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• Praeitame numeryje šio 
skyrelio pirmame sakinyje 
įsibrovė nemaloni, prasmę 
keičianti korektūros klaida. 
Vietoje žodžio nesutarimu 
turėjo būti nutarimu. Tai
gi, pirmojo sakinio pradžia 
turėjo būti tokia: "Praei
toji savaitė dėl istorinių 
nutarimų Estijos ir Lietu
vos Aukščiausiose Tarybo
se" ir t.t.
NATO NESUTARIMAI

NATO (Šiaurės Atlanto 
Sutarties organizacija) da
bar Briuselyje vykstančiuo
se pasitarimuose ima rody
tis rimtų nesutarimo ženk
lų. Jau kiek anksčiau 
Vakarų Vokietija ėmė rei
kalauti, kad JAV sumažin
tų savo trumpų nuotolių 
branduolinių raketų skaičių 
JAV to padaryti nenori, 
kol Sovietų Sąjunga stip
riai nesumažins tradicinių 
ginklų ir karinių dalinių 
kiekį, kuris žymiai prašoka 
Europoje laikomų NATO 
tradicinių ginklų ir dalinių 
skaičių. JAV prez. George 
Bush tai iškėlė ir laukia 
Gorbačiov’o atsakymo. 
NATO pasitarimuose gana 
aktyviai dalyvauja ir Kana
da. Užsienių reikalų minis- 
teris Joe Clark parašė vie
ną iš baigminių rezoliucijų. 
Ministeris pirm. Brian 
Mulroney paaiškino spau
dos atstovams, jog nesuta
rimai gali pakenkti iškil
mingam NATO keturiasde
šimtmečio paminėjimui.

Vakarų Vokietijos pusę 
palaiko Danija, Belgija, 
Norvegija ir Ispanija. Prie
šingos nuomonės atstovai 
nurodo labai svarbią prie
žastį, dėl kurios reikia 
tartis ir reikalauti sovietų 
nuolaidų: Sovietų Sąjunga 
laiko Europoje net 1400 
tokių trumpų nuotolių 
branduolinių raketų, o NA
TO pajėgos vos 88.

BUVO PLANUOTA 
ŽUDYTI GRUZINUS

Oficialiam pranešime 
pažymima, kad sovietų ka
reiviai, kurie malšino Gru
zijoje nepriklausomybės 
reikalaujančias demonstruo
jančių minias, buvo pasiruo
šę, įsakymą gavę, gruzinus 
žudyti. Tokiu būdu buvo 
paneigta platinama mask- 
vinė versija apie netikėtą 
ir nesuprantamą kareivių 
išpuolį.

LENKIJOS LAISVŲ 
RINKIMŲ BELAUKIANT

Š.m. birželio mėn. 4 d. 
komunistinėje Lenkijoje 
bus pravesti laisvi ir de
mokratiški rinkimai. Bent 
taip teigia raudonoji val
džia. Rinkimams ruošiasi 
visos partijos. Demokrati
nėms partijoms esą padeda 

Vakarai. Tuo tarpu pasiro
dė žinios, kad Lenkijos Ko
munistų partija rinkėjus 
vilioja dalindama Coca 
Cola ir tualetinio popie
riaus rulonus. Iš to galima 
spręsti apie desperatišką 
valdinės partijos būklę.

EGIPTAS VĖL PRIIMTAS 
ARABŲ LYGON

1979 m. Arabų Lygos 
nariai suspendavo Egiptą 
ir nebelaikė Lygos nariu 
už tai, kad šis 1978 m. 
pasirašė taikos sutartį su 
Izraeliu. Prezidentas Sadat- 
as buvo nužudytas pačių jo 
karių ir naujasai Egipto 
prezidentas Hosni Mubarak 
santyį<)A su Izraeliu 
rokai atšaldė. Dabar Casa*- 
blankos konferencijoje Ara
bų Lyga vėl priėmė Egiptą 
pilnateisiu Lygos nariu.

ŠVEDAI SUĖMĖ OLAF 
PALME ŽŪbitCĄ “

Virš trijų metų Švedijos 
policija ieškojo ministerio 
pirmininko Olaf Palme 
žudiko ir dabar, pagaliau, 
apkaltino to atentato įvyk
dymu pilietį Carl Gustav 
Christer Pettersson, 42 
metų amžiaus. Suimtasis 
kaltu neprisipažino. Pagrin
dine liudininke prieš jį bus 
Palme’ s žmona, kuri ėjo 
su vyru atentato metu ir 
kurią kaltinamasis taip pat 
norėjo nušauti, bet nepa
taikė.
SUOMIJA KALTINA 
SOVIETŲ TARŠĄ

Suomija kaltina, o Gorba- 
čiov’as prisipažįsta, kad 
Sovietų Sąjungos nekontro
liuojama tarša naikina 
šiaurinės Suomijos miškus. 
Taršą vėjai atneša iš Ko
los pusiasalyje esančių 
dviejų milžiniškų sovieti
nių plieno liejyklų. Nyksta 
taip pat, ir Sovietų Sąjun
gos miškai tose pačiose 
zonose.

VILSON'aS TURĖS 
ATSISTATYDINTI?

Paaiškėjus, kad Konserva
torių valdančios partijos 
biudžetas buvo žinomas 
dar keliems asmenims bei 
institucijoms, net apie 72 
valandas prieš jo paskel
bimą, opozicijos partijos 
karštai reikalauja finansų 
ministerio Michail Wilson’o 
atsistatydinimo. Tos prasmu
kusios žinios apie naująjį 
biudžetą buvo, pasirodo, 
žinomos prieš laiką ir 
vienos bilijoninę apyvartą 
darančios korporacijos 
viršūnėms. Sunku patikėti, 
kad tokiu išankstiniu žino
jimu būtų nepasinaudoję 
asmenys ir bendrovės, 
kurios pinigų troškuliu 
gyvena ir kvėpuoja. Kaip 
ten bebūtų, nuslėpimas tų 

naujų faktų nuo parlamen
to yra nepateisinamas. 
Visi ministerial, nežiūrint 
kokie geri jie būtų, yra 
atsakingi prieš parlamentą 
už biudžeto slaptumo išlai
kymą ir jo pasekmių bei 
nuostolių taikymą visiems 
vienodai. Todėl suprantama, 
kad beveik be išimčių vįsi 
didieji Kanados laikraščiai 
sutinka, kad finansų minis
teris Wilson, neatsižvel
giant į jokias aplinkybes, 
privalo iš savo pareigų 
pasitraukti. Tokia yra 
žiauri ir neatiaidi britų 
parlamentinė tradicija.

LIBERALAI LAIMĖJO 
P.fe.I. RINKIMUS

Mažosios provincijos 
ir salos gyventojai parodė 
B. Mulroney vyriausybei, 
ką jie galvoja apie karinių 
bazių panaikinimą jų pro
vincijoje. Iš 32 vietų pro
vinciniame parlamente 
liberalai, vadovaujami popu- 

premjero.. Joe Giz’o' 
laimėjo net 30 vietų 
Tokios daugumos nėra lai
mėjusi nė viena partija 
nuo 1935 metų, kai pana
šių rezultatų rinkimus 
laimėjo taip pat Liberalų 
partija. Paskutiniajame pro
vincijos parlamente Libera
lų partija buvo išrinkusi 22 
atstovus ir PC- 9. Viena 
vieta buvo tuščia. NDP 
dar nėra niekad pravedusi 
nė vieno savo partijos 
kandidato.

GERIAUSIAS MINISTERIS 
PIRMININKAS - P.E. 
TRUDEAU

Gallup viešosios nuomo
nės instituto pravestame 
apklausinėjime 53% kana
diečių patvritino, kad P.E. 
Trudeau buvo geresnis 
ministeris pirmininkas, 
negu Brian Mulroney, už 
kurį pasisakė 23%. 15%
nepatiko nė vienas, o 9% 
nepareiškė jokios nuomo
nės.

Net Vakaruose Trudeau 
pralenkė Mulroney 42% 
prieš 29%. Ontario ir 
Quebec' e Trudeau surinko 
tokį patį procentą - 57, o 
Britų Kolumbijoje už Tru
deau pasisakė 57% (tik 
22% už Mulroney).

KITI APIE MUS
Kokį tarptautinį svorį ir 

prestižą per šiuos atminti
nus metus įsigijo Lietuva 
ir lietuviai, rodo straips
nių ir reportažų gausumas, 
kuriuose minima įvykiai 
Lietuvoje.

MACLEAN'S, anksčiau 
lietuvius minėjęs tiktai 
žydų diskriminaciniuose įta
rinėjimuose, štai, jau antrą 
kartą paskelbė ilgesnį re
portažą apie laisvės sąjū
džius Baltijos valstybėse 
(gegužės 29 d. numeryje, 
22-23 psl.).

Objektyvus aprašymas, 
pavadintas NERAMIOS RES
PUBLIKOS, parašytas Antho
ny Wilson-Smith iš Tallin- 
n' o, papuoštas didele nuo
trauka, kurioje matosi mi-

Lietuvoje atsikūrusios Skautą Sąjungos vadovai, kartu su išeivijos Lietuvių, Skautijos atstovais 
(centre), v.s. Irena Kereliene, v.s. Stefa Gedgaudiene ir v.s. kun. A. Saulaičių, SJ, aplankė "Žy
giui per Atlantą" pasiruošusias jachtas Klaipėdoje, gegužės 1 d. ankstyvą rytų, ir susipažino su 
Įgulą nariais.

• TRYS LIETUVIŲ JACH
TOS buvo užkluptos Atlan
to vandenyne gana stiprios 
audros. Penkių balų vėjas 
kėlė 3-4 metrų aukščio 
bangas ir jachtos LIETUVA 
metalinis vamzdis, palaikęs 
vieną iš burių, lūžo.

nia ir Baltijos valstybių, Ar 
mėnijos ir kelių kitų kraštų 
vėliavos (berods, Gudijos iri 
Gruzijos). Paminėta straips
nyje, kad Baltijos valstybių 
sąjūdžių atstovai pirmąjį 
kartą susitikę senojoje 
Estijos sostinėje, pritariant 
gausiai miniai, reikalavo 
Maskvos daugiau nebesikiš- 
ti į Baltijos tautų žmonių 
likimą. Estija ir Lietuva 
esą pakeisdama kalbas į 
veiksmą, priėmusi prieš 
savaitę įstatymus, drama
tiškai sustiprinančius tų 
valstybių galią. Suvažiavi
me reikalauta jau kitais 
metais ekonominės nepri
klausomybės. O Vilniuje, 
Lietuvos sostinėje, prieš 
savaitę, vietinis parlamen
tas paskelbė respubliką 
suverenia - nors ir ne 
visiškai nepriklausoma 
ir diskutavo valiutos įvedi
mo klausimą.

Šie pastarieji respublikų 
veiksmai yra pirmas toks 
tiesioginis iššūkis ir pasi
priešinimas Maskvos kont
rolei Baltijos kraštuose. 
Atstovų tarpe buvo virš 
80 neseniai išrinktųjų Mask
vos sovietinio kongreso 
deputatų, kurie reikalavo, 
kad būtų atšauktas ir pa
skelbtas negaliojančiu Mo- 
lotov’o-Ribbentropto 1939 
metų paktas. Estų sąjūdžio 
atstovas Kulio Arjakas 
pasakė: "Mums nėra ko

įgula stiebę laikinai 
suremontavo, bet jį reikės 
pataisyti Azorų salų uoste. 
Tę uostą jachta LIETUVA 
pasieks birželio mėn. 1 die
ną.

Remontas bus atliktas 
per 1 parą. Birželio 2-3 

diskutuoti, kaip atsiskirti 
nuo Sovietų Sąjungos, nes 
mes jai nė nepriklausome. 
Tikrasis klausimas yra, 
kaip praktiškai įvesti ne
priklausomybę, kuri teisiš
kai mums priklauso".

Toliau seka įsidėmėtini 
šie sakiniai: "Daugelis Bal
tijos gyventojų viską daro 
aiškiai to siekdami. Visos 
trys respublikos grąžino 
savo nepriklausomybės 
laikų vėliavas ir beveik 
visi susirinkimai pradeda
mi giedant anksčiau už
draustus savo valstybės 
himnus. Lietuva ir Estija 
jau priėmė įstatymą dėl 
savo gimtųjų kalbų pirme
nybės, o Latvija tokį įsta
tymą jau paruošė svarsty
mui. Nors rusų kalbą mokė 
darni , Tallinn'o delegatai 
kalbėjo savo gimtojom 
kalbom, pasinaudodami 
vertėjais. Neoficialiomis 
posėdžių kalbomis buvo 
paskelbtos rusų ir anglų 
kalbos".

Žurnale pažymėta, kad 
suvažiavime dalyvavo ir 
Gudijos, Gruzijos, Armėni
jos ir Azerbeidžiano atsto
vai.

Visa tai skaitant, kyla 
pasididžiavimas mūsų trijų 
Baltijos tautų žmonėmis, 
kurie lemtingą valandą 
taip drąsiai ir atvirai 
kovoja už savo kraštų ne
priklausomybę. Jie tikrai 

d. visos trys jachtos vėl 
leisis kelionėn į New Yor- 
ką.

Nuolatinis radijo ryšys 
yra palaikomas su Lietuvos 
Jūrininkystės Centru Klai
pėdoje ir New Yorko lietu
viais, radijo mėgėjais.

liks amžinai Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Europos 
ir viso pasaulio istorijoje.

THE GAZETTE dienraš ■ 
tis, leidžiamas Montrealyje 
tiktai labai retais atvejais 
paminėdavo Baltijos kraš
tus keliais sakiniais ir tai 
ne visuomet taip, kaip 
norėjome arba kaip derėjo. 
Dabar jau kiekvieną savai
tę skaitome apie tris Bal
tijos respublikas ir jų kovą 
už laisvesnį gyvenimą ir jų 
nepriklausomybės troškimą.

Minėto laikraščio gegu
žės 25 dienos numeryje 
įdėtas reportažas apie 
Lietuvą, perspausdintas iŠ 
NEW YORK TIMES. Jame 
rašoma apie Lietuvos nuta
rimą nebemokėti Maskvai 
mokesčių už kelius: "Lie
tuva yra pirmoji sovietų 
respublika, nutarusi pasi
priešinti Maskvos apmokes
tinimo įstaigai, pranešda
ma oficialioje spaudoje, 
kad lietuviams nereikės 
mokėti naujai įvestojo 
visoje Sovietų Sąjungoje 
kelių ir greitkelių mokes
čio.

Šis maištingos respubli
kos nutarimas padarytas 
gyventojams skundžiantis, 
kad naujieji padidintieji 
mokesčiai už automobilius 
bus pirmoje eilėje panaudo
ti taisyti apleistus kelius

/ Nukelta j 2 psl........... /



PARYŽIAUS KONFERENCIJA-SOVIETŲ BLOKO 
DEMOKRATINĖ ALTERNATYVA

VYTAUTAS SKUODIS

Vi Lietuvos išlaisvinimą! Vi ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautč au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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XXXII- SIOSE KANADOS LIETUVIU DIENOSE :

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

/ tęsinys/

Per pietų pertrauką į minią, susirinkusią priešais AT 
rūmus, išėjo Lietuvos vadovai, LKP pirmasis sekretorius 
Algirdas Brazauskas, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas Vytautas Astrauskas, LKP antrasis sekreto
rius Vladimiras Beriozovas. Vadovai buvo sutikti ovacijo
mis, jiems įteiktos gėlės. Po to prie susirinkusiųjų su 
trispalvėmis vėliavomis žmonių priėjo Sąjūdžio Seimo 
Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas Vytautas Bieliauskas, daly
vaujantis svečio teisėmis, Sąjūdžio deputatai. Visus juos 
sutiko^ garsus skandavimas "Sąjūdis - Sąjūdis - Sąjūdis".

