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KINIJAI GRESIA 
PILIETINIS KARAS ?

Praeitos savaitės ir pas
kutiniųjų valandų įvykiai 
komunistinėje Kinijoje 
nustelbė visas kitas pasau
lio žinias. Braškančio re
žimo neatlaidžios ir griež
tos politikos šalininkai, 
atrodo, laikinai laimėjo 
vidines varžybas ir todėl 
įsakė šarvuotiems dali
niams jėga užimti Beijing 
aikštę ir išvaikyti ten de
monstruojančius studentus 
bei kitus sostinės gyvento
jus. Niekas tačiau netikėjo 
kad tai bus atlikta tokiu 
žvėrišku brutalumu. Kai 
maždaug po paros aikštė 
buvo užimta, joje gulėjo 
šimtai lavonų ir tūkstan
čiai sužeistųjų buvo nu
gabenti į ligonines. Šian
dien (birželio 6 d.) spauda 
radijas ir televizija pra
nešė apie daug didesnį nu
žudytųjų skaičių: jų esą 
priskaitoma virš kelių tūks 
tančių, o sužeistųjų dešim
timis tūkstančių. Žinias 
šiuo metu režimas trukdo 
perduoti užsienin, todėl 
tikslūs skaičiai paaiškės 
tiktai vėliau. Tvirtindama, 
kad prieš tą diviziją, kuri 
šaudė į demonstruojančius, 
kilęs pasipiktinimas ne 
tiktai Kinijoje ir pasaulyje 
bet ir Kinijos liaudies 
armijos kitų dalinių tarpe. 
Kelios divizijos traukia sos
tinės link ir, manoma, 
puls skerdynes įvykdžiusią 
diviziją. Taigi, galimybė 
pilietiniam karui labai 
patikima. Ypač, kad jau 
keletą dienų nė vienas iš 
vadovaujančiųjų nebesirodo 
viešumoje. Susidaro įspūdis, 
kad šiuo metu vyriausybė 
yra pakrikusi, nes kilę 
rimti nesutarimai režimo 
vadų tarpe. Masinės kinie
čių ir jiems pritariančių 
asmenų demonstracijos 
vyksta visame pasaulyje. 
Vakarų kraštų vyriausybės 
išreiškė savo siaubą, pasi
piktinimą ir daugelis jų 
jau nutarė nebeduoti jo
kios ekonominės nė kari
nės pagalbos, o taip pat 
atšaukė savo ambasadorius.

Atrodo, Kanada seks 
kitų pavyzdžiu, nors pir
miniai B. Mulroney pasisa
kymai buvo tiesiog negirdė
tai naivūs ir blankūs. Tik
tai vėliau užsienių reikalų 
ministeris Joe Clark tarė 
svarų ir reikšmingą žodį 
ir, kaip paprastai, išgelbė
jo nuolat nukalbančio mi- 
nisterio pirmininko kailį. 
Parlamentas, sušaukęs ne
paprastą sesiją š.m. birže
lio 5 dienos vakare, taip 
pat priėmė griežtą rezoliu
ciją, kuri bus nusiųsta rau
donosios Kinijos vadams. 
Rezoliucija buvo priimta 
vienbalsiai visų trijų poli

tinių partijų - nedažnas 
reiškinys Kanados parla
mente.

Padėtis Kinijoje yra taip 
įtempta, kad didžiosios 
vakariečių bendrovės jau 
išsikrausto ir siunčiami 
namo visi diplomatų šei
mos nariai, atvykę studijuo
ti studentai bei kiti nebū
tini įvairių įstaigų perso
nalo nariai.

Patirta, kad žudynes įsa
kęs premjeras Li Peng, 
buvęs per atentatą sužeis
tas. Jį nušauti norėjo 
jaunas karininkas. Karinin
kas buvo vietoje nušautas, 
o, jp visa šeinut-suirnta ij 
patalpinta kalėjiman.

Sostinėje vis dar girdisi 
šūviai. įtariama, kad tai 
vienų dalinių susikirtimas 
su kitais. Pažymėtina, kad 
skerdynes įvykdžiusi divi
zija kol kas kontroliuoja 
tiktai patį miesto centrą. 
Šalutinėse gatvėse prista
tyta barikadų ir už jų 
būriuojasi įtūžę sostinės gy
ventojai. Jau buvo uždegtų 
kariuomenės sunkvežimių 
ir nužudytų bei sužeistų 
kareivių.

