios 

galima 
pinigus 
o sve- 

neetiška.
ir kiti taip 

- pat nusiteikę darbininkai 
prikelti tautą iš snaudulio, galite dar 70 metų tikėtis, 
priminti, 
dideli < 
turime gyventi 
mūsų 
taip pat galėtų mus prisi
minti geru žodžiu.

Jūsų nuomonę ne tik iš-, 
girdome, bet galime Kai 
ką ir paaiškinti.

1. Prašytume papasakotį 
koKiuose veikaluose mums 
nepažįstami kaŽKokie Sąjū
džio vadeivos 
Uzoriovas ir 
idealizuoja neigiamus 
žuazinės santvarkos 
žus. Ar 
nurodyti 
Lietuvos 
Sąjūdžio 
narių V. 
Ozolo ir < 
bą, kurioje jie pasisako už 
buržuazinės santvarkos 
atkūrimą Lietuvoje?

2. Tikriausiai Jūs žinote

, kad 
darbai

vaikai

mūsų laukia 
kad mes 
taip, kad 

ir anūkai

kad 
išspręs 
kurias per 
metų oar 
Kavo.

3. Labai
poeto Baltušio knygas 
norėtume daugiau
apie jo literatūrinę veiklą.
Ar negalėtumėte 
mums bent kelis 
nėtos poetinės J. 
veiklos vaisius?

4. Sakote, 
sąjūdininkų valdžion, 
riausiai ir nerinksite.
ko sielojatės? Bet 
kratiškoje šalyje <

Jūsų rami partija 
tas problemas, 

pastaruosius 70 
labiau sukompli-

mėgstame gerb.
> ir 

sužinoti

atsiųsti 
Jūsų mi- 

Baltušio
Lensbergis, 
Juozeliūnas 

bur- 
bruo-

• negalėtumėte
bent vieną iš —

PersitvarkymoDŠsirinks tuos,
Seimo tarybos
Landsbergio, R.

J. Juzeliūno kal-

nerinkote 
Tik- 
Tai 

demo-
ugurna 

, kuriais' pasi
tiki. O sveikas protas 
liepia pasitikėti tais, kurie 
kalba 
viosios 
lioti, 
šaudo iš už kampo į nuga
rą. O į Sąjūdžio mitingus 
niekas eiti neverčia. Gali-

ir veikia progresy- 
tautos dalies įga- 

o ne tais, kurie

te ramiai dirbti.
5. Sąjūdis Lietuvos nie

kam nesiruošiu nei parduo
ti, nei dovanoti. Atvirkš
čiai, siekia jos suverenite
to. LTSn valstybinė vėlia
va yra istoriškai susiklos
čiusių, mūsų tautai brangių 
spalvų derinys, o istorijos 
pakeisti dar niekam nepa
vyko.

6. Visose civilizuotose, 
aukštos Kultūros 
žmogus, prieš 
savo oponento 
smulkmenų, 
pats.

7. Tikrai 
važiavimas 
tiems 
("Atgimimas’ 
1988.12.16, 
deivoms"). 
steigiamojo 
viino jo 
gerokai ūgtelėjo.

Sąjūdis - ne Vidaus rei
kalų ministerija 
neprivalo atsakyti už visų 
Šiaulių chuliganų veiksmus 
P.S. Etikečių 
laikaš<|,;pėšibaigė. A-pfefėiši- 
me, ir be jų. Keistas Jūsų 

daugiau 
šypseną.

šalyse 
klausdamas 

gyvenimo 
prisistato

Sąjūdžio "...su- 
atvėrė papras- 

žmonėms akis..." 
i", Nr. 11, 

va- 
kodėl po 

suvažia- 
skaičius

"Sąjūdžio 
Štai

LPS
rėmėjų

ir todėl

klijavimo

laiškas 
gailestį 
Aukite!

sukelia 
negu

Neries 
10 
parašai).

Vilniaus 
vidurinės 

klasės mokiniai

Salomėjos 
mokyklos 

(32

• Perskaičiau moksleivės 
Adomaitytės 
širdis sudrebėjo.

laišką, ir 
Aš gimiau 

buržuazinėje Lietuvoje, 
augau Kaime, daugiavaikėje 
šeimoje. Tėvai turėjo pusę 
hektaro žemės ir dirbo 
pas turtingesnius ūkininkus. 
Seserys ir orolis piemena
vo. Gyvenome neturtingai, 
oet alkani nebuvome. Visi 
lankėme mokyklą. Susirgu
sią motiną ligoninėje irgi 
gydė nemokamai. Taigi, 
Lietuvos valstybė rūpinosi 
savo tautiečiais, kiek galė
jo. toli metų išbuvusi caro 
kolonija Lietuva, atgavusi 
neprikLiusomyoę, puvo 
turtinga, bet iš oado 
Kas nemirė, o tuo 
Stalino sukurtame 
mo rojuje badu 
milijonų žmonių.

Buržuazinėje

ne- 
n»e- 

rnetu 
socializ- 
rnirė 20

Lietuvoje 
samdiniams už darbą atly
gindavo, gi susikūrus ko
lūkiams, dirbti reikėjo 
daug, o užmokesčio jokio, 
dėl kepaliuko duonos tekda
vo per naktį stovėti prie 
parduotuvės,

Dar Adomaitytė klausia, 
už kokią santvarką Sąjūdis. 
Man šitas klausimas juokin 
gas. Iš kurgi mes Lietuvo
je imsime buržuaziją, 
nebent importuotume iš 
kapitalistinių kraštų.

V.Paulauskienė, Vilnius

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ŠVIETIMO FONDO "LABDARA " /sutrumpintai 
"FONDAS" STIPENDIJŲ PASKIRSTYMO KOMISIJA DUOS STIPENDIJAS-PREMIJAS

JAUNIMUI

TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį 

jaunimą, skatinti premijomis lietuvių 
kalbos ir kultūros pažinimą, ugdyti jau
nosios kartos dalyvavimą visuomeninėje 
-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, 
kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.
KVALIFIKACIJOS

Komisija, skirstydama stipendijas- 
premijas, atsižvelgs į šias sąlygas: 
a. turi būti lietuviai arba lietuvių kil
mės, b. studijuojantieji aukštesniosiose 
mokslo institucijose, c. Vasario 16 
gimnazijos mokiniai, d. lituanistinių 
kursų ar institucijų studentai, e.. litua
nistinių mokyklų mokytojai bei studen
tai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos 
dėstymo metodiką, _f- TLN nariai arba 
jų šeimos nariai (turi pirmenybės privi

legijas). Neatsiradus tinkamų kandidatų 
likusieji pinigai bus perkelti į sekančių 
metų sąskaitą arba paskirti premijomis 
už konkursinius rašinius. Prašymą rašant 
svarbu duoti kuo daugiau žinių apie 
save, studijas ir pažymius, lietuvišką 
veiklą bei dalyvavimą lietuviškose orga
nizacijose. Prašymus siųsti: LN Vedė
jas, Švietimo Fondas, 1573 Bloor St. 
West, Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada 
arba palikti LN raštinėje ne vėliau 
kaip kovo 31 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame 
Toronto Lietuvių Namų susirinkime 
balandžio 9 d. Jeigu yra neįmanoma 
dalyvauti, prašoma raštiškai įgalioti 
kitą asmenį.