į žmones kreipėsi Vytautas Landsbergis.

LPS Seimo Tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio 
žodis prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų:

,!Mieli žmonės, Jūs visi, kurie čia stovite, ir mes visi 
- tik maža Lietuvos dalelė, bet tikrai ji visa džiaugiasi 
šiandien. Tai, kas šiandien vyksta, jaučia ir mūsų mirusie
ji, ir mūsų kankiniai, jaučia ir toli nuo čia esantys mūsų 
broliai ir seserys. Tebus šita diena šventa ilgai. Mes 
atėjom į ją visi kartu. Apsikabinkimke, tarkime ačiū 
vieni kitiems. Ačiū jums!"

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininko dr. 
Vytauto Bieliausko žodis ten pat:

"Tai yra didelė, istorinė diena Jums. Pradėtas žygis 
Sąjūdžio spalio mėnesį, dabar jau duoda savo vaisius. Ir 
aš antrą kartą turiu garbę dalyvauti vėl šitame istori
niame įvykyje. Lietuva laisvinasi. Lietuva bus laisva. 
Ačiū Jums visiems.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos vienuoliktojo 
šaukimo sesija vyksta lygiai po šešių mėnesių nuo to 
laiko, kai Lietuvos deputatai nesugebėjo priimti gerokai 
švelnesnių Konstitucijos pataisų. Dabar jis drąsiai priima 
daug radikalesnes. Bėga laikas, keičiasi Lietuva....1'

* * *
Kanados^ lietuviai jungiasi kartu su visa tauta Lietu

voje išreikšdama didį džiaugsmą, gilią pagarbą bei soli
darumą LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI, LAIS
VES LYGAI bei visiems mūsų broliams ir sesėms, kurie 
keldami mūsų tautinio atgimimo dvasią, pakilo į laisvės 
žygį ir žengė pirmą žingsnį, laimėdami Lietuvos valsty
binį suverenitetą.

Tepadeda jiems Visagalis Dievas ir geros valios žmo
nės, tęsti kovą už visišką Lietuvos valstybės nepriklau
somybę.

Ir mes apsikabinkime vienas kitą, dalinkimės Lietuvos 
džiaugsmu ir vienybės ženklan su gimtuoju kraštu, sugie
dokime LIETUVOS HIMNĄ.

Iki pasimatymo sekančiose KANADOS LIETUVIŲ DIE- 
NOSE, kurios įvyks Hamiltone.

1. Mūsų išeivijos spaudoje buvo skelbta apie konferen
ciją Paryžiuje^ kurią rengia tautinių-demokratinių judė
jimų, vykstančių Sovietų Sąjungos pavergtose tautose, 
atstovai. Toji konferencija, pavadinta "Sovietų bloko de
mokratine alernatyva", Paryžiuje įvyko š.m. gegužės 9- 
10 dienomis.

1. Konferencijos pagrindas. Sovietų Sąjungoje vykstan
čių tautinių-demokratinių judėjimų vadų pasitarimuose 
buvo iškelta idėja, kad užsienyje būtų sukurta institucija, 
kuri atstovautų visų tautinių - demokratinių judėjimų 
interesams. Ši mintis aiškiausiai buvo išsakyta š.m. sau
sio mėn. 29 dieną Vilniuje įvykusioje tų judėjimų bendro
je konferencijoje, kurios metu buvo įkurtas koordinacinis 
komitetas, paskelbta eilė dokumentų, jų tarpe - Sovietų 
Sąjungos pavergtų tautų laisvės chartija. Joje buvo prašy
mas sudaryti panašų komitetą užsienyje, kuris atstovautų 
įkurtąjį Koordinacinį komitetą ir pačius tautinius - de
mokratinius judėjimus.

Vilniaus konferencijoje ir jos priimtuose dokumentuose 
Lietuvai atstovavo asmenys iš Lietuvos Laisvės Lygos, 
Lietuvos Helsinkio Grupės, Lietuvos Demokratų partijos, 
Lietuvos Tautinės Jaunimo Sąjungos ir Lietuvos Politinių 
Kalinių Gelbėjimo Komiteto.

2. Konferencijos parengiamieji darbai ir organizaci
jos įkūrimas. Gavus tokį įpareigojimą, New Yorke įsi
steigė iniciatyvinė grupė, kurią sudarė buvę politiniai 
kaliniai. Jie išrinko organizacinį komitetą, ir jis ėmėsi 
skaubaus darbo , kad dar šių metų pavasarį surengtų 
konferenciją, kuri pasaulio visuomenei pristatytų naują 
organizaciją. Jos tikslas - remti visus tautinius - demo
kratinius judėjimus, kurie vyksta Sovietų Sąjungoje. Tokią 
konferenciją surengti ir ją pravesti sutiko padėti orga
nizacijos: THE AMERICAN FUNDATION FOR RESIS- 
TENCE INTERNATIONAL, THE CENTER FOR DEMO
CRACY IN THE USSR ir LES AMIS DE GLASNOST.

Prieš konferencijos pradžią Paryžiuje tris dienas vyko 
uždari posėdžiai. Jų metu buvo aptarti kuriamos orga
nizacijos tikslai, jos veikimo principai ir metodai, taip 
pat ir kiti organizaciniai klausimai. Ypatingai daug laiko 
pareikalavo darbas, susijęs su Deklaracijos projekto per
žiūrėjimu ir jo galutiniu suredagavimu. Ši deklaracija 
sudarė kuriamos organizacijos pagrindą.

įkurtoji organizacija vadinasi "Koordinaciniu centru 
nacionaliniams - demokratiniams judėjimams Sovietų 
imperijoje remti". To centro vardas - "Demokratija ir 
Nepriklausomybė". Jis bus Paryžiuje. Šios organizacijos 
prezidentu buvo išrinktas vienas žymiausių Armėnijos 
laisvės kovotojų Paruir Airikian'as. Jis 40 metų amžiaus, 
tačiau 22 savo gyvenimo metus praleido sovietiniuose 
kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje. Ir Vakaruose atsidūrė 
ne savo noru, o buvo prievarta išgabentas į Etiopijos 
dykumas, iš kur tik prieš 8 mėnesius atkeliavo į Kalifor
niją. Dabar jam teks persikelti į Paryžių.

Sudėtingos ir kitų tos ^organizacijos narių biografijos, 
iš 22 narių, 18 politiniais motyvais buvo nuteisti 38 
kartus. Sumarinis laikas, K.ųrį jie praleido sovietiniuose* 
kalėjimuose, lageriuose, kalėjimo tipo psichiatrinėse ligo
ninėse ir tremtyje sudaro 176 metus. Visų jų narių am
žiaus vidurkis - 40 metų. Gyvena jie Amerikoje, Angli
joje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Izraelyje. 
Priimant naujus narius buvo vadovaujamasi kokybės, o ne 
kiekybes principu.

Šiuo metu į organizaciją įeina Estijos, Latvijos, Lietu 
vos, Ukrainos, Armėnijos, Gruzijos, Rusijos, Krymo, to
torių ir žydų atstovai. Šioje organizacijoje rusai ir žydai 
sudaro mažumą. Jie be jokių išlygų pasisakė už Pabaltijo 
kraštų atsiskyrimą ir palaiko kitų sovietų pavergtų tautų 
laisvės ir nepriklausomybės siekius. Jie daug vertingų pa
siūlymų davė paruošiant organizacijos deklaraciją.

3. Konferencijos SOVIETŲ BLOKO DEMOKRATINĖ 
ALTERNATYVA pirmoji dieną (gegužės 9). Konferencija 
įvyko Paryžiaus miesto centre LA MAISON DE LA CHI- 
MIE erdvioje salėje. Salės gale, prie prezidiumo stalo 
kabojo didžiulis Sovietų Sąjungos pajungtų tautų spalvin
gas žemėlapis su užrašu prancūzų, anglų ir rusų kalbomis 
DEMOKRATINĖ ALTERNATYVA. Abiejuose salės 
kampuose, arti žemėlapio stovėjo išrikiuotos sovietų

pavergtų tautų vėliavos. Žemėlapyje tie kraštai buvo taip 
pavaizduoti, tarytum jie jau dabar yra atisiskyrę nuo 
Sovietų Sąjungos įtakos.

Konferenciją trumpa, tačiau turininga kalba atidarė 
Vladimiras Bukovskis. Jis pažymėjo tuos kontrastus, ly
ginant tai, kas dabar Sovietų Sąjungoje vyksta, su tuo, 
kokia buvo padėtis vos prieš keletą metų. Jis prisiminė 
jauną lietuvį lageryje, kuris buvo nuteistas už tai, kad 
buvo iškėlęs lietuvių tautinę vėliavą. V. Bukovskis pabrė
žė š.m. sausio mėnesį Vilniuje įvykusios tautinių-demokra
tinių judėjimų lyderių konferencijos reikšmę, pažymėda
mas, jog postalininėje epochoje tokio pobūdžio konferen
cija buvo pirmoji. Toji konferencija davė pagrindą įkurti 
naują organizaciją, kurios pirmuoju viešu pareiškimu yra 
ši konferencija. Po to jis pristatė tos organizacijos pre
zidentą Paruirą Airikianą.

Paruiras Airikianas, po trumpos įžangos, pristatęs 
visus organizacijos narius, paskelbė spaudos konferenciją 
ir perskaitė įkurtosios organizacijos deklaraciją, kurios 
tekstai prancūzų, anglų ir rusų kalbomis buvo iš anksto 
išdalinti žurnalistams. Po to sekė atsakymai į klausimus.

Pirmąsias Apžvalginio pobūdžio kalbas pasakė specia
liai į šią konferenciją atvykęs Amerikos atstovas prie 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių srityje A. Valladares ir 
buvusi Amerikos ambasadorė Jungtinėse Tautose Jeane 
J. Kirkpatrick. Jie abu dalyvavo visuose konferencijos 
posėdžiuose.

A. Valladares pabrėžė, jog jis gerai supranta įkurto
sios organizacijos ir šios konferencijos reikšmę, nes pats 
praleido 22 metus Kubos kalėjimuose, (išėjęs į laisvę, jis 
aprašė savo išgyvenimus. Juos spausdinome ir "NL" nu
meriuose 1988 m.,nr.9-14 imtinai)

Jis pasakė, jog dės visas pastangas, kad Maskvoje ne
įvyktų numatytoji Žmogaus Teisių klausimais konferencija.

Jeane J. Kirkpatrick savo kalboje pažymėjo, jog Sovie
tų Sąjungos pavergtos tautos jau parodė tokią jėgą, kad 
Maskva nebegali jų sutramdyti nei įstatymais, nei jėga. 
Sovietų, totalitarinis režimas pergyvena gilią krizę. Gor
bačiov'as nori manyti, kad Pabaltijo kraštai labai inte
graliai yra susiję su sovietų Sąjunga ir nenori prisiminti, 
kad tuos Pabaltijo kraštus kontroliuoja tiktai jėga. Gor
bačiov' as dabar susidūrė su ta pačia problema, su kuria 
kadaise buvo susidūręs Leninas: duoti pavergtoms tau
toms laisvę ar griebtis jėgos ir teroro? Atrodo, jog Gor
bačiov' as yra jėgos šalininkas. Juk jam priklauso idėja 
sukurti vieningą Europą nuo Uralo iki Atlanto vandenyno. 
Iš Sovietų Sąjungos galima laukti tiktai dar daugiau prie
vartos ir apgaulės. Visa įdomi ir turininga Jeane J. Kirk
patrick kalba buvo skirta sovietinio totalitarinio impe
rializmo analizei.

Toliau sekė trumpi kondensuoti estų, latvių, lietuvių, 
ukrainiečių Krymo totorių, gruzinų, armėnų ir žydų 
pranešimai. Kalbėjo: Tiit Mdisson, Janis Rožkalns, Leonid 
Plušč, Aisė Seitmuratova, Tengiz Gudava, Paruir Airikian, 
Sergej Brudde. Vk£ jie išsakė savo tautų patirtas nuo
skaudas ir supažindino su dabartine jų padėtimi bei prob
lemomis. Latvis Janis Rožkalns jau po pirmo savo kalbos 
sakinio susilaukė visos salės aplodismentų. Jis pasakė, 
jog šį rytą gavęs žinią, jog Latvija pasiskelbė nepriklau
soma valstybe. Po plojimų paaiškėjo, jog tai buvo tiktai 
...sapnas. Už tą sapną jam taip pat paplojo, tačiau ne 
taip smarkiai.

Antrame tos dienos posėdyje apie nepriklausomą spau
dą kalbėjo Aleksandras Ginzburgas, apie dabartinę neofi
cialią spaudą pranešimą darė Šarma Gintere. Ji savo 
kalboje nurodė, jog Lietuvoje dabar išleidžiama apie 150 
periodinių ir valdžios nesukontroliuojamų leidinių. Pažymė
jo ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos vaidmenį da
bartinių tautinių - demokratinių judėjimų Lietuvoje išsi- 
vytyme.

Vladimiras Maksimovas kalbėjo apie kultūrines asoci
acijas ir jų vaidmenį literatūroje; Beiki Ahonen - apie 
politines partijas, Eduardas ~ Kuznecovas -apie gorbačio
vinį teisėtumą, Nadia Svitlična - ekologinėmis temomis.

/ bus daugiau/

/.........atkelta iš 1 psl./
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labiau atsilikusiuose Sovie
tuos užkampiuose.

Adolfas Uza, oficialio
sios Lietuvos žinių agentū
ros ELTA reporteris, pra
nešė, kad plačiau apie 
nutarimą spaudoje nepa
rašyta, bet jis buvo priim
tas parlamento sesijoje, 
kurioje buvo paskelbta, 
kad Lietuvos galutinis 
tikslas yra atsiekimas 
nepriklausomybės ir kurioje 
vienbalsiai buvo patvirtinta 
Lietuvos teisė vetuoti 
nepriimtinus Maskvos nuo
status".

To paties dienraščio 
gegužės 27 d. numeryje, 
aprašant naujojo deputatų 
kongreso diskusijas, paminė
ta: "Kai lietuviai vienu 
metu pranešė, jog boiko
tuosią naujojo (mažesniojo) 
politinio organo kandidatų 
rinkimus, prezidentas Mi- 
chail Gorbačiov' as Liau
dies Deputatų kongresui 
2 psl.

pareiškė, kad jau įvykusi 
krizė tiktai antrąją naujo 
Liaudies Deputatų kongre
so gyvavimo dieną. Lietu
viai protestavo todėl, kad 
nominacijos buvo nutrauk
tos, norint užtikrinti, kad 
tiktai mažas skaičius re
formos siekiančiųjų būtų 
išrinktas, jų tarpe Estijos 
ir Lietuvos respublikų va
dovai, kurie veda kovą už 
savųjų respublikų nepri
klausomybę.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

• VILNIAUS RADIJAS ge
gužės mėn.29 d. pranešė, 
kad svarbiausioji Liaudies 
Deputatų suvažiavimo die
na bus gegužės 29-toji, 
pirmadienis.