Vėliausiose demonstra
cijose buvo nešamas di
džiulis transparentas su 
užrašu: UŽ KRAUJĄ -
KRAUJU. Studentai, pradė
ję demonstracijas ir reika
lavę daugiau laisvės ir 
demokratinių reformų, 
dabar jau nebe vieni: yra 
karinių dalinių ir atskirų 
karininkų, darbininkų ir 
visokio luomo ir amžiaus 
žmonių, prisidedančių prie 
tebesitęsiančio pasiprieši
nimo.

Kiniją pažįstantys vaka
riečiai, buvę diplomatai ir 
reporteriai tvirtina, kad 
režimas^ tiktai trumpam 
laikui išgelbėjo savo kailį. 
Jie įsitikinę, kad dabarti
nis režimas netrukus bus 
nuverstas. Kas seks po to, 
sunku esą pasakyti, nes 
neaišku, kokios jėgos lai
mės. Tačiau manoma, kad 
reformų šalininkai nugalės 
senuosius fanatikus ir Kini
ja pasuks didesnių reformų 
linkme.

PAGALIAU MIRĖ 
KHOMEINI

Beveik ketverius metus 
marinamas ajatola Khome
ini, fanatiškas Irano dik
tatorius, mirė po operaci
jos, padarytos, norint su
stabdyti vidinį kraujavimą. 
Kaip jam gyvam esant, 
religinio įkarščio apimta 
minia, gedėdama savo 
ajatolos, jau negyvai su
trypė keliolika asmenų ir 
taip grūdosi į kapines, kad 
laidotuvių nebuvo galima 
įvykdyti. Atrodo, jį palai
dos slapta. Jo įpėdiniu iš
rinktas jo sūnus .

laisvę!
BĄISI KATASTROFĄ 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Prasilenkdami du trąns- 
Sibiriniai traukiniai savo 
ratų trinties kibirkštimis 
uždegė šalia geležinkelio 
pravestuose dujų vamz
džiuose dujas. Sprogimas 
buvo toks galingas, kad 
abu traukiniai, aplinkiniai 
namai ir medžiai užsidegė 
ir liepsnose bei sprogime 
žuvo virš 800 keleivių ir 
apylinkės gyventojų. Namų 
langai išbyrėjo net 12 
kilometrų spinduliu. Avari
jos vietovę aplankė pats 
M. Gorbačiov'as ir paskel
bė visos šalies gedulą. 
Vėliavos buvo nuleistos iki 
pusės stiebo ir Lietuvoje.

Nelaimės priežastis: 
pavojingai padidėjęs dujų 
spaudimas vamzdžiuose. 
Apie tai buvo pranešta 
dieną anksčiau Maskvai, 
bet nebuvo imtasi jokių 
žygių padėti normalizuoti. 
Gorbačiov' as spaudai pa
reiškė, kad nelaimė įvyko 
dėl atsakingų asmenų apsi
leidimo ir kaltieji būsią 
nubausti.

SOLIDARNOSČ 
TRIUMFUOJA

Lenkijos Komunistų 
partija pripažino viešai, 
kad pirmuosius beveik de
mokratinius rinkimus po 40 
metų, triuškinančia pergale 
laimėjo SOLIDARNOSČ 
kandidatai. Nežiūrint ta
čiau tokio laimėjimo, ko
munistai tebeturės daugu
mą žemuosiuose rūmuose, 
vadinamuose seimu, nes 
jiems buvo duota du treč
daliai vietų: 400 vietų tu
rinčiame seime opozicijai 
skirta tik 161 vieta. Jas 
beveik visas ir laimėjo 
SOLIDARNOSČ. Visos 100 

vietų Senate buvo skirtos 
laisviems rinkimams. Sena
tą tikrai kontroliuos SOLI
DARNOSČ, nes jis turi veto 
teisę. Birželio 18 d. bus 
pakartotiniai rinkimai tose 
rinkiminėse apylinkėse, kur 
kandidatai negavo daugiau 
kaip pusės balsų.

Jeigu SOLDARNOSČ 
prognozė teisinga, Komunis
tų partijai trūks apie 10 
balsų, kad galėtų nugalėti 
Senato veto.