TLN švietimo fondo 
"Labdara" komisija

1989., III.2

A.A. CENTRINĖS: London: 438-1122
Montreal: 376-9230 Windsor: 252-3842
Ottawa: 523-9977 Calgary: 287-2712
Toronto: 489-3693 Winnipeg: 233-3501
Hamilton: 522-8392 Sudbury: 674-6217

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

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

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Jveaui S.: 631-6834 (nemų); Henrikui N.: 366-7770 
Dainiui L. 768-9606; Janui R.: 337-8637

LIETUVIŠKA radijo 
programa 

RADIO 1410 MONTREAL 

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 

Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS 
1053 Albanai Cr. buvornay, Laval, P.O. H7G 4K7 

Tol.: 669-8834

GYDYTOJŲ DĖMESIUI!
Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą
Grupė išvyksta "Lufthansos" lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų 
Šiaurės Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. 
Grupę lydės chirurgas iš Vilniaus dr. VYTAUTAS NAŠLĖNAS.

Smulkesnių žinių teiraukitės:
Audra Travel Corporation kelionių biure

Tel (416) 769-2500, Fax: (416) 763-6279, telex: 06-967812 
2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada IVI6S 1M7

Organizuojama linksma užkietėjusių "sirgalių" ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, intriguojančias

KREPŠININKŲ VARŽYBAS LIETUVOJE
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė "Vėjas" su Kauno "Žal
giriu", Vilniaus "Statyba", Panevėžio "Lietkabeliu", Klaipėdos "Neptūnu" ir 
Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. 
Kviečiame visus į šią ilgai lauktą sporto šventę.

Grupė išvyksta "AIR FRANCE" ir "LUFTHANSOS" lėktuvais 
liepos 5, grįžta liepos 23. Smulkesnių žinių teiraukitės:

Audra Travel Corporation kelionių biure
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812,

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

1989 metų EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš Montrealio,

Nuo GEGUŽĖS 12 d. iki GEGUŽĖS 26 d. - $1999.
Nuo BIRŽELIO 30 d. iki LIEPOS 14 d. - $ 2199.

Sudarau iškvietimo dokumentus viešnagei į Kanada bei Lietuva.

Dėl smulkesnių informaciįų kreiptis
į: L. Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, 

Duvemay, Laval, Que. Canada. H7G 4K7.
Tel.: (514)-669-8834.

5 psi.



Stepas Varanka 

SIMPOZIUMAS, LIEČIĄS 
LIETUVĄ

/ tęsinys /

Turint naujas galimybes, 
galima būtų pakviesti Lietu
vos vadovus ir ekonomistus 
į Kanadą, susipažinti su 
kai kuriais potvarkiais, 
kurie galbūt būtų pritaiko
mi Lietuvai ir gal tai būtų 
pradžiai neblogiausias ke
lias į ekonominį suvereni
tetą.

Paskaitininkės nuomone, 
išeivijos parama - tai 
kontaktai, kvietimas 
dalyvauti konferencijose, 
ne tik saviveikloje ir kul
tūros srityje, bet ir socia- 
linio-politinio mokslo srity
se. Estija gauna nepapras
tai didelę moralinę ir eko
nominę pagalbą iš Suomijos 
ir Švedijos, jaučia turinti 
stipry užnugarį. Lietuviams 
Lietuvoje yra reikalinga 
ir mūšy išeivijos stipri 
moralinė ir finansinė pa
rama.

Prof. Sara Ginaitė, 
antroji paskaitininke yra 
gimusi Kaune, ten baigusi 
gimnaziją. Studijavo Vil
niaus Universitete ir 1955 
m.baigė ekonomikos fakul
tetą, gaudama PhD. 1969 
m. įsigijo-apgynė daktarine^ 
disertaciją. 1962-1963 m. 
dėstė ekonomiją Vilniaus 
Universitete ir ten jai 
buvo suteiktas profesorės 
titulas.

Dr. Ginaite yra parašiu
si ir paskelbusi daugiau 
kaip 100 moksliniy straips- 
niy ir 7 knygas, jy tarpe 
"Taryby Lietuvos Gyventojų, 
Pajamos", "Gamyba ir Var
tojimas", "Ekonominio So
cialistinio Gyvenimo Būdo 
Aspektas".

Nuo 1983 m. ji gyvena 
Kanadoje, Toronte ir nuo 
1984 m. dėsto York Univer
sitete politinius ir sociali
nius mokslus bei aktyviai 
reiškiasi moksliniame gyve
nime. Paskutiniu laiku yra 
parašiusi keletą straipsniy, 
liečiančių temą "Ekonomi
nės Reformos ir Švietimo 
Reformos Sovietą Sąjungo
je". Jos paskaitos tema 
"Politinis- Ekonominis Pa
baltijo valstybių Persitvar
kymo Problemos Aspektas".

Čia pateikiu svarbiau
sius to pranešimo samprota
vimus.

Kaip skelbta spaudoje, 
1988 m.lapkričio mėn. Lie
tuvos ekonominio suvereni
teto programa buvo pateik
ta TSRS Ministeriy Tary
bai.

6 p si.

Šiemet, sausio mėn. 
6 d. įvyko TSRS Ministeriiį 
Tarybos posėdis, kuriame 
buvo svarstoma specialios 
komisijos parengta sąjungi
nių respublikų savivaldos 
koncepcija. Aiškiau pasa
kius, bendrieji principai 
vadovavimo ekonomikai 
ir socialinei sferai Sąjungi
nėse respublikose pertvar
kymo savivaldos ir finansa
vimo pagrindu.

Lietuvos parengta kon- 
cepsija posėdyje iš esmės 
nebuvo svarstoma. Lietuvos 
pažiūrų sampratos pagrindu 
sudarė teiginys dėl nuosavy
bės. Būtent, kad visoje 
Lietuvoje esančios įmones, 
fabrikai, bankai, pastatai, 
transportas, žemė, žemės 
turtai -turėtų būti Lietu
vos valstybės nuosavybė.