Iš Maskvos Vilniaus 
Radijo pranešėja Roma 
Pakėnienė aptarė detaliai 
iki šiol vykusio suvažiavi
mo eigą. Pabaltiečiai lai
kosi vieningai, ramiai ir 
oriai.

• Šių metų POEZIJOS PA-

BALT IEČIŲ FEDERACIJA KANADOJE
susidedanti iš Estų Centrinio Komiteto, Latvių 

Federacijos Kanadoje ir Kanados Lietuvių Bendruomenės, 
yra paruošusi memorandumą Kanados vyriausybei ir Par
lamento nariams ryšium su įvykiais Baltijos valstybėse.

Pilnas šešių puslapių dokumentas jau įteiktas min. 
pirm. B.Mulroney, Užsienio’ Reikalų min. Joe Clark, nau
jai išrinktam Užsienio Reikalų min.parlamentiniam sek
retoriui Patrick Boyer, M.P.(Etobicoke-Lakeshore), libera
lų partijos vadui John Turner bei partijos užsienio reikalų 
kritikams Jesse Flis, M.P. (Parkdale-High Park) ir Andre 
Quelle t, M. P. (Papineau-St. Michel) ir naujųjų demokratų 
partijos vadui Ed Broadbent bei partijos užsienių reikalų 
kritikui Bill Balaikie,M.P. (Winnipeg-Transcona).

Su memorandumo įteikimu prasidėjo ir spaudimas 
į visus parlamento narius, kad Kanados valdžia priimtų 
šiuos Baltiečių Federacijos reikalavimus kaip konkrečią, 
veiklą, remiančią Pabaltijo kraštų žmonių siekius į valsty
binę bei ekonominę nepriklausomybę.

4. Kanados vyriausybė, atsižvelgdama į savo gamtos 
apsaugos įsipareigojimus ir rūpesčius, turi skatinti ir rem
ti pasikeitimą informacija tarp Kanados ir Baltijos vals
tybių gamtos apsaugos grupių.
5. Kanados vyriausybė turi įpareigoti Kanados ambasa
dorių prie Jungtinių Tautų išnaudoti kiekvieną progą pa
tvirtinimui Kanados politikos nepripažįstančios Baltijos 
valstybių inkorporavimo j Sovietų Sąjungą ir informuoti 
kitų kraštu atstovus apie Baltijos valstybių unikalią 
padėtį tarptautinėje teisėje.
6. Kanados Parlamentas turi įsteigti ad-hoc komitetą 
sekimui ir tyrimui įvykių Baltijos valstybėse.
7. Kanados vyriausybė turi įsteigti Užsienių Reikalų 
ministerijoje Baltijos valstybių skyrių, kuris informuotų 
Kanados vyriausybę ir teiktų politikos patarimus apie 
įvykius Baltijos valstybėse.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
1. Kanados Parlamentas prie pirmos progos turi priimti 
nutarimą pakartotinai pabrėžiantį Kanados politiką nepri
pažinti Baltijos valstybių inkorporavimą į Sovietų Sąjun
gą
2. Kanados vyriausybė turi nustatyti taisykles Kanados 
kompanijoms (bendrovėms), norinčioms investuoti ir pre
kiauti su Baltijos valstybėmis.
3. Kanados vyriausybė turi imtis žygių, skatinančių as
meninius kontaktus ir pasikeitimus tarp Baltijos kraštų
nevaldinių organizacijų, 
Kanados piliečiais (žmonėmis).

VASARIO^ baigmė įvyko 
Vilniuje, Šv.Jono šventovėje.

Jos metu buvo paskelb
tas Poezijos Pavasario 
laureatu Bernardas Braz
džionis. Su juo kartu prog
ramą atliko ir Los Angeles

grupių ir pavienių asmenų ar

Vyrų Kvartetas. Buvo go
džiai perkama B.Brazdžio- 
nio eilėraščių rinktinė Poe
zijos Pilnatis ir prašoma 
laureato autografo.

Iškilmės baigtos Tautos 
Himnu.

Iš keletos organizacijų yra sudarytas TORONTE 
KOMITETAS PAREMTI PER ATLANTĄ PLAUKIANTI 

" JAUNIMĄ.

.Komitetas turi einamąsias sąskaitas "LIETUVIŲ 
BURĖS ATLANTE" vardu "Paramos" Kredito Kooperaty
ve Nr. 9234 ir "Prisikėlimo Parapijos" Kredito Koopera
tyve Nr. 157312.17.

PRAŠOMA VISUOMENĘ šį KOMITETO UŽMOJ'į 

PAREMTI.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Tautos Valia ir Kitataučiai
Al g. Eimantas

Viso pasaulio dėmesys nukrypo į Pabaltijo kraštų 
dramą. Nors daugumoje tik sensacijos patraukia skaity
tojus, užkulisyje yra randama kitų intrigų, ne daug kam 
žinomų. Neseniai tokios instrigos išėjo viešumon eisenų 
ir demonstracijų formoje, prieštaraudamos baltiečių sie
kiams ir norams. Imigrantai į Baltijos kraštus sukėlė pa
sipiktinimų lietuvių, latvių ir estų tarpe savo pasipriešini
mu tautinio atgimimo sąjūdžiams, sąjūdžių tikslams ir 
respublikinės valdžios nutarimams. Atvykėlius ypač gąsdi
na savarankiškumo polinkiai ir tautinės kalbos įvalstybini- 
mai. Jiems baugu, nes vis dar vadovaudamiesi stalinizmo 
dėsniais, jie bijo priespaudos ir persekiojimų. SSSR praei
ties įvykiai grindžia tų jų baimę, nors tai prieštarautų 
dabartiniams "glasnost" ir "perestroikos" skelbiamiems 
pagrindams.

Reikia pažvelgti į Lietuvos nepriklausomybės metu 
elgesį kitataučių atžvilgiu ir į Sųjūdžio bei Laisvės Lygos 
pažiūras tuo reikalu. Anaiptol, nors Lietuva, Latvija ir 
Estija daug nukentėjo nuo dabartinio okupanto, humanita
riniai dėsniai mums neleidžia persekioti ir skriausti ma
žumas savame krašte.

Reikia susipažinti iš kur ir kaip atsirado opozicija 
tautiniams sųjūdžiams. Atsiminkime pirmosios sovietų- 
rusų okupacijos trėmimus, atsiminkime nemažų skaičių 
lietuvių, pasitraukusių į Vakarus, kad išvengtų tikros pra
žūties, atsiminkime 1947-9 m. po antrosios okupacijos 
trėmimus, dar daugiau išretinusius tėvynainių eiles.

Likusi gyventojų spraga Maskvos buvo bandyta 
ušpildyti žmonių mase iš Rusijos gilumos. Atkeltieji - 
daugiausiai bemoskliai, nuskurdę ir klajokliai, nesugebu 
surasti sau pastovios vietos ir užsidirbti duonos ( arba, 
taip vad., "specialistai". Red.) Atvykę, jie reikalavo ir 
jiems buvo duota maisto, ir butai, ir aprangos. Lietuviai 
buvo skriaudžiami, o ateivių pageidavimai tenkinami. Su 
laiku tos kolonizatorių privilegijos tapo teisėmis ir atvy
kėliai jautėsi krašto šeimininkais.

Ši imigracija į Lietuvų ir kitas Pabaltijo valstybes 
buvo smulkiai apskaičiuota, nes tai buvo dalis rusifikaci
jos plano. Ši priverstina rusifikacija buvo tokia efektinga, 
kad šiais laikais latviai tesudaro tiktai mažumų savojo 
krašto ribose. Panašiai buvo planuota pasielgti ir Lietu
voje bei Estijoje.

"Perestroika" ir "Glasnost" leido pavergtiesiems išplės
ti sparnus plačiau, nekaip paties Gorbačiov'o buvo prama
tyta. Baltiečiai gavo progos išreikšti savo nuomones ir 
viltis ekonominėje, kultūrinėje, valstybinėje ir religinėje 
plotmėje. Demokratiniais pagrindais sukurtos organizacijos 
reiškiasi ir vykdo daugumos valių. Tame ir glūdi kartėlis 
atsidanginusiems iš už Volgos ir Uralo. Įsigilinus į dabar
tinius Pabaltijo kraštų įvykius, gaunasi vaizdas, kad ten 
vyksta grumtis tarp demokratijos ir tironijos, tarp laisvės 
ir vergijos, tarp gėrio ir blogio. Tokia kova vyksta tarp 
okupanto ir lietuvių, bet neturėtų egzistuoti tarp lietuviu 
ir kitataučių mažumos.

Pažvelkime į mažumų traktavimų nepriklausomybės 
metais ir pažadus bei siekius, įrašytus į Sųjūdžio ir Lais
vės Lygos dokumentus. Kitatautinės mažumos Lietuvoje 
neturi pagrindo baimintis dėl savo ateities nė reikalo de
monstruoti prieš lietuvių daugumos valių.

Logika ir objektyvūs sprendimai prives ne tik lie
tuvius, bet ir kitus baltiečius prie nuosaikios ir visiems 
priimtinos išeities atėjūnų klausime. Šviesios erudicijos 
žmonės, jų tarpe ir imigrantai, sugebės išspręsti šių keblių, 
dilemų. Nors 44 metų bėgyje baltiečiai jautėsi svetimi 
savame krašte, nors jie buvo tolinami nuo savo kalbos, 
kultūros ir istorijos, jie neliko tiek nužmoginti, kad būtiį 
praradę teises ir žmoniškumo sąvokas, ir prasmę. Racio
nalus galvojimas ras tikrųjų išeitį.

Taip samprotaujant, pasidaro aišku, kad mitingai 
ir deklaracijos prieš tautinę savimonę turi būti kieno 
nors orkestruojamos, nes prieštaravimai laisvei nėra pa
grįsti realybe. Atėjūnų demonstracijos Vilniuje ir Tallinn'e 
verčia patyrinėti užkulisius ir prieiti prie išvados, kad 
kaltininkas yra komunistų partija. Jos trišakis puolimas, 
nevieningai planuotas, nori pastoti kelių į tautinį atgimi
mų ir į savarankiškumų.

Pirmiausiai atgimimo veiklai kiša kojų užkietėję 
stalinistai biurokratai, kurie sėdi minkštose kėdėse ir 
valgo baltų duonų. Jie nenori jokio kitimo, nes jie pra
rastų visas privilegijas ir valdžios vadžias.

Antrasis puolėjų lizdas randamas slaptojoje policijoje. 
KGB rado pretekstų sukurstyti nelietuvius. Aišku, kad 
tokių tarpe randama kraštutiniai galvojančių, tad KGB 
išnaudojo šių derlingų dirvų vėl apmulkinti, suvedžioti 
ir išprovokuoti neišmanėlius savo naudai.

Trečioji užtvara į savarankiškumų yra organizuoja
ma paties Gorbačiov'o, norinčio numalšinti bet kokius 
respublikų autonomijų reiškinius. Galima tikėtis, kad ir 
jo šalininkai padėjo organizuoti bei dalyvavo demonstraci
jose. Gorbačiov'ui "glasnost" ir "perestroika" yra prie 
širdies, o nepriklausomybė kelia pavojų rusų imperijos 
žlugimui.

Antitautiniai veiksmai nėra naudingi patriotiniams 
tikslams. Jei sprendžiant mažumų klausimų bus prisilaiko
ma demokratinių ir humanitarinių dėsnių atgavus nepri
klausomybę (daugumos valia), tuomet visos kliūtys bus 
nugalimos.

THE OTTAWA CITIZEN rašo, kad patikimi šalti
niai pramatė Sųjūdžio kandidatų pergalę š.m. kovo mėn. 
26 d. rinkimuose į Aukščiausiąjį Sovietų. Be to, tas pats 
laikraštis pranašauja, kad Lietuvos respublikinių deputatų 
rinkimai baigsis dideliu tautinio Sųjūdžio narių laimėjimu 
šį rudenį. Tautai demokratiškai išreiškus savo valių, mažu
ma turi pritapti prie daugumos užmojų ir tvarkos. Mažu
mai nedera leisti būti vedžiojamai už nosies, nes tokia 
kelio kryptis yra klaidinga ir visiems žalinga.

Reikia pasitikėti lietuvių nuoširdumu ir pažadais 
gerbti ir toleruoti mažumas, jų. kultūrų, kalbų ir viltis.
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XXXII- SIOSE KANADOS LIETUVIU DIENOSE :
Birute Vaitkūnaitė-Nagienė

Vykstant į Lietuvių Dienas, kiekvienas pagalvoja
me - na, kas ten bus naujo? Kaip pasiseks? Iki dabar, 
atrodo, kad Kanados lietuvių kolonijose tos rotaciniu 
būdu vykdomos Dienos ne tik kad "nesustojo vietoje", bet 
kasmet darosi vis kuo nors įdomesnės. Ypatingai džiugu, 
jog ir skaičiumi mažesnės bendruomenės, kad ir bijoda
mos ir susirūpinusios, sugeba surasti energijos išteklių 
ir pakankamai kūrybiškumo tas tradicines Dienas pada
ryti atmintinom, patiekti vienų kitų siurprizų.

Taip buvo ir šiemet nedidelėje LONDON, Ont. 
kolonijoje, kur tikrai aktyvių lietuvių esama šiuo metu 
apie 200, anot neseniai ten apsigyvenusio KLB Londono 
Apylinkės pirmininko Pauliaus Kuro.

Londoniškiams kilo puiki mintis atžymėti kartu 
su šios šventės dalyviais ir Kristijono Donelaičio 275- 
tųjį gimtadienį, įdomiai įjungiant jo kūrybos posmus 
į koncerto eigų ir tuo jį padarant dar prasmingesnių 
ir turtingesnių.

Šie metai ypatingi, istoriški visiems lietuviams, 
ir ta pakili nuotaika jautėsi tiek rengėjuose, tiek atlikė
juose bei dalyviuose, suvažiavusiuose iš visur. Lietuvių 
Dienos sutapo ir su svarbiais įvykiais Lietuvoje. Juose 
dalyvavęs KLB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas 
Bireta galėjo pasakyti ir ypatingų LD proga sveikinimų 
visiems, perduoti džiugias žinias.

Tradiciniai šventė pradėta sporto žaidynėmis, 
pokyliu, po to kitų dienų iškilmingomis pamaldomis gra
žiose bažnyčiose ir koncertas su pabaigtuvėmis.

Sporto įvykių man neteko stebėti, tačiau jų apra
šymas pažadėtas. Į

Pokylis vyko jaukioje Hellenic Centre salėje, malo
niai išdekoruotoje, gerai muzikai palydint, skanaus karš
to ir šalto bufeto užuovėjoje. ■

Vaišes palaimino evangelikų kun. P.DILYS gražiu 
žodžiu:

" Viešpatie, Visatos Kūrėjau ir Valdove, mes Ka
nados Lietuvių Dienų puotos dalyviai meldžiame palai
mos. Te ši šventė išreiškia Tavo džiaugsmų ir valių 
bei atnaujina mumyse tautinę sųmonę ir veiklų. Teiki 
mums dvasinės stiprybės išeivijoje visada Tave aiškiai 
išpažinti ir mylėti savo tėvų šalį Lietuvų.