Šis programos punktas 
posėdžio metu nebuvo pa
laikytas. Taip pat nebuvo 
palaikytas Lietuvos pasiū
lymas dėl biudžeto forma
vimo. Savos valiutos įvedi
mo projektas net nebuvo 
keliamas. Bendrai imant, 
posėdžio politinė situacija 
nebuvo palanki Pabaltijo 
respublikoms. Savaime aiš
ku, Centras lengvai neatsi
sakys savo diktato. 
Valdymo aparatas laikosi 
jiems naudingos centraliz
mo politikos. Be to, pats 
M. Gorbačiov'as tokiam 
keitimui nepritaria. Toks 
savarankiškas respublikos 
ekonominis reiškinys suardy
tų vieningą Sąjungos ūkio 
sistemą.

Kalbant apie Lietuvos 
parengtą koncepciją perėji
mui iš dabartinės struktū
ros į savarankišką ekonomi
nę padėtį, nėra sudaryto 
aiškaus ir tikslaus plano. 
Tam perėjimui iš vieno 
taško į kitą turi būti pa
ruoštas realus ir konkretus 
jo įgyvendinimui planas. 
Ekonomija nepateisina ab
strakcijos. Tai nelengvas 
kelias. Reikia neužmiršti, 
kad Lietuva neturi gamtos 
žaliavų...

Ko k i o s Po litinės
Perspektyvos

Yra dvi galimybes: I- 
oji - priimti, ką Maskva 
duoda. Pagal Maskvos pro
jektą, į respublikos paval
dumą artimiausiu laiku, 
nuo 1990 m. numatoma 
perduoti visą lengvąja pra
monę. Kitos įmonės, kurios 
nepereina respublikos paval
dumui, galės įsigyti vadi
namą nežinybinį statusą. 
Tai butų žingsnis į priekį. 
Bet jis toli gražu negaran
tuoja ekonominio suvereni
teto.

Antroji alternatyva
būtų radikalesnė ir veiks
mingesnė. Nelaukti malo

nės iš Maskvos programai. 
Lietuva turėtų sekti Esti
jos pavyzdžiu ir pateikti 
patobulintą koncepsiją. 
Gavus patvirtinimą, pradėti 
be skubotumo ją įgyvendin
ti. Toji galimybė reikalauja 
politinio drąsumo, atkaklu
mo, lankstumo, diplomati-

VASARIO 16-TOJI 
TORONTE

Vasario 16-toji buvo 
minima Toronte sekmadie
nį, vasario mėn. 19 d.,To
ronto Convocation Hall 
patalpose. Įspūdingą progra
mą atliko įjungiant vargo
nų ir trimitų grojimą, Dai
nos Ansamblis VOLUNGE 
ir MAIRONIO L1TUANIS - 
T1NĖS MOKYKLOS cho
ras. Jiems vadovavo muz. 
Dalia Viskontienė. 
Akompanavo muz. J onas 
Govėdas.

Kalbėjo PLB pirminin
kas dr. Vyt.Bieliauskas, 
pabrėždamas, kad VLIK'as, 
PLB, ALT'as, kartu su 
tauta vieningai turi siekti 
Lietuvos išlaisvinimo.

Iš Lietuvos į šį minėji
mą pakviestas, buvo atvy
kęs Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio Tarybos narys 
ir Vilniaus Universiteto 
prof. dr. Kazimieras Anta
navičius, ekonomistas. Savo 
kalboje apibūdino dabartinę. 
Lietuvos padėtį. Pabrėžė, 
kad Lietuvos potencialas 
stiprėja ir tauta eina prie 
laimėjimo. Lietuva privalo 
įsijungti į laisvųjų Europos 
tautų šeimą.

Minėjimo dalyviai, kurių, 
buvo apie 800, audringai
plojo. Dalyvavo taip pat 
ir eilė provincines ir fede
ralinės valdžios atstovų.

Minėjimo iškilmės duvo 
parodytos per 1 1 vai.v.tele
vizijos žinias. Jose komen
tavo adv.Joana Kuraitė- 
Lasienė.

Minėjimą surengė KLB 
A-kės Valdyba, kuriai pir
mininkauja Rimas Strimatw 
tis. V.K. <

f ’ Į • t • . / /l'Ė- ' • -Į®

e ANAPILYJE pradedamas 
Vajus Punske statomiems.. 
Lietuvių Kultūros Namams.

Tam tikslui yra atida
rytos sąskaitos PRISIKĖ
LIMO PAR-JOS BANKE ' 
sąsk. 157064.17 ir PARA
MOJE sąsk.9188. Auką 
galima pridėti ir prie pa
rapijos rinkliavos, pažymint 
kam ji skiriama.

Daugiau informacijų 
gausite pas V.Pečiulį tel: 
247-2221 arba pas kitus 
punskiečius.

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

A.a. ABROMAIČIO MEČIO atminimui aukojo po 
$ 25,- A.P.Kaziliai ir S.P. Langer.

A.a. GRINIAUS LIŪTO atminimui aukojo po $20,- 
A. Zarembaitė, A.Vaitonienė, D.Staškevičienė, N.Race- 
vičienė, Z.Stravinskienė, B.Vytienė ir J.Nešukaitis.

Visiems nuoširdi padėka. K.L.F.

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

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414'4

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

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

180-185 d. term, ind............ 9'/4%
1 metų term, indėlius.......  972%
2 metų term, indėlius .......  972%
3 metų term, indėlius .......  972%
1 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 93/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%
RRSPirRRIF-1 m. term. ind. 11 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 103/4% 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 103/4<>/o 
Specialią taup. s-tą ..............8 %
Taupomąją sąskaitą ............8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4% 

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). Neimante mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

jos ir takto. Pranešėjos 
nuomone, mažiau kalbėti 
apie suverenitetą, o dau
giau apie regioninę ūkišką 
savivaldą, kad toji progra
ma būtų taikoma Pabaltyje 
išimties tvarka, ekonomi
niam eksperimentui.

/bus daugiau/

• Š.m. vasario ~ men., 4 
d.suruoštame UŽGAVĖNIŲ
KARNAVALE Lietuvių 
Namuose dalyvavo įvairios 
Toronte esančios lietuvių 
organizacijos. Dalyvavo 
tame metiniame parengime 
ir "NL" Rėmėjų Būrelis, 
papuošdamas stalą pirmai
siais "NL" numeriais, pirmo
jo redaktoriaus, dr.Vinco 
Kudirkos paveikslais ir 
kitais įvairiais meniškais 
išdirbiniais. Stalo papuoši
mu, ypač spauda ir gra
žiais eksponatais domėjosi 
renginio lankytojai. J.p.

"NL" RĖMĖJŲ SPAUDOS 
BŪRELIS PRANEŠA:

Gerb.Tautieti,-
Mūsų pavergtos Tėvynes 

laisvėjimo ženklai jau ro
dosi. Nors jokių garantijų 
nėra del visiško varžtų 
atleidimo, bet mes, išei
viai, džiaugiamės tuo, ką 
mūsų tautiečiai ten, Tėvy
nėje yra laimėję.

Kuo gi mes dabar gali
me savo Lietuvai padėti? 
Bendrą atsakymą būtų sun
ku surasti, bet mes gerai 
žinome,kad išlaikymas už
sienyje lietuviško žodžio ir 
spaudos- tai didelė pagalba 
mums patiems ir ateinan
čioms kartoms.

Šiuo laišku norime at
kreipti dėmesį į Kanados 
lietuvių savaitraštį "NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA", 
kuris mus aprūpina žinio
mis ir kelia patriotizmą 
beveik per pusšimtį metų.

Toronte šiam laikraš
čiui remti veikia Būrelis, 
kur susibūrę dalis jo skai
tytojų ir šiaip prijaučiančitį 
tautiečių. Kasmet , jie 
rengia tradicinį vakarą 
šio laikraščio naudai. Visas 
pelnas ir aukos skiriamos 
.tam tikslui.

Negalėdami jūsų asme
niškai sutikti, kviečiame 
raštu: jei jau esate rėmė
jas ar skaitytojas, arba 
norite tokiais būti, kvie
čiame aktyviau įsijungti 
į šio Būrelio veiklą.

Visa užsienio lietuvių 
spauda reikalinga pagalbos 
iš šalies, vien prenumera
torių pinigais neišsilaiko. 
Atvykite į susirinkimą, 
kuris šaukiamas š.m.kovo

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .............. 12 %
Sutarties paskolas 

nuo  .........  12 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111/2%
2 metų .................. 113/4%
3 metų .............. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 11%

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

U žraveniu. Karnavale prie "NL” Rėmėjų Būrelio stalo stovi 
Būrelio vicepirmininkas p. Laučys.

mėn. 12 d., sekmadienį.
2 vai.p.p.,Toronto Lietuvių 
Namuose /I aukšto balkono 
naujoje patalpoje/. Bendro
mis jėgomis nutarsime, 
kaip ir kuo galėtume prisi
dėti, rengiant sekantį pobū
vį paremti savaitraštį "Ne
priklausoma Lietuva". Taip 
pat prašome atsivesti bent 
po vieną asmenį, kuris- 
kuri norėtų susipažinti 
su laikraščiu ir jo rėmėjais. 
Jokių didelių įsipareigoji
mų ar aukų nebus prašoma. 
Laukiame atvykstant!

Spaudos Būrelio Valdyba 

• GEGUŽĖS mėn. 23 d. 
Toronto ansamblis "GINTA
RAS" vyksta koncertuoti
į Lietuvą. Jį kviečia Vil
niaus Universiteto Tautiniu 
Šokių Ansamblis kartu su 
Vilniaus Sporto Rūmais. 
Gintariečių spektakliai 
numatyti Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje 
ir Šiauliuose.

Toronto GINTARAS 
veikia ištvermingai ir stip
riai 35 metus. Ši kelionė 
tai lyg jų visų darbų apvai
nikavimas. Ansamblio šokė
jai ir jų vadovai su didele 
atsakomybe ir meile ugdė 
šį ansamblį; visur ’ pelnė 
didelį įvertinimą tiek me
nišku atžvilgiu, tiek bendro 
elgesio.

Jų kelionės išlaidas 
palengvinti galima aukomis 
PARAMOJE . sąsk.9174 ar
ba PRISIKĖLIMO P-JOS 
BANKE sąsk. 1569910.

1111 .............

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ į

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

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

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

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

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

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

* GYVYBĖS * ROMRRC/Nt *

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

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

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

ATEIK 1 LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES '.SUS 1 RINK IMĄ. SUS I RENKA ME KIEK VIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 250 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė 2 
asmenys iš Kauno, P.Sprai- 
naitis, V.I.Jadeliai iš Clin
ton, N.J.JAV ir V.R.Meli- 
niai iš Matawan,N.J.JAV.

• LN METINIS NARIU 
SUSIRINKIMAS šaukiamas 
BALANDŽIO mėn. 9 d., 
2:30 vai.p.p. REGISTRACI
JA - 1:30 vai.p.p.

• LN VYRU BŪRELIO 
VALDYBA pasiskirstė pa - 
reigomis pirmininkas -V
Drešeris; vicepirmininkai 
A.Genys, Z.Revas; sekreto
riai -H.Chvedukas, V.Kaz- 
lauskas; iždininkas - A.Su- 
kauskas; parengimams 
H.Chvedukas, B.Laučys; 
ūkvedžiai - Z.Revas, P.Ge- 
nys; baro tarnyba- P.Genys, 
Z.Revas; valdybos narys
- V.Kulnys.

Revizijos komisija: M. 
Račys - pirmininkas, nariai
- A.Borkertas, A.Bričkus. 
• LIETUVIU SLAUGOS 
NAMAMS aukojo: po $200, 
O.R.Berentai, J.Z.Didžba- 
liai; $50,- V.Paulionis. Iš 
viso statybos fonde yra: 
$109,831.64. Aukos priima
mos PARAMOJE sąsk.8711 
TALKOJE sąsk.4259 ir 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KOOPERATYVE sąsk. 155 
332.17.

NEPRIKLAUSLMA LIETUVA



st. Catharines __ ___________
St.Catharines Standard"
dienraštyje.

Pamaldas už žuvusius

PLAČIAI PAMINĖTA 
VASARIO 16-TOJI

Iškilmingai ir plačiai 
Vasario 16-tosios šventė 
buvo paminėta vasario 
mėn. 12 d., sekmadienį. 
Tiek pamaldose, tiek prie 
miesto Rotušės ir taip 
pat pagrindinio minėjimo 
didokoje salėje buvo daug 
žmonių, suvažiavusių iš 
viso Niagaros pusiasalio. 
Matėsi net tie, kurie šiaip 
jau retai bepasirodo bend
ruomenės veikloje.

Programa irgi buvo 
gerai suorganizuota. Prie 
Rotušės šalia kelių lietuviš
kų organizacijų vėliavų 
matėsi visa eilė ir vėliavų 
kitų pavergtų tautų. Gie
dant himnus, labai geroje 
vietoje buvo iškelta mūsų 
trispalvė. Tolimesnės iškil
mės buvo tęsiamos Multi
cultural Centre salėje.

už Lietuvos laisvę laikė 
kleb.kun.K.Butkus ir kaip 
paprastai tokiais atvejais, 
pasakė ypatingai gerų pa
mokslų. Giedojo mūsų so
listai, su vėliavomis daly
vavo organizacijų atstovai. 
Po pamaldų įvyko naujos 
"MISS LITHUANIAN COM
MUNITY" karūnavimas. 
Buvusi iškilioji lietuvaitė 
Rima Mačikūnaitė užde'jo 
karūnų naujajai R. Mačy- 
tei. Susirinkusieji joms 
smarkiai paplojo. Jų parei
gos yra labai svarbios mū
sų bendruomenės reprezen
tacijai tarpe daugybės ki
tų tautinių grupių.