O dabar visų akys laukia Tavęs, Viešpatie, ir 
Tu duodi mums peno savo laiku. Tu atveri savo dosnių 
rankų ir sotini visa, kas gyva, su pasimėgimu. Laimink 
šitas Tavo dovanas, kurias valgysime ir gersime iš Tavo 
malonės, per Jėzų Kristų."

Puotoje dalyvavo ir netikėtas svečias iš Lietuvos, 
kun. Ričardas Rupšys, baigęs pogrindžio seminarijų. Jis 
savo žodyje patvirtino tautos pasiryžimą pasikelti iš 
visuotino nuosmukio ir ieškoti teisingumo, augti artimo 
meilėje. Londoniškiai jam įteikė austų tautinę juostų.

Puotos metu buvo įteiktos E.Daniliūno taurės, 
laimėjusioms žaidynėse.

Stebino gerai Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sųjungos 
suorganizuotas INFOTINKLO stalas. Ant jo matėme apie 
60 įvairių, dabar gautų leidinių, išeinančių Lietuvoje 
(sakoma,, kad jų yra apie 70), tr plakatų, meniškai supro
jektuotų, 19 įvairių ženklelių, pagamintų persitvarkymo- 
Atgimimo veiklos bėgyje. Visa tai priminė tautos viltis 
ir žaizdas. Stebino ir balsavimo plakatai, nupiešti gera 
plunksna ir aštriu jumoru.

Šių įdomių parodų suruošė Indrė Čuplinskaitė su 
savo broliu Vytu, Viktoru Lukošium ir 5-iais talkininkais- 
Stebėjomės ir džiaugėmės ta paroda. Džiaugėmės mūsų 
čionykščio jaunimo užsidegimu ir užsiangažavimu. Tikiuo
si, kad kas nors galėjo tų parodų nufotografuoti ar nufil
muoti. (Parodų stalams būtų pravertusios stipresnės švie
sos). / bus daugiau /

AMERIKOS GEOGRAFAI IGNORUOJA LIETUVIŲ KALBĄ
"NL" 1989.4.20, Nr. 16-tos žinioje "KITI APIE MUS", 

h.n. rašo, kad NATIONAL GEOGRAPHY pirmą kartą 
rašęs apie Baltijos valstybes, bet nepažymėjęs, kokią 
kalbą vartoja lietuviai, išskyrus, kad jie katalikai ir turi 
istorinius ryšius su Lenkija. Apie latvių ir estų kalbas 
buvę pažymėta, kad latviai kalba indoeuropiečių kalba, o 
estų kalba esanti gimininga suomių kalbai. Aš nenusteb
čiau, jeigu "N.G" būtų pridėjęs, kad lietuviai kalba len
kiškai.

1955 m. Sudburio viešojoje bibliotekoje, žiūrėdamas 
įvairius atlasus, radau Rand McNally atlase sekančius 
duomenis apie Baltijos valstybių kalbas: Estijoje - estų 
k., Latvijoje - latvių k., Lietuvoje - lenkų ir vokiečių 
kalbos.

Iki karo pradžios negirdėjau lenkiškai kalbant. Pirmą 
kartą išgirdau, kai į Rokiškį atvežė internuotus lenkų 
karius, o čia Amerikos geografai sako, kad aš kalbu 
lenkiškai. Vokiečių kalba, atrodo, priskirta Klaipėdos 
kraštui. Dabar neprisimenu, kuriais metais tas atlasas 
išleistas.

Vėliausiame Philips atlase sutrumpinimų paaiškinime 
pažymėta, tarp kitų tautų: Esth.- Esthonian, Ltv. Latvian, 
bet nėra Lith., nes jiems lietuvių kalba irgi neegzistuoja.

Kai tokius dalykus randu, man tuojau prisimena 1943 
m. Vilniuje vieno lenko aiškinimas, kaip jis žiūri į lietu
vius. Pagal jį lietuviai yra lenkų tautos šaka ir kalba 
lenkų kalbos tarme. Tik jie prisigalvojo naujų žodžių, kad 
kalba atrodytų skirtingesnė nuo lenkų. Atskira nuo Lenki
jos Lietuvos valstybė jam atrodanti kaip komedija.’’Toks 
jūsų gen. St. Raštikis iš tikrųjų esąs Raškievič ar Rač- 
kievič." Vilniaus krašto lietuvių (tuteišių) esanti tikra lie
tuvių kalba. Juokais mes jam davėme pavyzdį: "Proše 
pana do vidura, priviadz konia do baslia" (Prašau poną į 
vidų, pririšk arklį prie baslio). Nebuvo prasmės su juo 
ginčytis, kai jo toks istorijos-supratimas.

Liublino Unija mus persekioja iki šių dienų, kurios 
Lietuvos bajorija norėjo nemažiau kaip lenkai.

Paskutiniu laiku atlasuose, kur yra duoti trumpi davi
niai apie valstybes, arba almanakuose paprastai pažymėta 
kad USSR yra didžiausia pasaulio valstybė ir jos oficiali 
kalba yra rusų. Retakarčiais prideda, kad yra vartojama 
daug vietinių kalbų ir jų keletą išvardija.

Amerikos geografai gali priskirti lietuviams kokią 
nori kalbą, kad ir svahili, bet dėl to vartojama tikroji 
mūsų kalba nepasikeis!.

R. Bulovas

KLD-nų Spaudos konferencija, penkt. gegužės 19 d. Is kairės: 
PLJS Infotinklo narė I. Čuplinskaitė, KLB Londono Apylinkės Val
dybos pirtn. P. Kuras, prelegentas iš Lietuvos kun. R. Repšys.

GERA PROGA STUDENTAMS
VLIKAS ieško Vasaros interno - lietuviškai kalbančio stu
dento ar studentės. Stažas nuo birželio mėn. vidurio iki 
rugpjūčio mėn. pabaigos.

Dėl daugiau informacijų skambinkite VLIKO įstaigos 
vedėjai J. Cikotienei (202)-667-1980, arba rašykite:VLI- 
KAS, 1609 Connecticut Ave., N.W., Suite 400, WASHING
TON, ■Dr.£rl.i.2ŪŪQ9i. .U^S.Ą.___________________________

SOVIET CRIMES AGAINST LITHUANIAN PEOPLE 
INVESTIGATED

Mečys Laurinkus, lecturer in social sciences, at the 
Vilnius University 1981-87, is a member of the SĄJŪDIS 
(Lithuanian Restructuring Movement) Parliament Council. 
He heads the SĄJŪDIS' commission to investigate the 
crimes of Stalinism and is a member of the State Com
mission investigating the crimes of Stalinism in 1940- 
1941 and later. Early in 1988 he and his collaborators 
began collecting data about the Lithuanian deportees in 
1941-1953. Following are excerpts from an interview 
with Laurinkus in the February 1, 1989 issue of GIM
TASIS KRAŠTAS.

150,000 names of Deportees Collected... The people 
have become bolder. The chief mass of the victims of 
repressions - the country folk - have started moving. We 
(already) have 150 thousand names of deportees and the 
information keeps flowing. It is now obvious that the 
earlier (official) published figures - 120 thousand - were 
(deliberately) reduced. Now we are strong. The govern
ment has appointed its own commission to investigate 
deportations and crimes of Stalinism.

KGB and MVP Still Hiding Documents on Terror and 
Deportaitions. We must liberate the archives. The 

: state security committee and the Ministry of the Inte
rior still fail to agree in whose cellars the cases of the 
deprotees are rotting away. Who can guarantee their 
safety? However, despite all obstruction, people have 
the right to know the entire truth. The magazine PER
GALĖ will publish "The Archives of the Expellees" - 
the memoirs of the victims of repression. We plan to 
publish a book containing the lists of expellees and avai
lable documents, indicating on whose orders and by whom 
were people deported....

Post - WWII Anti-Soviet Guerrilla Struggle - "Resis
tance Against Genocide". On the basis of the docu
ments and testimonies we have collected, what can I 
say about the (anti-soviet guerrilla) war in the postwar 
period? First of all, this was a resistance to genocide. 
There was cruelty on both sides. But where can a man 
hide when his family is being terrorized? Why should the 
older generation be deprived of the right to defend 
Lithuania's independence that they have won with their 
own hands?

Anti-Soviet Resistance Porvoked to Justify Repression? 
We are finding out many facts which make us believe 
that (lithuanian antisoviet) resistance was being provoked. 
Perhaps that was being done, in order to justufy the 
repressions?

Lithuania and Afghanistan- "Liberators" and Terror. 
Don"t you think that today we tend to simplify the 
events of 1940-1953? Genocide is always simple. The 
"liberators" who came to Lithuania had graduated from 
a school of terror in Russia. The occupying powers are 
acting the same way everywhere. The events in Afgha
nistan attest to that. ELTA
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JI NEBUVO IGARKOJE
/iš "Šiaulių Aido"/

.Rašydama apie Igarką ir jos tremtinius (Komj. Tiesa 
1989.01.14-17-18), tik sakiniu užsiminiau apie mergaitę, 
kuri amžinojo įšalo žemės nepasiekė - nuo Uralo pėsčio
mis sugrįžo į Lietuvą. Ne vienam laikraščio skaitytojui 
tas sakinys pasirodė svarbus. Kokia kelrodė švietė jos 
vaikiškai sielai, besiveržiančiai į namus, į prarastąją 
Tėvynę., ką ji patyrė toje protu sunkiai suvokiamoje 
kelionėje, kaip susiklostė jos likimas?

Pasakoja - Aldona Mingailaitė.
•JMūsų šeima pirmiausia nukentėjo nuo vokiečių. Dėdė 

pogrindininkas buvo sušaudytas IX forte. Tėvelį ir vyriau
siąjį brolį išvežė darbams į Vokietiją. O po karo, bijo
dama tremties, mama slapstėsi pati ir slėpė mus. Nors 
mes gyvenome Kaune, turėjome Nemuno gatvėje savo 
namą, mums dar priklausė kadaise tėvų paveldėtas nedi
delis dvaras prie Musninkų. Atsimenu, keletą kartų ten 
buvome nuvažiavę, kai visa didelė mūsų šeima dar buvo 
neišblaškyta. Dvarą tada valdė ūkvedys, o tėtis dirbo 
Kaune vandentiekio inžinieriumi. Dėl to dvaro mama ir 
bijojo, kad mūsų nepalaikytų buožėmis. Namuose ji be — 
veik nenakvodavo, mus vaikus vedžiodavo tai pas dėdę, 
tai pas tetą.

Tą naktį aš, mano brolis dvynys ir vyresnė sesuo 
miegojome pas dėdę. Paryčiui, jau švintant, pabudome 
nuo triukšmo, po kiemą vaikščiojo kareiviai. Dėdė jiems 
aiškino, kad mes ne jo vaikai, bet kareiviai neklausė. 
Visus sugrūdo į mašiną, net ir dėdienę, nors ji labai 
sirgo. Atvežė į geležinkelio stotį, sulaipino į vagonus. 
Tai buvo 1947 metų pavasaris. Man ir broliui buvo de- 
vyneri, seseriai - penkiolika metų.

Dėdė iš karto pasakė, kad mėgintume bėgti. Jis pyko 
ant mūsų, nes buvome našta, trūko maisto, kurio išva
žiuojant kareiviai leido pasiimti labai mažai. Sesuo visą 
laiką verkė. Tikriausiai jau tada prasidėjo jos liga. Vago
ne buvo labai karšta. Mudu su broliu prigludome prie 
durų apačios, gaudydavome gryną orą, o ji, matyt, jausda
ma dėl mūsų atsakomybę, dangstė mus kažkokiu drabužiu, 
tarsi slėpdama.

Pirmą kartą visi trys pamėginome bėgti dar Baltaru
sijoje. Antra kartą - kažkokioje Rusijos stotyje, bet mus 
akimirksniu sugrąžindavo atgal. Prie Uralo, traukiniui 
sustojus, dėdė įdavė mums puoduką ir pamokė apsimesti, 
kad einame vandens, o jeigu pavyks pabėgti, sakyti, jog 
"poteriali mamų", išlipome, šį kartą į mus nelabai kreipė 
dėmesį, - argi vieni vaikai išdrįs toliau nueiti, - bet 
sesuo staiga garsiai pradėjo šaukti: "einame namo!", ėmė 
puldinėti nuo manęs prie brolio. Atsimenu, kaip vyrai 
pribėgę pastvėrė brolį, tarsi kačiuką už apykaklės, sučiu
po seserį. O aš jau buvau nubėgusi kelis žingsnius į prie
kį ir spėjau atsitūpti už krūmo. Nedidelis jis buvo, bet 
ir aš buvau maža. Laukiau, kad sesuo su broliu vėl iš
lips iš traukinio. Tačiau jie daugiau taip ir nepasirodė, 
vagonai netrukus pradėjo judėti. Iki nakties tupėjau už to 
krūmo, tikėdama, kad brolis būtinai pas mane ateis, 
nesvarbu iš kur, bet ateis.

Kai pradėjo temti, man pasidarė labai baisu. Daugiau 
laukti aš negalėjau. Vilkėjau suknelę trumpom rankovėm, 
dieną buvo nešalta, bet vakare jau drebėjau. Reikėjo 
eiti. Pirmą naktį mane priėmė nakvoti į savo pirkią seni 
žmonės. Valgyti nedavė, bet ir nevijo. Paaiškinti jiems 
nieko nesugebėjau, rusiškai temokėjau vos kelis žodžius. 
Ryte senutė kėlėsi melžti ožką, ir aš kartu atsikėliau. į 
kelionę ji man įdavė virtą bulvę su lupyna. Beeidama 
vėl pataikiau į stotį, tikriausiai tą pačią, iš kurios buvau 
išėjusi. Mane kankino baimė ir alkis. Pamačiau vagonus, 
pakrautus rąstais. į kurią pusę jie važiavo, taip ir nesu
pratau. Gal į Sibirą, gal į Lietuvą...Kaip matote, aš ne 
visą laiką ėjau pėsčia... Nuo rąstų mane nulaipino badas. 
Ėmiau klaidžioti po kaimus. Kas duodavo bulvę, kas tru
putį duonos. Ne aš viena tokia buvau. Benamių vaikų, 
prašinėjančių valgyti, po karo buvo daug.

Tą vasarą labai išsekau, išdžiūvau. Užpuolė utėlės, 
niežai, išbėrė net delnus. Ant kojų ir rankų per sulenki
mus atsivėrė žaizdos, o storos kasos išsipūtė nuo glindų. 
Žmonės, pamatę mane, šlykštėdavosi, nakvoti jau nebepri
imdavo. Baisiausia būdavo naktį. Lįsdavau į šieno kupe
tas, slėpdavausi arčiau namų į kokį griovį, pirma prisiro
vusi žolės, kad galėčiau po ja pasislėpti. Kokia buvo toji 
baimė - negaliu apsakyti. O kokie ten siaubingi vėjai, 
kaip jie kaukia... Kas naktį kartodavau kelias vaikiškas 
maldeles, kurių Kaune mane buvo išmokiusi prosenelė 
Ieva. Ji mane labai mylėjo, išskirdavo iš kitų vaikų, nes 
buvau paveldėjusi jos gražias kasas. Ir dabar tas maldeles 
atsimenu: ''Angelėli, sargužėli, būk prie manęs visados, 
kad aš mažas kūdikėlis nepražūčiau niekados..." Iki šiol 
bijau nakties tamsos.

Rudenėjant ėmė darytis vis šalčiau. Prie geležinkelio 
buvau radusi suplyšusį ir purviną vatinį, gobdavausi juo 
ir galvą. Nakčiai stengdavausi įlįsti į kokį tvartelį ar 
pašiūrę. Kartą nakčiai labai giliai įsikasiau į kupetą. 
Pabudau, pajutusi kaip nuo manęs krenta šienas ir mo
teriškas balsas rėkia: "vedma"! Tada kiekvienas būtų 
manęs išsigandęs, iš trobos išbėgo daugiau žmonių, visi 
šaukė, supratau tik vieną žodį "goni"- vyk . Prie manęs 
artyn priėjo senutė, marti jai rėkė, kad manęs neliestų. 
Senutėj jai numojo: "idi, idi" ir atsegė mano vatinį. Atse
gė, apžiūrėjo ir susiėmė už galvos: "Bože, bože..."

Senutė gyveno atskiroje mažoje pirkioje. Ji nusivedė 
mane pas save. Ten kūrenosi pečiukas, užkaitė vandens. 
Ji nukirpo plikai man galvą, plaukai degė ir girdėjosi, 
kaip šaudo glindos, tartum šalta ugnis. Sudegino ir mano 
skarmalus. Senutė mane maudė, o ant galvos dėjo šlapią 
skudurą, kad atmirktų šašai, paskui juos lupo ir rodė ant 
jų gyvas utėles. Kas antrą dieną ji man kūreno pirtį, o 
žaizdas tepdavo smirdančiu tepalu, nekreipdama dėmesio, 
kad aš verkiu iš skausmo. Ji mane gydė visą žiemą. 
Mokė kalbėti rusiškai. Rodydama į save ji kartojo: "ja 
babuška Frosia". Aš supratau, kad ji nori išgirsti mano 
vardą. Sakau, Aldutė. Nesupranta, sako gerai, būsi Dusia. 
Gyvenau pas ją iki pavasario. Ji be abejo, suprato, kad 
esu iš tremtinių: iš kur galėjo atsirasti vaikas, nemokan
tis kalbos.

Kai atšilo, ji mane išleido į kelią. Iš savo sijono 
pasiuvo suknelę, surauktą prie kaklo,~ apavė anūko auli
niais batais, surišo,kaip pasakoj > ryšulėlį virtų bulvių,
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įdėjo dar duonos, keptos iš burokų, ir davė kelis pinigė
lius. Kaip mokėjo, taip paaiškino: važiuok iki Maskvos, o 
ją tikrai pažinsi, nes bus labai didelis miestas. įsodino ji 
mane į traukinį, jau ne gyvulinį ir ne prekinį, ir aš ilgai 
juo važiavau. Kai pamačiau didelę stotį, išlipau, nuspren
dusi, kad tai jau Maskva. Taip ir nežinau, koks miestas 
ten buvo. Mano traukinys nuvažiavo, o aš vaikštau, žiū
riu, kur bus parašyta, kad į Lietuvą. Užpuolė paaugliai, 
primušė, atėmė ryšulėlį su sudžiūvusią duona ir kapeikas. 
Vėl ėmiau landžioti į prekinius vagonus. Tikriausiai vėl 
nuvežė į šiaurės pusę, nes buvo labai šalta.

Taip klaidžiojau iki pat žiemos. Paprašyti valgyti jau 
mokėjau. Stotyse negaudavau nieko, tačiau kaimuose 
visada pasigailėdavo. Nuo geležinkelio stengdavausi labai 
nenutolti. Ėmiau po truputį orientuotis. Nuo prekinio 
traukinio nulipdavau tik suriesta alkio. Prisimenu, vieną 
kartą labai pasisekė: įlindau į sąstatą, kuris vežė bulves. 
Prisiglaudžiau, kaip triušis, pasiėmiau su savimi. Kitą 
kartą važiavau tarp akmenų - tikriausiai granito luitų...

Antroji žiema irgi praėjo dar Rusijoje. Pavasarėjant 
nuklydau nuo geležinkelio, nes labai norėjau valgyti 
išgirdau žmones šnekant jau kiek kitaip negu Rusijoje, ir 
man suspurdo širdis, pagalvojus, kad Lietuva gal jau 
arti. Gal tai buvo Baltarusija, gal Ukrainos pakraštys.
Vieną dieną atklydau į turtingą sodybą, daug geresnę, 
negu buvau mačiusi Rusijoje. Šeimininkė vėl plikai nukir 
po jau ataugusius plaukus, išmaudė, privalgydino. Mačiau, 
kad pasilikti ji manęs neketina, ir pati paprašiau, kad 
nuvestų prie geležinkelio. Vedė mane' jauna mergina,
matyt, kelis kilometrus. Stotyje ji nupirko bilietą ir 
pasakė, kad aš juo atvažiuosiu į Vilnių. Traukinyje pirmą 
kartą po ilgo laiko išgirdau kelis vyrus šnekant lietuviš
kai. Užrašas "Vilnius" patvirtino, - jau Lietuva.

Dabar liko nedaug: pareisiu į Kauną, o ten - mama, 
į traukinį lipti nesiryžau, bijojau, kad vėl nuvež į Rusiją, 
išėjus iš Vilniaus, prasidėjo kaimai. Besileidžiant saulei, 
išsirinkau gražią sodybą iri užėjau paprašyti valgyt. Mote
ris pažiūrėjo į mane ir sako: "savo vaikų turiu, negaliu 
duoti". Bet apsigalvojusi atnešė virtų bulvių. Tik jau be 
lupenų. Prarijau jas nekramtydama. Nakvoti neleiao, liepė 
eiti. Apsidairiau, žiūriu - didelė šuns būda, ir svarbiausia 
- tuščia. Paprastai būna su apvalia skyle, o šitos visas 
priekis buvo atviras. Nusikabinau nuo tvoros kažkokį sku
durą ir įlindau su juo į būdą. Susiriečiau ir užmigau. 
Sapnuoju, kad aš vėl pas babušką Frosią,^ kad man gera, 
šilta. Nežinau, kiek aš ten miegojau. Pažadino triukšmas 
kieme. Tik tada supratau, kodėl man buvo šilta: man 
prieš akis buvo gaurai - aš miegojau su šunimi. Šeiminin
kė jam nešė ėsti, o šuo urzgė ir jos neprisileido. Dabar 
aš suprantu, kad jis gynė mane, tačiau tada man buvo 
labai baisu. Išgirdau šeimininką sakant: "Tą Sargį reikės 
nušauti, laksto palaidas, matyt, pasiuto" . O Sargis atsisu
kęs ėmė laižyti mano rankas ir veidą. Ant rankų vėl 
buvo atsivėrę žaizdos... '

Pagalvojau, kad šunį vistiek nušaus, ir išeidama išsive- 
džiau su savimi. Kaip bebūtų keista, bet jis noriai bėgo 
greta. Ėjom gal kelias savaites. Iš Sargio liko vieni kau
lai , aš pradėjau tinti išĮ bado. Niekad Rusijoje mapęs 
taip nevarė nuo namų, kaip Lietuvoje... Atėjau į Kauną 
nuo Jonavos pusės. Prie Muravos vietos jau buvo pažįsta
mos. Žinojau, kad greitai pamatysiu mamą, kiek įsteng
dama ėjau greičiau, bėgau.

Mano namų duris atidarė nepažįstama moteris. Mamos 
nebuvo,~ ji čia jau negyveno. Toji moteris - neatsimenu, 
Sinkevičienė ar Stankevičienė, - mane pavalgydino ir 
nuprausė. Pabarė, kad esu vos gyva, o dar šunį atsitem
piau... Pernakvojau savo gimtuosiuose namuose ir išėjau 
Ukmergės link, ten kažkur kaime turėjau rasti mamą.

Kai~ aš ją pamačiau, o ji pamatė mane... Ji buvo 
gavusi iš dėdės laišką, kad aš bevažiuojant prapuoliau. Ir 
štai, aš stovėjau prieš ją nepanaši į save, pavirtusi į 
mažą senutę...

Mama iki šiol buvo vienintelė, kuriai papasakojau sa 
vo kelionę. Mes neilgai gyvenome drauge. Mama jau 
sirgo, aš sėdėdavau greta, ji glostydavo mano galva ir 
verkdavo. Juk ji neteko beveik visų savo vaikų, su ja 
buvo likusi tik viena mano sesuo, ir štai atiradau aš. 
Mama mirė netrukus po Naujųjų Metų. Mane pasiėmė 
mamos draugė. Tikra teta, tėvo sesuo, išsižadėjo, bijojo 
kad per mane neišvežtų ir jos šeimos. Nors vargu ar 
būtų juos vežę, juk vyras buvo sušaudytas IX forte, o ji 
buvo įstojusi į partiją.

Gerokai vėliau sužinojau, kad tėvelis mūsų ieškojo 
1950-taisiais metais. Teta jam parašė, kad visa šeima 
žuvusi karo metais. O adresą jo vis dėlto saugojo. Gauda
vo siuntinius ir retkarčiais mudvi su seseria nustebindavo 
medžiagų atraižomis suknelėms. Prieš mirtį ji papasakojo 
seseriai, kad tėtis mirė 1965 metais, kad buvo antrą 
kartą vedęs, kad užsienyje yra du mūsų broliai. Niekada 
jų nemėginau ieškoti.

Vyresnioji sesuo^ kuri kartu su manimi ir broliuku 
mėgino tada bėgti iš, traukinio, pasirodo, nuskendo, kai 
tremtinius plukdė barža; Dėdė laiške mamai rašė, kad ji 
visai išprotėjo ir pati šoko į vandenį. Niekas jos negel
bėjo, niekam ji nebuvo reikalinga. Jos vardas buvo Julė.

Kai numirė mama, jos pase buvo rastas sesers gimi
mo liudijimas. Teta tada jį atidavė man, kad turėčiau 
kokį nors dokumentą, taip aš po truputį tapau Jule. 
Anksčiau įsidarbinau, anksčiau gavau pasą. Dirbau A. 
Šiaučiūnaitės fabrike. Tuomet, kai pradėjau, jis dar vadi
nosi "Jėga", o dabar jau nemažai metų dirbu staklininke 
Aklųjų kombinate.

Praėjusį rudenį kombinate buvo tremtinių vakaras, 
visi kalbėjo, pasakojo ir aš truputį papasakojau apie 
savo kelionę. Dar skaičiau eilėraštį, kurį išmokau būdama 
mokine. Atsimenu, kaip mokyklos vakarėlyje aš pradėjau 
deklamuoti tą eilėraštį scenoje ir netekau sąmonės. Man 
visada atrodė, kad jis - apie mane. Neseniai išgirdau jį 
per radiją^ ir pirmą^ kartą sužinojau autorių. Tai Brazdžio- 
nio eilėraštis "Aš čia - gyva": Ieškojau tėviškės tamsioj 
nakty, it kapas: - Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?" 

O tame vakare Aklųjų kombinate prie manęs priėjo 
moteris ir pasakė, kad atsimena mano brolį Igarkoje. iš 
tiesų dėdė su dėdiene ir mano broliu Kazimieru atsidūrė 
Igarkoje. Gyveno jie ten neilgai, buvo išvežti dar kažkur. 
Brolis keletą kartų buvo atvažiavęs į Lietuvą, bet grei
tai išvažiuodavo atgal, sakydavo, kad čia jau nebegalėtų 
gyventi, ant daug ko pykdavo. Paskutinį laišką ir siuntinį 
su džiovinta mėsa gavau 1981 metais.

Eglė Juodvalkytė

/ Iš rinkinio "Jei tu paliesi mane"/

IŠ CIKLO "MIRTIS”

atdaram karste merdėdama
alsuoja ji
ir paskutiniai širdies dūžiai silpnai spinduliuoja

stipriai sugniaužus laiko
paskutinį
šviesos ir kraujo
apledijusį stebuklą

nusilpusiuose pirštuose
tyliai tirpstantį
ir varvantį
šviežiais nesukrešėjuasiais lašais
ant išblyškusios drobės skiauto

ir paskutinį kartą pabučiuoja ją banga 
ir paskutinį kartą vėjas švelniai paliečia jos ranką 
ir paskutinį kartą 
nedejuodama 
atgniažia pirštus 
pakartodama akimirką 
kuri kartojas
ir kartosis 
sustingus amžinam delne.

Rašė, kad išsiunčia siuntinį, jis jau seniai buvo žadėjęs 
atsiųsti paragauti tos mėsos, - ir grįžta į ligoninę. Jis 
sirgo plaučių džiova. Daug sykių rašiau jam laiškus, bet 
atsakymo taip ir negavau. Sugalvojau parašyti į pašto 
skyrių, kad bent paštininkas atsilieptų. Gavau laišką, kad 
ten, kur gyveno brolis, jokie laiškanešiai nevaikšto, tik 
malūnsparnis, praskrisdamas virš taigos, numeta paštą.

ištekėjau būdama aštuoniolikos metų. Ne tiek iš 
meilės, kiek norėdama kuo greičiau pakeisti pavardę. Vis 
atrodė, kad mano pavardė Mingailaitė man kažkuo gresia. 
Juk aš pabėgau... Vieną kartą pamėginau pasipasakoti 
vyrui, bet jis iš karto nutraukė: "matyt, tavo tėvas žy
dus šaudė, užtai tave ir išvežė". Taip daugiau ir nedrįsau 
prasitarti. Net ir vaikams. Užauginau jų keturis, jauniau
sias armijoje.

O žinote, kas labai skanu, kai visai nėra ko valgyti? 
Ajerų lapai, apačioje, prie pat šaknų yra toks minkštas, 
rausvas viduriukas. Jis valgomas. Nekarti liepos žievė. 
Galima kramtyti skudurą, geriausiai kramtosi štapelis..*.’

Vaikiška atmintis ne viską išsaugojo, o prabėgę de
šimtmečiai dar nublukino daugybę svarbių detalių. Užra
šiau Aldonos Mingailaitės prisiminimus taip, kaip jie 
buvo papasakoti. Kalbėjomės mažame ir labai kukliame 
kambarėlyje. Pro atviras balkono duris pamačiau paklotą 
sudedamą lovelę. Nejaugi lauke miegate? - nustebau ir 
sužinojau, kad šiame 14 kvadratinių metrų "gyvenamąja t 
me plote užaugo visi keturi jos vaikai. Vyriausias sūnus 
sįi šeima gyvenia. atskirai. O čia, mamos kambarėlyje, 
dėr glaudžiasi duktė su šeima, suaugęs trisdešimtmetis 
sūnus, dar vienas, jaunėlis, kaip sakyta, čionai sugrįš po 
armijos. O visas butas - tikra pokario laikų "komunalka", 
kurioje šeimoms tebepriklauso po kambarį, o virtuvė bei 
visa kita - bendra. Šios šeimos galva, po skyrybų neturė
damas kur išeiti, įsikūrė to paties pastato rūsyje. Butų 
eilėje A. Mingailaitė - keturiasdešimta.

Valė Ceplevičiūtė.