Visų šventę gerai pra
vedė Virginija Žemaitienė 
- vicepirmininkė, nes taip 
jau pasitaikė, kad pirmi
ninkas A. Šetikas, gerokai 
sunegalavęs, atsidūrė ligoni- 
nėję. Kor.

ateityje žlugs ir Lietuva 
vėl bus laisva. Oficialiai 
programai pasibaigus, buvo 
sugiedotas Kanados Himnas-

Dalyviai vaišinosi skania 
kavute ir kepiniais, kuriuos 
paruošė geros šeimininkės 
- N.Paulaitienė ir B.Stan- 
kienė. Bandė laimę loteri- 
joje, kuriai laimikius auko
jo A. J.Bataičiai, N.J.Pau- 
laičiai, B.J.Stankai, L.B.A-

.pylinkės Valdyba, A.F.Al
brechtai, J.A. Rukšiai.

Lietuviškų knygų per
siuntimui į Lietuvų aukojo: 
.M.Kupris, J.Valiukas ir 
P. Venskus. Buvo platinami 
dabar Lietuvoje naujai 
įsikūrusių organizacijų iš
leisti laikraštėliai, kurie 
buvo gauti per KANADOS 
LIETUVIU JAUNIMO SĄ
JUNGĄ. J.Kr.

Visi maloniai kviečiami į
Tėv. JUOZO A R A N A U S K 0 S. J. 

ir visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
1989 m. kovo men. 12 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
ĮĖJIMAS - $10.-

PATARIMAI KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ
Ruošiantis kelionėn , pirmiausiai turite išsiimti

užsienio pasų, arba jeigu turite jį, tai jis privalo galioti 
nemažiau kaip 6 mėnesius. Reikia užpildyti sovietų vi
zai gauti blankų pas savo kelionių agentų ir prie to 
pridėti 3 nuotraukas. Jos gali būti pagamintos ir auto
matinės mašinos.

Į Lietuvų galite vežti j viskų, tačiau tik po vienų 
skirtingų daiktų. Jeigu vežate po keletu tų pačių daik
tų, tai geriausiai jų nedėti kartu į vienų krūvų čemoda
ne.

Lietuvoje žmonės pageidauja mažų kasetinių radi-

RENGIA: ’’NERINGOS” JURU ŠAULIU KUOPA g

A. K e b I y s

VĖLEI KELIONĖS LAZDA RANKOJE ...
Savaitės bėgyje teko aplankayti Stelos ir Antano 

Dovydaičų rezidenciją ir praleisti keletą valandėlių jų. 
tarpe.

Trijų Karalių sekmadienį, jau prieš tai susirepetavus

Kalbėjo 
miesto 
Visų 
nes 
prasiveržė į pasaulio dėme
sį. Visi jautė ir linkėjo, 
kad lietuvių tautai neilgai 
truktų prasiveržti iki pil
nos nepriklausomybės.

Esminę programos 
sudarė svečio 
- A. Š i 1 e i 
skaita, kuris buvo Vilniuje 
didžiųjų įvykių metu. Tik
rai: paskaita- pranešimas 
buvo labai įdomus 
informaciniu turiniu, 
duota ir patarimų, 
visiems prisidėti 
bartinės 
visomis 
ir surandant jai draugų.

Miesto burmistras pa
skelbė iškilmingų VASARIO 
16-tosios proklamacijų, 
raginančių kanadiečius švęs
ti šių didžiųjų šventę kartu 
su lietuviais. Proklamacija 
buvo atspausdinta "The

eilė žymiausių 
krašto žmonių, 

nuotaika 
pavergtoji

ir
pakilusi, 
Lietuva

dalį
iš Toronto 
k o s pa-

savo 
Buvo 

siūlant 
prie da-

Lietuvos įvykių, 
išgalėmis ieškant

sudbury
MŪSŲ VASARIO 16-TOJI

Nepriklauso- 
atkūrimo 71-oji 
paminėta vasario 

d. "Christ The 
parapijos salėje.

Lietuvos 
mybės 
sukaktis 
mėn. 18 
King" 
Dalyvavo 50 asmenų . KLB 
Apylinkės pirmininkas J. 
Paulaitis, pradedant minėji
mų, pakvietė visus sugie
doti Lietuvos Himnų. Vasa
rio 16-tosios tema paskaitą, 
skaitė J. Kručas.

Vėliau per TV buvo 
rodoma vaizdajuostė - "Lie 
tuvos Persitvarkymo Sųjū- 
džio Steigiamasis Suvažia
vimas". Vaizdajuostės rody
mas truko 3 valandas. Mi
nėjimo 
dideliais 
vynėje, 
čiau ir 
galvojo, 
rusų

dalyviai stebėjosi 
pasikeitimais tė- 

apie kuriuos anks- 
galvoti niekas ne

visi tikisi, kad
komunizmo imperija

Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoj®
- Įsikūrę s nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ

7%
7%

6.5% 
..9.5%

10.75%

MOKAME UŽ:
kasd. čekių sąsk. iki 
santaupas ..............
kstd.pal.taupymo s-tą..
90 dienų Indelius .. 
1 m. term, indėlius
1 m. term. Ind.mėn.pal. 10.25% 
3 m. term, indėlius ...... 1 i%
RRSP Ir RRIF (pensuos) 8.5% 
RRSP Ir RRIF 1 m........ 10.75%
RRSP Ind. 3 m..............  11%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .... 14 % 
naktin, turto pask. 1 m. 12.25% 
neklln. turto pask. 3 m. 13% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydĮ Iki $2.000. 
Ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

DARBO valandos: pinnadienisis. Mitradienisls ir ketvirtadimists- 
«Oi 19 vai. r. iki 9 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
poSkladi Calais — nuo 10 vai. r. iki *1 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 v ai.r 
iki U vai. r. Liepos - rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

VALYKLA
SPECIALYBES t

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS

• SAUGOJIMAS (storage;
• ZOM<AS

1989.111.2

jo aparatų, muzikos kasečių, video kasečių, plaukams 
sukti elektrinių žirklių (220 V), kosmetikos, lūpų pieštu
kų, ypač ružavos spalvos, aspirino ir 1.1.