S. E idrigeviciu s

HAIKU
Yosa Buson

♦**
Žydintys narcizai. - 
Kaip dailios moteriškes 
Skaudančiom galvom.

**#
Pavasario kruša.
Kalbėdamiesi eina 
Lietpaltis ir skėtis. 
***
Koks džiaugsmas bristi 
Vasarvidy per upę 
Su batais rankoj.
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VILNIAUS UNIVERSITETAS:

Žvilgsnis į Sarbievijaus kiemą pro dviaukštę, arką.-

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 

PASAKĄ? JOSE RASI IR GROŽIO, IR JUMORO IR IŠMINTIES

VE/DRoDž/M
I

Arkadų kiemą puošia lietuvio skulptoriaus J. Kėdainio metalinių 
pinučių tvorelė. Abi nuotraukos Juozo Polio.

nį. 1636 m. pavasarį jis 
Šy.Kazimiero palaikų per
kėlimo į naujų koplyčių 
iškilmėse lotyniškai pasakė 
pamokslų.

Karalius Kazimieras 
Vaza jį buvo pasikvietęs 
į Varšuvų dvaro pamoksli
ninko ir teologo pareigoms, 
tačiau Sarbievijus ilgesnį 
laikų sirguliavo. Taip pat 
labai nemėgo dvaro intri
gų. Karaliui leidus, jam 
grįžti į Vilnių,pasakė Var
šuvoje paskutinį pamokslų, 
kurio metu apalpo ir po 
to už kelių dienų mirė.

K.M.Sarbievijus pasižy
mėjo kaip vienas didžiausių^ 
savo amžiaus lotynų kalba 
rašančių poetų. Yra surasta 
apie 50 jo lyrikos leidinių. 
Šalia jų jis yra parašęs 
visų eilę epigramų, odžių, 
eiliuotų sveikinimų. Popie
žius Urbonas VIII jį labai 
vertino ir dažnai kviesdavo 
pas save. 1623 m. Sarbie
vijus buvo apvainikuotas 
laurų vainiku ir jam įteik
tas aukso medalis.

Sarbievijaus poezija 
buvo išversta į anglų, len
kų ir kitas kalbas. J lietu
vių kalbų kai kų išvertė 
kun.M.Gustaitis ir Albinas 
Žukauskas.

Kritikai ypatingai verti
no jo eilėdaros tobulumų, 
prilygindami jį Horacijui, 
o siužeto įvairumu jis buvo 
jį ir pralenkęs.

Sarbievijus - mozūrų 
kilmės, tačiau ilgai gyven
damas Lietuvoje, giliai 
pamėgo jos gamtų ir žmo
nes. Jo kūryboje gausu 
lietuviškos tematikos. Jo 
viename gražiausių 10-ties 
giesmių cikle "Silviludia" 
yra apdainuojamas Lietuvos 
gamtos^ grožis. Dėl gausios 

Tfėtuviškos tematikos jo 
kūryboje ir veikalų išleidi
mo Vilniuje bei nemažo 
krūvio filosofiniu^ studijų 
išleidimo Vilniaus Akade
mijoje, jis įeina Vilniaus 
Akademijos vystymosi 
į Universitetų istorijon.

MIRĖ DAILININKAS 
A. GUDAITIS

s.m. balandžio 22 
d. Vilniuje mirė dailininkas- 
tapytojas Antanas Gudaitis . 
Jis buvo Valstybinio Dailės 
Instituto profesorium.

Gimęs Šiauliuose 1904 
m. liepos mėn. 29 d., 1926 
m. baigė mokytojų semina
rijų ir Kaune studijavo 
Vytauto Didžiojo Universi
tete , tuo pat metu lanky
damas ir Kauno Meno Mo
kyklų.

1929-1933 m.tobulinosi 
Paryžiaus taikomosios dai
lės aukštojoje mokykloje 
bei privačiose studijose.

1935 m. kartu su kitais 
bendraminčiais įkūrė Lietu
vos Dailininkų Sųjungų. 
Dalyvavo parodose Lietu
vos didžiuosiuose miestuose, 
Latvijoje- Rygoje ir Estijo
je - Tallinne ir kt. 1937 
m. jis laimėjo konkursų 
lietuvių paviljono triptikui 
tarptautinėje Paryžiaus 
parodoje. Jis pasireiškė 
plačiais tapybiniais polė
kiais. Anot dail. V.Vizgir- 
dos , jis buvo vientisas, 
subrendęs, individualus, 
įvairus ir nepasikartojantis, 
nuotaikingas tapytojas. 
1940 m. buvo pakviestas 
Vilniaus Dailės Akademi- 
jon tapybos studijos vedeju 
ir paišybos dėstytoju.

Dail. A.Gudaitis palai
dotas Vilniuje, Rasų kapi
nėse.

VI-TASIS PABALTIJO 
TEATRŲ FESTIVALIS

VILNIUJE balandžio 
mėn. 16-28 d.d. vykusiame 
"Pabaltijo Teatrų Pavasario" 
vardu pavadintame Vl-me 
Pabaltijo Teatrų Festivaly
je dalyvavo Vilniaus, Pa
nevėžio, Estijos Jaunimo 
dramos teatrai, Latvijos 
Valmieros dramos teatras, 
Gudijos studijinis teatras, 
Suomijos Turku miesto 
teatras, Norvegijos Oslo 
tautinis teatras.

TRUMPAI APIE SARBIEVIJŲ
Sarbievijus Motiejus 

Kazimieras (1595-1640), 
poetas, jėzuitas, pamoksli
ninkas. 1612 m.liepos men. 
25 d. įstojo į jėzuitų nau
jokynu Vilniuje. Po dviejų 
mėty filosofijos studijų, 
tęsė jas Braunsberge. Dve
jus metus dėstė poetikų 
ir sintaksę Kražių kolegi
joje, retorikų Polocko kole

gijoje, o 1620 m. rudeni 
Vilniaus Akademijoje pra
dėjo studijuoti teologijų. 
Po 2-jų metų išsiųstas tęs
ti studijas Romoje, jas 
baigė 1624 m. Šalia to, 
dalyvavo brevijorių himnu4 
ištaisyme ir kitų literatūri
nių darbų.

1625 m.rudenį grįžo 
į Lietuvų ir Vilniuje gavo 
teologijos doktorato laips-

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

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

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

JEI REIKIA KRITIKUOTI VAIKUS - KRITIKUOKIME 
POZITYVIAI

Dr. Jane C.Conoley, psichologijos profesore ir 
dr. Susan G.Forman atkreipia dėmesį į keletu naudingų 
metodų, kai tenka pakritikuoti vaikus:

* Prisiminkite, kų vaikas atlieka gerai. Per daž
nai jų geras elgesys praeina nepastebėtas. Jeigu jūsų 
pastabos vaikui daugiausiai yra negatyvaus pobūdžio- 
vien peikiančios - tai vaikas išmoks nekreipti dėmesio 
i jas.

* Kalbėkite konkrečiai.. Pasakyti vaikui , kad 
pav., jis netinkamai padengė stalų, nepadės jam kitų 
kartų tų darbų atlikti geriau. Reikia vaikui nurodyti 
keletu kitų galimybių, kaip tų stalų tinkamai padengti. 
Dažnai vaikai padaro kų nors ne taip, kaip reikia, nes 
nemoka kitaip. Deja, tėvai kartais galvoja, kad vaikai 
tyčia elgėsi taip, kad erzintų suaugusius.

* Kritikuokite elgesį, bet n e asmenį. Sakykit 
vaikui: "Tu neišnešei šiukšlių" - ir tai bus daug efektin
giau, negu sakant: "Tu tingi, tu niekada neklausai", ir 
pan.

Vaikas gali ginčytis su jumis, kad jis ne tinginys, 
bet jis negali paneigti, kad šiukšlės nebuvo išneštos.

* Kritiškas pastabas pamaišykite su teigiamomis. 
Daug lengviau yra priimti kritikų, kai vaikas mato, jog 
tėvai pastebi ir gerus jo darbus. Kitaip sakant, į gerų 
įvertinimų sumuštinį įdėkite vienų negatyvų.

* Jeigu yra problemų dėl vaiko elgesio, sudaryki-1 
te veiklos planų. Paprašykite savo vaiko, kad jis jums 
pagelbėtų rasti būdus problemai išspręsti.

Jeigu pav., vaikui ušduotas darbas išnešti šiukšles 
kiekvienų pirmadienį ir ketvirtadienį, gal tik reikia pri
dėti priminimui raštelį prie šaldytuvo durų. Vien kartoti 
vaikui: "Tu turi atsiminti, kada išnešti šiukšles1." - situa
cijos nepalengvins.

Jeigu vaikas vėl pamiršta - jūs jaučiatės nusivylę, 
o vaikas - numenkintas ir visos istorijos pasikartojimas 
be problemos sprendimo vaikui nepagelbės prisimipri 
tas šiukšles. /Parinko Z./

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

8 vai. vakare.

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.
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Pagrindinis festivalio 
prizas pripažintas rež.Ri
mui T uminui už geriausio 
spektaklio (jo ir V.Kukulo) 
veikalo "Čia nebus mirties" 
pastatymų. Šio spektaklio 
dail V.Idzelytė ir komp.F. 
Latėnas laimėjo premijas.

Premijos geriausiems 
vaidintojams paskirtos es
tams- už Stalino ir Šosta- 
kovičiaus vaidmenis D.Paw- 
nallo politinėje komedijoje 
"Aukščiausia klasė", gudui 
A.Arželovski už Klaudijaus

vaidmenį "Hamlete" ir 
panevėžietei E.Šylgaitei 
už Justino Marcinkevičiaus 
veikale "Katedra" atliktų 
motinos Teresės vaidmenį.

• Gegužės mėn. 4 d. Vil
niaus Universitete buvo 
susirinkusi Lietuvos-Švei- 
carijos Draugijos atkūrimo 
iniciatyvinė grupė. Ji apta
rė veiklos tikslus ir užda
vinius. Steigiamasis susi
rinkimas numatomas birže
lio mėnesį.

* Kodėl tarnautojui, pasitraukiančiam į pensiją, papras
tai yra dovanojamas laikrodis, nors laikas jo gyvenime 
nebevaidina daugiau svarbaus vaidmens?

a Kodėl mūsų miestelis niekada nebuvo patekęs į tele
viziją, kol jame neįvyko žemės drebėjimas?

a Kodėl irkluotojai paspjaudo savo delnus, nors aplink 
yra pakankamai vandens jiems sudrėkinti?

e Jei dramblys ir kengūra susikeistų uodegomis, jų kū - 
nai būtų žymiai proporcingesni.

e Kodėl kavos mėgėjai nori, kad kava būtų karšta, o 
gerdami pučia, kad nenudegtų liežuvio?

Rūpinasi, kad būtų stipri, bet atskiedžia grietinėle! 
Reikalauja, kad būtų pakankamai karti, bet paskui deda 
cukrų. Kodėl?

- Kas yra arčiau: mėnulis ar Afrika? - mokinį klausia 
mokytojas.

- Aišku, kad mėnulis, - atsako mokinys.
- Kodėl?
- Mėnulį galima matyti net ir naktį, o Afrikos ir švie

siausios dienos metu nematome.

Kapinių sargas, pamatęs graudžiai verkiantį vyrą prie 
vieno kapo, norėdamas jį paguosti, užkalbino:

- Neraudokite taip gailiai. Kas čia palaidotas? Jūsų 
vaikas? Žmona? Draugas?

- Čia mano žmonos pirmas vyras.

- Kas yra svarbesnis: mėnulis ar saulė? - klausia mo
kytojas.

- Aišku, kad mėnulis. Jis tamsią naktį šviečia, kad 
galima būtų matyti. Saulė šviečia tik dieną, kada ir taip 
yra šviesu.

VERTA PRISIMINTI, KELIAUJANT LĖKTUVU:....  * • J r ..... - I _
* Nerūkykite ir nesedekite šalia rūkančiųjų.
* Nevartokite alkoholio.
* Neskriskite lėktuvu, jeigu jums buvo padaryta opera
cija. Palaukite mažiausiai 3 savaites po vidurių, širdies 
ar plaučių operacijos.

Jeigu pergyvenote širdies atakų, nekeliaukite lėk
tuvu 6 savaites.

Po akių operacijos galite keliauti lėktuvu ( praėjus 
2 savaitėms.

Lėktuvu kelionė yra skirtinga nuo paprastų kelio
nių, nes pasikeičia oro spaudimas ir organizmas kitaip 
reaguoja į lėktuvo atmosferų. Kiekvienu atveju, prieš 
leidžiantis į keliones lėktuvu, pasitarkite su savo gydy
toju. / Parinko Robert Engelman/

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ t

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

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

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

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

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

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!



toronto

Toronto “Atžalyno” koncerte įžangini žodį taria (kairėj) “Atažalyno” 
atstovė Daina GURKLYTĖ ir “Grandies” atstovė (dešinėje) Rasa 
MATUŠAITYTE.

Abiejų grupių šokėjai
ir šokėjos paskirai ir bend
rai atliko įvairius šokius. 
Abiejų grupių šokiai skyrė
si savo stiliumi, technika 
ir energija. "Atžalyno" 
šokių tempas buvo greites
nis.

| koncertę-vakarienę 
atsilankė apie 300 tautie
čių.

Džiugu yra matyti mūsų 
šokantį jaunimų, kuris sve
timtaučių tarpe garsina 
Lietuvos vardų. Mūsų dide
lė padėka priklauso pasi- 
šventusiems mokytojams 
ir mokytojoms. Neturėdami 
tautinių šokių grupių savo 
bendruomenėje, būtume 
skurdesni savo veikloje. 
Stepas Varanka

• Jūrų Skautų buriavimo 
stovykla įvyks liepos mėn. 1 
-8 d.d. prie Muskegon eže
ro, MI.

Joje bus dėstoma navi
gacija, signalizacija, saugu
mas vandenyje ir kitos 
reikalingos žinios jūrų skau- 
tams-skautėms. Stovyklos 
viršininkė - j.ps.V.Paulienė.

• Šia vasarų skautų - skau 
čių stovykla vyks "Romu
voje" rugpjūčio mėn. 13- 
26 d.d.

Sudaryta pradinė vado
vybė: viršininkas- s.F.Moc- 
kus, komendantas s.dr.A. 
Dailydė, ūkio vadovai 
s.Kastytis Batūra ir K. 
Pajaujis, registracija rūpi
nasi s.v.D.Keršienė ir s.V. 
Keturakis, instruktoriai 
rankdarbiams - s.P.Butėnas 
ir v.sk.sl.Ina Balsytė.
a XXX1X-TOSIOSE 
ŠALFASS METINĖSE ŽAI
DYNĖSE, kurios vyko š.m. 
gegužės mėn.6-7 d.d. To
ronte, dalyvavo 8-nios vyrų 
A klasės komandos.