Kai vežate pinigus, tai žinokite, kad yra uždraus
ta įvežti ir išvežti rublius, o dolerius tai turite teisę 
įvežti, kiek tik norite, tam nėra nustatytos ribos. Būti
nai reikia įrašyti pilnų sumų vežamų pinigų Maskvos 
aerodrome padėtose muitinės lapukuose. Į tuos pačius 
lapukus reikia taipogi įrašyti kiek ir kokių brange
nybių dėvite, kaip antai auksinių žiedų, karolių ir 1.1. 
Ant šio lapuko muitininkas uždės antspaudų ir jūs turite 
jį laikyti kartu su dokumentais iki sugrįžimo atgal į 
Maskvos aerodromų prieš išskrendant namo.

Išskrendant iš Montrealio, turite teisę paimti su 
savimi 2 čemodanus po 20 kg.kiekvienų, be to vienų 
kelioninį maišų /"flight bag"/ į lėktuvų ir vienų paltų 
ant rankų. Už viršsvorį reikia mokėti $29,- už kilogramų.

Atskridus į Maskvų ir perėjus muitinę, patartina 
tuojau pat išsikeisti ten esančiuose bankeliuose nors 
$10,- į rublius, kadangi, pakeitus aerodromų ir toliau 
skrendant iš Maskvos į Vilnių, galima vežtis i§ viso tik
tai $20 kg., o už viršsvorį reikia čia primokėti po 23 
kapeikas už kilogramų. /Dolerių ten neima/. Tada eks-
kursijų vadovai pasveria visos grupės čemodanus bendrai 
ir tų svorį padalina eksursantų tarpe. Tokiu būdu kiekvie
nam išeina primokėti maždaug nuo 3 iki 5 rublių, kas 
yra nedaug.

Atskrendant į Vilnių ir norint keliauti į kitas 
Lietuvos vietas, ten pat viešbutyje galima gauti nemo
kamai leidimų.

Vilniuje norint gauti taksi, reikia rasti taksi susto
jimo aikštelę ir tik iš ten galima jį imti arba galima 
užsisakyti tiesioginiai iš viešbučio.

Lietuvoje yra dvi dolerinės krautuvės: Vilniuje 
ir Kaune. Jos yra atidarytos kasdienę, išskyrus sekma
dienius, nuo 10 vai.ryto iki 2 vai.po pietų ir nuo 3 vai.p. 
p. iki 7 vai. vakaro.

Einant į dolerinę krautuvę, patartina turėti sū 
savimi amerikietiškų arba kanadietiškų smulkių pinigų 
/centų/, kadangi jie ten niekuomet neturi jų užtenka
mai gružai ir duoda gružu įvairiais pasaulio pinigais 
- suomiškais, vokiškais, prancūziškais ir 1.1. Arba net 
duoda grųžos keletos pokelių vokiškos kramtomos gumos 
pavidale.

Dolerinėje krautuvėje galima mokėti doleriais, 
Vakarų Europos pinigais, specialiais keliautojų čekiais 
/"traveller's cheques"/ ir kredito kortelėmis. Visus gau - 
tus pakvitavimus- sųskaitas dolerinėse krautuvėse reikia 
pasilaikyti. Muitinėje, grįžtant namo,paprašius parodyti, 
reikia juos patiekti.

Maskvoje ir Vilniuje dažnai prieina prie keliautojų 
svetimi žmonės, siūlydami iškeisti dolerius į rublius arba 
prašo jiems kų nors parduoti. Jokiu būdu neprasidėkite 
su jais, kadangi už tai galite pakliūti į nemalonumus.

Tad - laimingos kelionės*. L . Stankevičius

tieCTnKItM CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION
LASALLE.OUĖ. H8P2C6 TEL: 366-5484

GUY e 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengy* 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sqiiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo* dengimui ar taisymui skonbinkite : 354-I470

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis s V. BAČENAS, TeL: (416)-593-0600.

iki 11 vai. r. ir po 6 val.p.p. Tel: (4161-245-

^su vargonininku A. Mateika, giedojau kalėdines giesmes 
Šv. vardo bažnyčioje. Vargonais palydėjo muz. A. Matei
ka. Giedojau ir naująjį A. Stankevičaus kūrinį "Rūpinto
jėlio skundas". Jo gaidos buvo įteiktos abiem muzikam.

Ne visais sekmadieniais čia choras begieda. Tik retom 
progom. Visa bažnyčia gieda "Šventas" ir "Tėve mūsų" ir 
jiems gerai išeina. Stebėjausi! Po šių pamaldų su savo 
šeimininkais dar nuvykome į Lietuvių Klubą pietums. 
Čia oficialiai buvau pristatytas klubo sekretorės Aldonos 
Krulikienės.

Atsirado proga apsilankyti p.p. Vitkauskų namuose. 
Jie gana tolokai gyvena. Jų vietovė vadinasi Seminol. 
Kadangi neturiu mašinos, tai jiedu atvyko manęs pasiim
ti. Jiedu abu gyveno Montrealyje. Išvykę, dirbo berods 
Čikagoje General Motors. Dar abu jauni žmonės, paėmę 
ankstyvas pensijas. įvažiavus į jų kiemą, tave pasitinka 
gražios įvairiaspalvės rožės ir kitokios gėlės. Tai darbš
čios p. Julijos gėlynai. Už namo auga išsiplėtojęs kampa
ro medis, kuriame ir dangaus paukščiai gali sukti lizdus. 
Taipogi ir kitas krūmas paskendęs mėlynuose žiedeliuose. 
Tvenkinys didelis ir jų sklypas prie jo prieina. Sako, kad 
tvenkinyje yra daug visokios žuvies, bet nemažai ir "če-
repokų"...

Apveizėjus jų rezidenciją ir su tauriu gėrimu rankoje, 
eina sklandžios kalbas apie senus laikus praleistus Mont
realyje ir jų "odisėjos" Amerikoje. Jiedu dar tik metai 
kaip čia atsikėlė. Tiesa, jų netolima kaimynė - Jonė ir 
jos vyras Staškūnai čia irgi neapsiėjo be šventinio stalo. 
Visokių patiekalų ir šiltų ir šaltų. P. Vitkauskas yra 
prisiekęs žuvininkas, išplaukia jų gaudyti jūron ir jos pa
krantėse.

Teko nuvykti kluban ir į Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimą, išklausyti paskaitos, poezijų skaitymo ir vyrų 
vieneto bei solisto Citvaro dainų. Šiam vyrų vienetui 
vadovauja ir akompanuoja muz. A. Mateika.

Sekmadienio pamaldose jie giedojo, o solo - "Šventa 
naktis" - vietinė solistė.

Po pamaldų su savo šeimininkais užsukom į dailininko 
A. Rukšlelės namus. Jis dar gana darbingas, nors metų 
našta slegia jo pečius. Mačiau daug jo paveikslų Lietuvių 
Klube, kuriam jis savo kūrinius yra padovanojęs.

Taipgi teko lankytis vienoje latvių šeimoje ir praleis
ti keletą malonių valandėlių jų tarpe. Sodas jų didelis ir 
jie mane apdovanojo mano mėgiamais vaisiais papaya.

Teko dar aplankyti lietuvių banką "Kasa" ir susipažin
ti su jo vedėju p. Aru Mieželiu. Banko pastatas viena
aukštis, bet gana edrvus ir gražioje vietoje.

Beveik nebuvo dienos, kad. mudu su šeimininku p. 
Stanislovu nebūtumėm žuvavę. Žuvaujant su vėžiukais. 
Jis turi guminę valtį, tai susimetę visus atitinkamus 
įrankius, brisdavome iki juosmens ir įmesdavorne savo 
meškeres. Vanduo apie 70°F. Pagaudavome jūros torelių, 
upėtakių, jūros ešerių, "catfish" ir net pagavau "Mother 
in low" - taip tą bjaurią žuvį vadina. Ji nevalgoma, 
atrodo kaip rupūžė, tik žalios spalvos. Taipogi pasigavom 
"Needlefish". Ši žuvis ilgu snapu, plona, sunku nuo meške
rės nukratyti ir ji atsiduoda degutu.

Pakrantėse visokių nematytų paukščių, kurie maitinasi 
žuvimi. Kai grįždavome su pilnu krepšiu žuvies, tai p. 
Ieva turėdavo daug darbo jas išvalyti ir kai kurias pa
ruošti rūkyklai.

Paskutinę savaitę p. Ieva ir Stasys pakvietė savo 
kaimynus ir mano pažįstamus atsisveikinimui. Ji paruošė 
daug įmantrių valgių ir iškepė lauke tikrą šašliką, o 
šeimininkas prižiūrėjo, kad taurės nebūtų tuščios.

Jei kas norėtij šioje mieloje p. Urbonų šeimoje pra
leisti savaitę ar kitą, tai gali kreiptis tel.: (813)-360- 
4283.

Tiesa, jie mane buvo anksčiau perspėję, kad be Mor
rison’o restorano aplankymo, manęs neišleis. Tai vieną 
vakarą tą padariau. Bufeto stiliuj įvairiausių salotų, mė
sos, žuvų, sriubos ir saldumynų, - valgyk kiek nori ir ko 
nori (tik į kišenius nesikrauk) už $5.50. Reikia turėti 
gerą apetitą.

Atėjo laikas pasakyti gražiajai jūrai ir šiltajam orui, 
kurjs, stebėtinai, visą laiką sukasi apie 80°F, ir mieliems 
vaišingiems šeimininkams nuoširdų ačiū ir tarti iki pasi- 
matytmo.

Ponios Ieva ir Klementina nudangino mane į Tampos 
orauostį. Atsisveikinome, ir juodvi perduoda mane DEL
TOS tarnautojams, kurie perima savo globon ir nuskraidi
no į šaltąją Montrealio žiemužę.

7 pal.
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VASARIO 16 MINĖJIME Einda Baltuonytė, Kristina Ramsay ir Susie Baltuonyte deklamuoja 
Dešinėje — mok. R. Šatkauskas su mokyklos vaikais šoka “Aguonėlę” ^bi nuotraukos Irenos Šatkauskienės.

Montrealio Lituanistinės mokyklos 
eilėraštį.

VASARIO 16-TOJI 
LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINE- 
JE MOKYKLOJE

Vasario mėn. 18 d. 
Montrealio Šeštadieninėje 
Mokykloje įvyko Vasario 
16-tosios minėjimas. Moki
niai pasipuošė tautiniais 
drabužiais, įnešė tautinę 
vėliavę ir tylos minute 
buvo pagerbti mūšy tautos 
kovotojai už laisvę, kurie 
paaukojo savo gyvybę.

Minėjimę atidarė mo
kyklos vedėja Joana Ada- 
monytė, pakviesdama Tev. 
J.Aranauskę tarti porę 
žodžių mokiniams. Kun.kleb. 
J.Aranauskas, SJ, paaiškino 
vaikučiams, kad mūšy tau
ta turi vieny šventąjį 
Šv. Kazimierą ir Palaimin
tąjį arkiv. Jurgį Matulaitį, 
kurie savo tautę irgi labai 
mylėjo. Po to kalbėjo poe
tas dr.Henrikas Nagys. 
Mokiniams jis trumpai pri
minė kę tai reiškia nepri
klausomybė ir kad mes 
švenčiame 71-ęję sukaktį* 
Trumpai apibūdino rūsy 
sovietinę okupaciją ir pri
minė vaikams, jog turime 
būti išdidūs, kad esame 
lietuviy kilmės.

Po to vyko mokytoji;, 
Joanos Adamonytės ir Re
migijaus Šatkausko suruoš
tas įdomus skaidriy monta
žas apie dr.Vinco Kudirkos 
gyvenimę. Sekė mokiniy 
pasirodymai, tautiniai šo
kiai ir deklamacijos.

Po gražios programos 
buvo sugiedotas Tautos 
Himnas ir tuo minėjimas 
baigtas. Ramunė Bu 1 o t i enė

• Mirus a.a.TERESEI FREI • 
DANKIENEI, vietoje gėliy, 
aukojo $30,- Ieva ir Kostas 
Andruškevičiai savaitraš
čiui "Nepriklausoma Lietu
va". Nuoširdžiai dėkojame.1

"NL"
METINIAME "RŪTOS" 
KLUBO SUSIRINKIME

Montrealio lietuviy Auk
sinio Amžiaus Klubas "RŪ
TA" 1989 m. vasario mėn. 
22 d. buvo sušaukęs meti
nį klubo nariy susirinkimę, 
kuriame dalyvavo 72 nariai.

Klubo pirm. Bronius 
Staškevičius patiekė smuiką 
praeity mėty klubo veiklos 
pranešimą. Klubo kasinin
kas supažindino su finansi
niu klubo stoviu, kuris 
yra geras.

Klubo valdybę sudaro: 
pirm. Bronius Staškevičius., 
I-ji vicepirm. Petronėlė 
Juškevičienė, II-ji vicepirm. 
Vienuolyno vyresnioji Sese
lė Paulė, kasininkas J ulius 
J urenąs ir sekretorius Al
binas Baršauskas. Revizijos 
komisijos pirm. Joana Kęs- 
gailienė, sekretorius Kostas 
Toliušis ir narys Vincas 
Kačergius.

Neseniai "RŪTA" įsigijo 
didelį TV aparatę kartu 
su video.

Turima daug vaizdajuos- 
čiy ir iš Lietuvos Atgimi
mo Sęjūdžio. Trečiadie
niais, lval.30 min. bus 
rodomos tos vaizdajuostės 
Seseliy Namy salėje. Visi 
norintieji kviečiami atvykti 
jy pasižiūrėti. "RŪTA"
* Baigiant ruošti šį numerį, 
gavome žinię telefonu, 
kad staiga savo namuose 
mirė Eugenija Urbonaitė.