Varžybose pirmoji vieta 
ir aukso medalis teko New 
Yorko "LAK", antroji vieta 
ir sidabro medalis Detroito 
"KOVUI" ir trečių vietų 
laimėjo Čikagos "L1TU- 
ANICA".
• KANADOS LIETUVIŲ 
MEDIKŲ DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS- 
VAKARIENĖ vyks birželio 
mėn. 10 d., 6 vai.v. dr.
Marijos irdr.Juozo ULEC- 
KŲ rezidencijoje, 12 Edith

Po ilgos ligos, mirus mylimai žmonai 
A + A

dail. HALINAI JONEI ŽMUIDZINIENEI“ 
NARUŠEVIČIŪTEI,

Jos vyrąrašytoją, Lietuvos Generalinį Konsulą 
Toronte dr. Joną ŽMUIDZINĄ, šeimą, artimuosius 
ir bičiulius nuoširdžiai užjaučia —

BIRUTĖ ir HENRIKAS NAŠIAI

MIRĖ DAILININKĖ
HALINA ŽMUIDZ1NĮENĖ

Š.m.gegužės mėn. 26 
d., po ilgos ligos, Toronto 
ligoninėje mirė dailininkė, 
Lietuvos Generalinio Kon
sulo dr. Jono Žmuidzino 
žmona, Halina-Jonė Žmui- 
dzinienė.

Ji buvo baigusi Meno 
Mokyklę Kaune, mokėsi 
Adomo Varno ir Adomo 
Galdiko grafikos studijose. 
Anglijoje, Londone studijas 
gilino. Kartu su skulptore 
Každailevičiūte buvo suruo- 
šusios 1932 m. Kaune pa
rodę. Taip pat dalyvavo 
bendrose lietuviŲ dailininkių 
parodose 1937-44 m. Ji

yra nutapiusi eilę portretų. 
Antrojo Pasaulinio karo 

pasekmėje išvyko į Vokie- 
tiję, dėstė lietuvių tremti
nių gimnazijoje Grevene 
paišybę. Persikėlus į Angli
ję, 1950 m.baigė Harowe 
tekstilės studiję. Jos ini
ciatyva suruošta 15-kos 
tautybių liaudies meno 
ir dailininkų paveikslų pa
roda, kurioje ir ji pati 
dalyvavo. Tokio pobūdžio 
parodų buvo suruošta ir 
kituose Anglijos miestuose.

Kanadoje gyveno nuo 
1951 m. Grafikoje ypač 
mėgo mitologinius mūsų 
liaudies pasakojimų moty
vus.

bi nuotraukos St. Varanko
Toronto "Atžalyno” koncertas Toronto Lietuvių Namuose 
nariams, mokytojoms ir Šokių vadovėms.

TORONTO ’ATŽALYNAS" 
i r ČIKAGOS "GRAND IS "

Tai vardai tautinių 
šokių grupių, kurios š.m.ge
gužės mėn. 13 d. atliko 
programų pavasariniame 
ATŽALYNO koncerte-poky- 
lyje. Koncertų rengė tėvų 
komitetas. Koncertas-va- 
karienė-šokiai vyko Toronto 
Lietuvių Namuose, Kara
liaus Mindaugo menėje.

Toronto "Atžalyno"
šokių grupė buvo įsteigta 
1971 metais. Nuo įsteigimo 
"Atžalynas" dažnai pasirodo 
Toronto ir apylinkių lietu
vių ir nelietuvių programo
se. "Atžalyno" grupę suda
ro vaikai, jauniai ir jauni
mas. Šokėjų amžius nuo 
7 iki 20 metų.

Atžalyniečiai yra atsto
vavę lietuvius Europoje, 
JAV ir Kanadoje, Vancou- 
ver'io pasaulinėje parodoje

Expo'86.
Paskutiniu laiku "Atža

lynui" vadovauja Marytė 
Hurst, Vida Dovydaitytė, 
Daiva Krivaitė, Vida Vit- 
kūnaitė, Dana Gutauskienė 
ir Aldona Zander. Šokius 
muzika palydi Danutė Par- 
gauskaitė, Andrius Vaičiū
nas, Kazys Deksnys ir Mar
tynas Tarvydas. "Atžalynų" 
prižiūri ir administruoja 
tėvų komitetas, kuris yra 
renkamas"Atžalyno" šokėjų 
tėvų.

Šokant "GRANDIES" 
grupei, jai grojo atvykę 
su grupe muzikantai: Da
rius ir Andrius Polikaičiai, 
o "Atžalynui"- Toronto 
muzikantai.

Prasidedant koncertui, 
įvadinį žodį "ATŽALYNO" 
vardu tarė šokėja ir daini
ninkė Daina Gurklytė, o 
Čikagos "GRANDIES"
R.Matusaitytė.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS BIBLIOTEKA veiks 
iki birželio men. 11 d. 
Skaitytojai kviečiami apsiru 
pinti atostogų skaitiniams. 
Bibliotekai vadovauja P.Ju
rėnas.

Drive, Toronto, Ont., M4V 
2V7, tek 923-3770.

Programoje-įdomūs pra
nešimai iš pasaulio lietuvių 
gydytojų suvažiavimo Lie
tuvoje.

KLM Draugijai gali 
priklausyti medicinos, ve
terinarijos ir dantų gydyto
jai, vaistininkai bei farma- 
kologai, klinikinės srities 
psichologai ir aukštųjį 
mokslų baigusios medicinos 
seserys.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir apie tai pranešti dr.M. 
Uleckienei aukščiau nuro
dytu adresu ir telefonu 
arba dr. J.Sungailai, 109 
Riverwood Parkway, Toron 
to, Ont., M8Y 4E4,tel: 
239-1047.
• SESELIŲ vadovaujamas 
VAIKŲ DARŽELIS kviečia 
norinčias dirbti su lietuviš
kai kalbančiais priešmokyk
linio amžiaus vaikais, pra
nešti tel. 534-5773 Toronte.

1989 m. AUKOS LIETUVOS RELIGINEI ŠALPAI, GAUTOS 
PER KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRĄ
iki gegužės 15 d.
Prisikėlimo parapija, Toronto ................................ $ 16,216.00
Lietuvos Kankinių parapija, Mississauga ............. 10,312.00
Vilniaus Aušros Vartų parapija, Hamilton ...............3,767.00
Šiluvos Marijos parapija, London........................... 1,304.00
Šv. Kazimiero parapija, Delhi ................................ 1,000.00
Šv. Kazimiero parapija, Windsor ................................. 515.00
Lietuvių R. Katalikų misija, Sudbury ........................ 460.00
Aušros Vartų parapija, Montreal ................................100.00

Viso: ..........................................................................$ 33,674.00
Pinigai pasiųsti amerikonišku čekiu Lietuvos Religinei 

Šalpai, Brooklyne, gegužės mėn. 19d.
Kanados Lietuvių Katalikų Centras

P R I S I K E L I1VI O 
^Parapijos kredito kooperatyvas
----- . ■ 999 College St., Toronto, Ontario M6H IAB 
Vt'Af Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

—,-4 J , - - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOK A :
9'/4% už 90 dienų term.indėlius 
9%% už 6 mėn.term.indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius 
1u % už 2 m. term, indėlius 
10 % už 3 m. term, indėlius
10 % už 1 m. GIC mėn. palūk. 
113/4% už 1 m- G,c invest, pažym. 
111/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
11 % už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate 

11% % už RRSP ir RRIF 1 m. term, ind
I VA % už RRSP ir RRIF 2 m. term, ind
II % už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
83/4% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą
91/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už samanine* 

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

paskola* (mortgage*):
•u nakaWamu nuoilmčlu

1 metų ...................13i’/4%
2 matų ................... 13*%
3 matų................... 13%
(fixed rata)

su kaUMamu nuošimčiu
1,2 ar 3 matų ..— 11/2%

ratv)

ONTARIO PROVINCIJOS 
VYRIAUSYBĖ RIMTAI 
REAGUOJA 'l ATMOSFEROS 
TARŠĄ

Išleisti nuostatai, ku
riais sustabdomas kai kuriiį 
atmosferai kenksmingų 
gaminių vartojimas.

Chemikalai naikina Že
mės planetos atmosferoje 
ozono sluoksnį, kuris ap
saugo Žemę nuo perstip- 
raus ultravioletinių spindu
lių veikimo. Minimi spindu
liai kenkia augalams ir 
sukelia odos vėžio ligas.
v Taigi,dabar draudžiama 
gaminti ir vartoti "foam" 
indai (kavos puodeliai,, kiau
šiniams laikyti dėželės 
ir kt.) bei aerosolio pro
duktai, į kuriuos įeina chlo- 
rofluorokarbonų(CFCs) ir 
holonai, naudojami šaldytu
vų, vėsintuvų, ugnies gesin
tuvų, aerosolinio tipo purš- 
kalų gamyboje.
v "Foam" izoliaciją ir 

baldai, gaminami su CFCs- 
nuo 1990 m.liepos mėne
sio nebus naudojami.
v'Nuo liepos mėn. 1 d.
1998 m. uždrausta naudoti 
GFCs šaldytuvuose, vėsintu
vuose ir nešiojamose šaldy
mo dėžėse.

Projektas apima 10 
metų, kad būtų duota pro
ga įmonėms, gaminančioms 
minimus produktus, surasti 
pakaitalus ir būdus sunaikin
ti jau esamiems gaminiams.

1987 m. Kanada ir 46 
kiti kraštai pasirašė tarp
tautinį susitarimę sumažin
ti CFCs vartojimę 20% 
iki 1994 m. ir dar 30%
1999 metais.

Daugelis mokslininkų 
jau dabar nuogęstauja, 
kad tai per menkos prie
mones. Reikėsię daugiau 
negu 100 metų atitaisyti 
jau padarytai atmosferinei 
žalai.

Kanada pagamina šiek 
tiek daugiau negu 2% pa
saulio CFCs, JAV - dau

giausiai jo gamina; po jų 
- Europa ir Japonija.

Lietuvių Namų 
Žinios

* Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 250 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 5 
asmenys iš Vilniaus, 3 iš 
Kauno, L.M. Januševičiai 
iš New Haven,Conn., dr.D. 
Saliklytė iš Chicagos.

* LN poilsio stovykla 
ruošiama rugpjūčio mėn.
12 d., šeštadienį 12 vai.r., 
Tėvų Pranciškonų stovyklo
je. Smulkesnių informacijų 
gausite pas LN Vyrų V- 
bos pirm.V.Drešerį tel: 
/416/231-2661, vakarais 
233-4446.

e LN ir ATŽALYNO ge
gužinė vyks liepos mėn.
9 d., sekmadienį, 12:30
vai.p.p. Clairville parke 
(įvažiavimas iš greitkelio 
nr.50).
* Svetainei LOKYS sku
biai reikalingos 45 apsisu
kimų greičio lietuviškos 
plokštelės automatiniam 
patefonui. Suinteresuoti 
parduoti ar padovanoti 
prašomi skambinti LN ve
dėjui T.Stanuliui tel:532- 
3311.

* Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $1.000,- 
E.Szalowski. Iš viso staty
bos fonde yra $125,688.07.
Aukos priimamos PARA
MOJE, sęsk.nr.8711, PRISI
KĖLIMO P-jos KOOPERA
TYVE sęs. 155332.17 ir 
TALKOJE sęsk.4259.

* Dar galima gauti marš
kinių su lokio atvaizdu. 
Kreiptis į LN raštinę tel: 
532-3311 arba į ^'Lokf', 
tel: 534-8214.

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.

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki $85,000 Ir mortglčlu* Iki 75% įkai
noto tinto Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2,000 Asmeninės paskolos mirti** atveju apdrausto* Hd 
$ ly.ouo Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kito* pasko
los (Line of CtedH) ir antrieji mortgičlal.

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

Toronto, Ontario M6P 1A6 Telefonas: (416) 532-1149

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

180-185 d. term, ind............ 93/4%
1 metų term, indėlius.......10 %
2 metų term, indėlius ....... 10 %
3 metų term, indėlius....... 10 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 113/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 11'/4%
3 metų GlC-met. palūk. ..11 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ...10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%
RRSPirRRIF-1 m.term. ind. 113/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 11 ’/4% 
RRSPirRRIF-3m.term. ind. 11 % 
Specialią taup. s-tą ..............8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9i/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 131/4%
2 metų .................. 13 %
3 metų .............. 13 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ...... 111/2%

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

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

AKTYVAI virš 41 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
6 psl.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

• GYVYBES * KOMERCINE •

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

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

ATEIK I LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
grupės'susirinki'mą. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ, 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. 1

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI ~

A.a. ONOS BUDVIDIENĖS atminimui aukojo po 
$20,- B.A.Steponavičiai, G.O.Melnykai, J.Mažulaitis; po 
$10,- L.E.Klevai, A.Didžbalienė, A.Pašilienė, K.Mikšys, 
P.Vitienė, A.Adomaitienė, K.Karaška, E.Šeirienė, A.Mik- 
šienė, A.Bungardienė, S.N.Aleksai, A.Grajauskas, A.Pruns- 
kus, J.Bajoraitis ir B.Orvydas.

montreal

pagerbdama savo vyro 
Kanados Lietuvių Fondui 
ir tuo pačiu įrašė savo

nori

■

Fernandas Albrechtas savo studijoje prie skulptūrinio darbo.

sudbury

ver-
per

parų 
prekių,

jo ap- 
padaręs 

Kaip 
lietuvis,

• JOANA KESGAILIENE 
tikrina sveikatų . Reddy 
Memorial ligoninėje dr. 
A.S.Popieraičio priežiūroje.

KELIAUTOJAMS ŽINOTINA
Kelionių sezonui suin

tensyvėjus, naudinga prisi
minti kai kurias taisykles.

"INGO
įdėjo 2 jo pa- 
Ėernandas laiko 

išdrožtų Lietuvos

Triangle" 
mėn. 16 

aprašė 
tautiečio

Q

a

Viktorija LUKOŠEVIČIENĖ, 
a.a.KOSTO atminimų, paskyrė 
aukų, papildydama įnašų $100 
vaikaičius - Darių S. ir Viktorų K.Remesat į Fondo na
rius, paaukojusi po $100,- už kiekvienų vaikaitį. Fondas 
sveikina naujus narius ir DĖKOJA VISIEMS UŽ AUKAS.

KLF

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS

ĮVYKS

BIRŽELIO 14 d. TREČIADIENI, 7 vai.

DOMINION SKVERE

• 7 va|. vok. VAINIKO PADĖJIMAS

• 7:30 v v MARY QUEEN of the WORLD KATEDROJE ekumeninės mišios

Giedos sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ,
vargonais gros mme M. ROCH

RENGIA : MONTREALIO BALTU FEDERACIJA 
PRAŠOME VISAS ORGANIZACIJAS BEI VISUOMENE GAUSIAI DALYVAUTI į

VfonlnteSI* lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūrę* nuosovuos* namuos* —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ-
MOKAME UŽ:

kasd. čekių sąsk. iki 5.5% 
santaupas ............... 7.5%
k**d.p*l.t*upymo *-tą .. 7%
00 dienų Indėliu*.........  9.75%
1 m. term, indėliu* ..... 11.5%
1 m. term. Ind.mėn.pal. 11% 
3 m. term. Indėliu* ...... 11%
RR8P Ir RRIF (p*n*l|o*) 8.5% 
RRSPIrRRIFIm........ 11.5%
RRSPInd. 3 m............... 11%

IMAME UŽ:
asmenine* paskola*.... 15.5% 
neklln. turto pask. 1 m. 13.5% 
neklln. turto pa*k. 3 m. 14% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dyd( Iki $2.000. 
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

antradieniais ir ketvirtadieniai*-DARBO VALANDOS: pirmadieniais,
■te 1* v«L r. Iki S vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.*.; 
peaktadlaaiaia - nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 val.r

U vai. r. Liauna - rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

VALYKLA
SPECIALYBĖS:

įS 
4

» BATU TAISYMAS
» DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
9 ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
B zomSas
495-90* AVENUE. USalto

70*1 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Vilto Emard
766-2667

1989. VL1

A t A
VALERIJAI MISEVIČIENEI 

mirus,
Seseriai VIKTORIJAI STANKEVIČIENEI ir visiems 

artimiesiems giliq užuojautą reiškia —

JUOZAS ir DANUTĖ DANIAI

Nikelio 
laikraštis 
š.m. ba- 

d. nr.4 
veiklaus 

Fernando 
Sudburyje- 

dirbančio 
pareigas.