Dr. DONALD DCEL

RUOŠIASI PLOKŠTELEI
Šiomis dienomis Montre

alio Mergaičiy Choras PA
VASARIS išleidžia savo 
dainy rinkinį magnetofoni
nėje juostelėje - kasetėje. 
Buvo numatyta pirma išleis
ti plokštelę, vėliau kasetę, 
tačiau dėl susidariusiy dide- 
liy išlaidy plokštelės leidi
mas atidėtas vėlesniam 
laikui.

PAVASARIS dėkoja 
mieliems montrealiečiams, 
kurie savo aukomis rėmė 
šį mergaičiy projektę-norę 
įamžinti jaunystėje dainuo
tas lietuviškas dainas. Tai 
liks istorijoje...Mergaičiy 
choro Montrealyje nebuvo 
ir kažin ar bus, kai PAVA
SARIS nustos dainavęs.

Nuoširdi padėka tiems, 
kurie prisiysdami aukas, 
savo gražiu žodžiu įvertina 
mergaičiy darbę, linkėdami 
ir toliau puoselėti lietuviš
kas dainas. Tokie atsiliepi
mai suteikia joms noro 
išlaikyti šį susidariusį jau- 
nyjy dainos vienetę PAVA
SARI, nors ir nėra lengva 
po kolegijose ir universite-Ų 
tuose praleisty dienos va- | 
landy skubėti dar ir į re
peticijas.

AUKOS:
LITAS - $400; po $100,-: 

AV Parapijos kunigai, V. 
Ver.ykis . D. Lukoševičius, 
D.R.Lapai(iš Toronto), P.M- 
Petrauskai, S. V.Piečaičiai, 
Šauliy Kuopa "Neringa", | 
1.P.Lukoševičiai, Montrealio ; 
A-kės Lietuviy Bendruome- | 
nė;

po $50,- N.P.Marijos 
Seserys Montrealyje, KLKM 
Draugija, L.K.MINDAUGO 
Šauliy Kuopa, VA1VORYKŠ- i

TE, Iz.Mališka, A.Saladžius,
O. Sitkauskienė, B.J.Lukoše
vičiai, R.R.Ručinskai, E.T. 
Paunksniai; $40,- D.B.Staš- 
kevičiai;

po $25,- B. Nagienė, 
Br. Mozūras J. Jurėnas, 
j. Kesgailienė, E.Narbutai- 
tė, K.Toliušis, J- Gražys, 
K. Rašytinis^ Z. Lapinas, 
Br.Ripkė, N.Šipelienė;

po $20,- E.Kardelienė, 
J .Mikalajūnienė, A.Petrai
tytė, E.P.Povilaičiai, V.Lie- 
tuvininkas, C. A. J anuškevi- 
čius, VI.Žitkus, Jul.Mickie
nė, J.P.Žukauskai, J.Šeidys? 
V.Kličienė, A.Dasys, O.J. 
Šablauskai, J.Dapkus, P.Bo- 
tyrius, E.P.Gerhardai, A.P. 
Drešeriai, A. Baršauskas, 
G.Nagys;

po $15,- J.Adomaitis,
P. Kerevičius, dr.Il.Mazi- 
liauskienė, A.Rudytė;

po $10,- Reg.Pocauskie- 
nė, A.Augaitis, G.Gedvilie
nė, A.Keblys, J.Ch.Tanner, 
M. Gaputytė J. Ladyga, 
K.Baltuškevičius, M.Šalta- 
nienė, A.Jonelis; po $ 5,- 
O.Čečkauskienė, M.Gudie
nė. Mielai lauksime ty, 
kurie dar nori prisidėti 
aukomis. Čekius rašyti: 
PAVASARIS,577-16th Avė., 
LASALLE, QUE.,H8P 2S4.

PAVASARIO mergaitės 
taip pat savo plokštelei 
išleisti aukojo po $10,- 
K.’ Ottaitė, L.Skardžiūtė, 
R.Jaugelytė, J.Ramanaus
kaitė, K.Kibirkštytė, T.Ker— 
šytė-Mickienė, A.Celtoriutė, 
D.Gentelman.

J.B altuonienė

• Parduodami moteriški 
tautiniai drabužiai. Pilnas 
komplektas, dydis 12-14 
nr. Kreiptis tel: 768-4810

Vidaus ligą gydytojas 
atidaro savo kabinetą 

4589 Park Ave., Montreal. 
Priima pagal susitarimą.

Tel.: 842-9211

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.4 5 av.) 

Suite 209, LaSalle, Que. 
HfiP 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. JONAS M A LĮSK A 
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

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

Dr. Gaetan B&RARD, D.M.B.
Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. b o ui. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel.:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS RŪTA POCAUSKAS 
Suite 1143, Sun Life Building 

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

8 psi.

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

Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
. National Panasonic M7,JJVC, NEC, Sony, Sanyo.

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITę.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

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

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

TONY PORTRAITS 
(PASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8 
TONY LAURINAITIS

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

1475 De Seve St., Montreal, Que., H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830 
Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Aktyvas-virš $26,000,000 Rezervas - virš $1,000,000 

MOKA UŽ.
CERTIFIKATUS .., II % 
TERM. INDELIUS:

1 metų............. 9’4% 
180 d.- 364 d....... 9%%
120 d. - 179 d. ... 9% 
60d. - 119 d. ...,. 814% 

30 d. - 59 d....... 812%

IMA

Nekiln. turto — nuo 12l/2%

Taupymo speciali o s sask. ...5^% 
Taupymo su gyv. draud..........5!4%
Taupymo kasdienines sqsk..,5 % 
dinamos sąskaitos........... 4’/2% 
RRIF - RRSP-term..............11 %
RRIF - RRSP-taup..............6’/?%

UŽ:

Asmeninės — nuo 12’/2%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE“

KASOS VALANDOS

1475 De Seve
P irmadieni ai s 
Antr., Trečiad. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai s

9.00-3.00
9:00-3.00 

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

3907 Rosemont
10.00-2.00

3.00-7.00
2:00-6:00

RESTORANAS KOSUHS
Specialybe - “BROCHETTERIE" -

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

Dodge Chrysler 
Cemtona Dodge Trucks

Member

Foto M.L..S. 
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Laplarre 
366-7818 coin La Vdrendrye

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO turto visapusiškas 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jeon Toion W. Suite 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 ..............Nam^: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Trt J“;
C. I. B.

GAISRAS ‘ AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 11.7

R FINANCIAL SERVICES 
8. INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARI
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

MONTREAL ENTERPRISES R6gd
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

TEL.: (514)767 -4690

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

JONAS 8.CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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