Kanados gyventojai
turi teisę įsivežti neapmo
kestinamų gėrybių . išbuvę 
kitur 1 parų ar ilgiau- 
$20,- vertės, kiek 
kartų per metus;
po 2-jų parų - $100,- 
tės, kiek nori kartų 
metus;
oo 7-ių ar daugiau

$300,- vertės
1 kartų per metus.

Visais šiais atvejais 
galite įsivežti ir branges
nes gerybes, bet tuomet 
reikia už jas mokėti atitin
kamų nustatytų muitų.

DĖMESIO:
"LITE" atidaryta sųskai- 

ta paremti Lietuvos buriuo
tojus. Suskaites nr. 4523. 
Čekius rašyti "LIETUVIŲ 
BURĖS ATLANTE" vardu.

Tai patogus būdas prisi
dėti prie mūsų buriuotojų 
žygio, nors taip parodant 
savo pritarimų.

GRAŽIAI ĮVERTINO 
LIETUVĮ

Tarptautinės 
Bendrovės INCO 
"INCO 
landžio 
gražiai 
mūsų
ALBRECHTO 
Stobie kasykloje 
"general forman" 
Pabrėžė, kad gerai atlikda
mas pareigas darbovietėje, 
grįžęs į namus poilsiui, 
imasi mėgiamiausių skulptū
ros darbų savo specialiai 
įrengtoje studijoje. 
Triangle" 
veikslus: 
gražiai 
Vytį ir dirba savo studijoje.

INCO darbovietėje Fer
nandas Albrechtas dirba 
jau 28 metus, o skulptūri
nius darbus savo namuose 
- 20 metų. To meno ėmėsi 
būdamas 19 metų amžiaus. 
Per tų laikotarpį, 
skaičiavimu, yra 
apie 1000 drožinių, 
tikras patriotas 
jis yra meniškai išdrožęs 
250 valstybinių 
Vytis" 
lietuviams ir 
institucijoms, 
įvairių skulptūrų 
dovanoms į pensijų išeinan
tiems INCO ir kt. darbinin-

"Lietuvos 
ženklų ir dovanojęs 

lietuviškoms 
Daugiausiai 

padaręs

ENTRCOMENSUR ELSCTRICAt. 
tLSCTRfCtSH CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102 A. ALLION tci . oaaLA8ALLE.OUĖ. H8P2C0 'EL> J6«-5«4

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle
Ži*ivOn?iai Rolotėjas ir darbo atlikėja* c to g ad angy »

U Y RICH ARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja.
Darbą atlieka sąžiningai ir p risi namam i s kainomis..
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 354-1470

VBactnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BACENAS, Tel.: (4161-593-0600.

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

A t A

MARIJAI PARGALIAUSKIENEI 
mirus Toronte,

seserį ANTANINĄ PETRAITYTĘ, L.K. Mindaugo 
šaulių kuopos šaulę liūdesio valandoje broliškai 
užjaučiame -

KUOPOS VALDYBA

Fernandas Albrechtas laiko jo gražiai išdrožinėta Lietuvos Vyti.

lietuviams, užkams 
kūrybinį darbų nieko neim
damas, kartais tik už pa
naudotų medžiagų.

Fernandas ir jo žmona 
Audra ALBRECHTAI yra 
pasižymėję tautinėje lietu
vių veikloje. Mūsų visų 
pagarba jiems. J.Kručas

suruošė
Valdyba

nas ir palinkėjo daug lai
mės, geros sveikatos toli
mesniame gyvenimo kelyje.

Buvo rodoma įdomi 
filmą iš Sudburio lietuvių 
bendruomenės gyvenimo, 
sudaryta prieš 25 metus. 
Filmų rodė ir tautinę mu
zikų tvarkė Justas Stan
kus. Vėliau buvo valgoma 
bendra vakarienė. Taip 
pat buvo prisimintos mūsų 
garbingosios motinos.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Šį minėjimų 
KLB Apylinkės
President Hotel viešbutyje. 
Dalyvavo daug 
vietos 
Kiekviena motina
papuošta gražia rože.

motinų,
lietuvių ir svečių.

buvo

Pirmiausiai KLB Apylin
kės Valdybos p-kas J uozas 
Paulaitis visus minėjimo 
dalyvius pakvietė tylos 
minute prisiminti mirusias 
motinas. Pasveikino daly
vaujančias minėjime moti

• JUOZAS ir ADELE 
BATA1Č1AL daug dirbę 
ir pasižymėję lietuvių tau
tinėje veikloje, apleidžia 
Sudbury miestų ir išvyksta 
gyventi į Barrie, Ont.

Sudburio Lietuvių 
ruomenė 
gražias 
dovanų, 
ir gerai 
vietoje.

suruošė 
išleistuves, 
palinkėjo

įsikurti

Bend- 
jiems 
įteikė 

gražiai 
naujoje 
J.Kr.



montrea
DĖMESIO LIETUVIAMS
EV ANGELIK AMS
MONTREALYJE.

Š.m.birželio men.

iki birželio

į amerikie-

das su Komunija laikys
kun.Povilas Dilys Šv. Jono
bažnyčioje 3594 Jeanne
Mance gt.

Po to vyks kavute ir 
pranešimas, kaip dabar 
Tėvynėje veikia bažnyčios.

Visi prašomi dalyvauti.
Bažnyčios Taryba

• LIETUVOS RADIJO IR 
TELEVIZIJOS 
"ARMONIKA" 
ir Montrealyje,, 
Vartų Parapijos 
BIRŽELIO mėn.20 d., 
antradienį, 7 vai.vakaro.

ŠIS TAS APIE "ARMONIKĄ"
Iki šiolei iš okupuotos 

Lietuvos ten egzistuojantys 
ansambliai buvo labai reti 
svečiai. Su jais susipažino
me tik iš plokštelių. Pir
mosios kregždės buvo pasi
rodžiusios pasaulinės paro
dos metu Montrealyje. 
Betgi jų pasirodymas buvo 
ribotas ir tik vyko čia, 
Montrealyje.

Dabar šio atolydžio 
metu turėsime progos mes, 
šiaurės amerikiečiai lietu
viai turėsime progos išgirs
ti ir pamatyti jų visą eilę.

Štai dabar,birželio mėn. 
20 d., antradienio vakare, 
7 vai., AV Parapijos saleje 
bus proga išgirsti Lietuvos 
Radijo ir T.V.Ansamblį 
Armoniką".

Ansamblis susikūrė 1969 
m., kai kompozitorius Vy
tautas Juozaitis subūrė 
Valstybines Konservatorijos 
diplomantus į liaudies mu
zikos kapelą ir ją 
ARMONIKA.

Šio ansamblio 
sudaro nuosekliai 
mos liaudiško muzikavimo 
tradicijos, džiugi nuotaika.

Su ARMONIKA bendra
darbiauja žymieji kompozi
toriai, poetai, vokalistai

ANSAMBLIS 
koncertuos 

Aušros 
salėje,

pavadino

pagrindą 
plėtoja-

ir aktoriai; ansamblis yra 
daugelio naujų kūrinių ini
ciatorius ir pirmasis atli
kėjas.

ARMONIKA jau yra 
gastroliavusi visose savo 
krašto vietovėse, Sovietijo- 
joje bei satelitinėse valsty
bėse - Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, R. Vokietijoje 
ir Ispanijoje. Ispanųpublika 
buvo sužavėta jų grojimu. 
Taip rašė Madrido ir Lega- 
no miestų spauda.

Dabar ARMONIKA at
vyksta mūsų kraštan ir 
bus proga išgirsti šį garsų
jį ansamblį ir mums, mont- 
realiečiams

I© RŪTOS Klubo ekskur
santai j Putnamą prašomi 
susimokėti kelionės išlaidų 
kesčio likutį 
mėn. 7 dienos, nes pinigus 
reikia pakeisti 
tiškus dolerius.
Nepamirškite_______ pasiimti
asmens dokumentus perva
žiavimui per sieną. Turėki
te su savimi kiek amerikie
tiškų dolerių, jeigu norėtu
mėte ką nusipirkti.

Išvykstame ______ birželio
mėn. 12 d., 9 vai, ryto 
nuo Seselių Namų. Valdyba
• Birželio mėn. 6 d., 1 
val.p.p. "RŪTOS" KLUBE 
bus rodoma vaizdajuostė 
"Šv.Kazimiero karsto sugrą
žinimas į Vilniaus arkika
tedrą".

Klubo nariai ir svečiai 
kviečiami atsilankyti.

• TAUTOS FONDUI
KOJO:

$50,- S.J.Skučai,
MARGARITOS BALTRUKO- 
NTENĖS atminimui; $ 25,- 
O. Kuprienė.

Nuoširdžiai dėkoja
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje
• PETRAS RAŽANAS pa
tikrinus sveikatą, buvo 
paguldytas Victoria ligoni-

A.U-

a.a.

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

RENGIA

JONINES
L.Š.S.T. 70 METŲ ĮSIKŪRIMO paminėjimą

BIRŽELIO 28 d. 12 vai. SEKMADIENĮ,

Aušros Vartų parapijos salėje
Programoje:

* Jonų, Jonių, Petrą-Povilų pasveikinimas
* Muz. Vacį. POVILONIO DAINOS KVARTETAS

• Pietūs • Baras • Loterija
VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

ĮĖJIMAS: $10,00 KUOPOS VALDYBA

• { Vl.Pūtvio Šaulių Kuo
pos 35 m.veiklos ir Lietu
vos Šaulių Sąjungos 70- 
mečio nuo įkūrimo sukak
ties minėjiman iš Montrea- 
lio į Torontą išvyko Aug. 
MYLĖ, L.K.Mindaugo Sau
lių Kuopos Montrealyje 
pirmininkas su žmona, Au
gustinas KALVAITIS ir 
Elzbieta KIRSTUKIENĖ, 
VILNIAUS Šauliiį Rinktinės 
p-kas Juozas SIAUČIULIS 
ir Petras GABRYS.

mas vyko 2 dienas.
• .ANTANINOS PETRAITY
TĖS Seseriai mirus, Jos 
atminimui aukojo "NL" 
$25,- Joana Kesgailienė.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• L.K.MINDAUGO Šaulių 
Kuopai priklauso 3 šauliai, 
jais išbuvę' nuo pat Sąjun
gos įsteigimo - visų 70 
metų: Klemensas Čeputis 
(Ottawa), Antanas Kensta- 
vičius (Hope, B.C. ), Ignas

Mokslo metu užbaigime ir Motinos Dienos minėjimo renginyje pasirodė II skyriaus mokiniai: 
Andrius Dragūnas, Jura Landry. Malka Drešerytė, Ina Rudinskaitė ir Juozukas Piečaitis.

GRAŽIAI UŽBAIGĖ 
MOKSLO METUS IR 
MINĖJO MOTINOS DIENĄ

Šių metų dviguba prog
rama- Motinos Dienos ir 
Lituanistinės Mokyklos 
metų užbaigimo - buvo 
rūpestingai suplanuota, 
paruošta ir su entuziazmu 
atlikta. Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Montrea- 
lio Skyrius ir musų Mokyk
los mokytojų bei atlikėjų 
pastangos buvo atidžiai

Dr. JONAS MALISKA 
TeL: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

D.D.&
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal. P.O. H3G IS5

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJAS—CHIRURGAS 
8606 Centrale, (Ramp.45 Av.) 

Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Gaitan BERARD. D.M.D.

Dantų gydytojas — chirurgas 
466 A. haul, dos Laurentidos 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

sekamos ir smarkiai nuplo- 
jamos gero būrio (apie 
200) publikos.

Smagu buvo klausytis 
gerai parinktų ir surepetuo
tų eilėraščių deklamacijos, 
atliekant pakaitomis triju
lei: Marytei Adamonytei, 
Andrėjai Celtoriūtei ir 
Vilijai Lukoševičiūtei. Gra
ži pyne buvo skirta Moti-B 
nai. Šias merginas reikia 
pasveikinti- jos pasirodo 
svarbiuosiuose renginiuose^ 
tikrai reprezentaciniai.

Motinų garbei deklama
vo ir mokiniai grupelėmis 
nuo jauniausių iki vyriausių- 
-drąsiai, smagiai ir stebė-s 
tinai gerai ištardami pasi-M 
taikančius nelengvus, o 
kartais ir retus lietuvių, 
kalbos žodžius. Akivaizdu,! 
kad mokytojai, mokslęiviai( 
ir tikriausiai jų tevelia!) 
ypatingai pasistengė. Gra-I 
žiu ir retų dainelių jų re-, 
pertuare irgi netrūko. Jas 
pravedė Maryte Adamonyte 
ir Irena Šatkauskienė.

Mokiniai pasirodė ir
su šokiais. Šioje srityje
visada atsiranda keblumų: 
neatitinkamas mokinių skai
čius, mišrus vaikų amžius.

Kai kurie žingsnių ritmai 
ir vyresniems ne iš karto 
pavyksta pagauti,o mažiu
kams, repetuojant 1 kartą 
į savaitę-per sunku įsidė
mėti. Gal vertėtų juos 
pamokyti tik ritminių žings
nių,o likusį laiką paskirti 
kad ir skudučiams? Būtų 
visiems lengviau ir gal 
naudingiau. Išvykstančiai 
Marytei Adamonytei,dirbu
siai Mokykloje 7 metus,bu
vo įteikta dovana. Vaikų 
piešinių parodėlėje konkur
są laimėjo Venta Rutkaus
kai te, Išganai ty t ė, A. Rutkaus
kas ir A.Vasiliauskas. KLB 
Montrealio A-kės pirm.A. , 
Staškevičius visiems padė
kojo, ' pakvietė sugiedoti 
"Marija,Marija" ir pasivai
šinti. b.

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

ADAMONIU ŠEIMA, 
TeL: (514) - 256-5355.

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

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

TeL: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

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

Tol.:i 931-4024

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844- 7307 ir 288-9646

Notarai

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

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

THNYI PORTRAITS■ ■ I PASSEPORT - COMMERCIAL
P H OTOĮ mARIAGE - WEDDINGS
STUDIO W52^Q»e«rM«rylu?Suita 8

TONY LMMMMTIS
MMtrad. P.O. HJW 1X5 T*=

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, GVC, NEC, Sony, Sanyo.

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

Tai.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė "Smoked moat" specialistė 

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dodgo Ctwyster 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobili g nuoma
* Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

1060 L
366-7818 ooinLai

Foto M.L.S. 
SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO V/SAPU»fKAS

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ZSS C. 1. B.
GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Regd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514)767-4690

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

JONAS &CŪTČ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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