BOURASSA VĖL IEŠKO 
KVAILIŲ

Tik ką pasibaigusiame 
Quebec’o Liberalų partijos 
suvažiavime premjeras 
Robert Bourassa pareiškė, 
kad angliškai kalbantys 
kvebekiečiai būsią geriau 
atstovaujami jo naujoje vy
riausybėje, negu bet kada 
anksčiau. Naują provincijos 
vyriausybę Bourassa tikisi 
sudaryti po šįmet įvyksian 
čių provincinio parlamento 
rinkimų, kuriuos jis tikisi 
laimėti. Viešosios nuomo
nės biurai pranašauja ganė 
lengvą liberalų laimėjimą. 
Tačiau^ paramą teikia be
veik išimtinai prancūziškai 
kalbantieji kvebekiečiai, 
nes ne prancūzai Bourassa 
žodžiais nebetiki. Melavo 
jis prieš ketverius metus 
rinkiminėje kampanijoje, 
pažadėdamas įvesti visoj 
provincijoj užrašus abiem 
kalbom - angliškai ir pram 
cūziškai. Vieton to, jo vy
riausybė pragrūdo įstatymą 
Nr. 178, kuris tiktai mini
maliai pakeitė sepraratis- 
tų diskriminuojantį įstaty
mą Nr. 101. Mes buvome 
ir tebesame trečiaeiliai pi
liečiai šioje provincijoje. 
Todėl verta įsidėmėti ir 
per sekančius provincinius 
rinkimus vieno b a 1- 
s o nebeduoti Bourassa 

grupei. Geriau balsavimo 
kortelę perbraukti arba 
balsuoti už tikrai mus 
palaikančią partiją (apie 
tai bus painformuota), 
negu vėl patiKėti tokiam 
be nugarkaulio politikie- 
riui, kaip Bourassa. Tegul 
šį kartą jis pasiieško kvai
lių tiktai savųjų tarpe.

Buvę 3 anglofonų minis
terial Quębec’o prov. kabi
nete iš pareigų pasitraukė, 
kai buvo priimtas diskrimi
nuojantis įst.Nr. 178.

KITI APIE MUS

* Kiekvieną savaitę Lie
tuva minima taip dažnai 
ir tiekoj periodinių leidi
nių, kad pasidarė sunku 
juos visus peržvelgti. Kai 
pasirodė mažytė žinia apie 
mus net pusiau bulvarinia
me Montrealio laikraštuke 
MONTREAL DAILY NEWS, 
buvo aišku, kad tapome 
"verti žinių" (newsworthy).

AP žinių agentūra iš 
Bonrios praneša apie Va
karų Vokietijos archyvuo
se esantį mikrofilmą, kuria
me užfiksuotas Molotovo- 
Ribbentropo gėdingasis suo
kalbio dokumentas. Apie 
tai spaudą painformavo 
Vakarų Vokietijos Infor
macijos ministeris Hans 
Klein Bonn'oje. Jis taip 
pat pridėjo, kad šį doku
mentą peržiūrėjo sovietų 
istorikai, tyrinėdami Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos 
aneksiją.

Vakarų Vokietijos užsie
nių reikalų ministerija pa
informavo, kad naciai su
naikino dokumentus, ku
riuose uždokumentuotas 
Baltijos valstybių atidavi
mas sovietams, bet vienas 
vokiečių diplomatas tų 
originalų mikrofilmą iš

saugojo ir įteikė Vakarų 
Vokietijos Užsienių Reikalų 
ministerijos archyvui. Tai
gi, teigiantieji Kremliuje, 
kad tų dokumentų negali 
rasti, atrodo, juos jau at
rado.

Mikrofilmą išsaugojusio 
diplomato pavardė neskel
biama. Montrealio dienraš
tyje THE GAZETTE, kuris 
patalpino minėtąją žinią, 
apie mikrofilmą (birželio 3 
d. numeryje), dieną anks
čiau rašo apie tai, kad 
Baltijos respublikos buvo 
užimtos jėga (BALTIC 
REPUBLICS TAKEN BY 
FORCE, DEPUTIES SAY) 
ir apie tai Liaudies depu
tatų kongrese Maskvoje 
kalbėję ne tik Baltijos 
valstybių deputatai, bet ir 
rusų istorikas Roy Medve
dev'as. Jis deputatams 
pasakė, per televiziją 
transliuojamų debatų metu, 
kad oficialioj] versija apie 
Baltijos kraštų laisvano
rišką prisijungimą prie 
Sovietų Sąjungos yra m e- 
1 a s . Dalis deputatų Med
vedev' o kalbą palydėjo 
švilpimu ir piktais šūka
vimais. Pats Gorbačiov'as 
anksčiau darė užuominų, 
jog tasai dokuments esąs 
suklastotas, nes ant jo 
Molotov' as pasirašęs ne 
kirilicos, bet lotynų alfa
beto raidėmis. Jis, žinoma 
pamiršo paminėti, kad 
naciai r e i ka 1 a v o 
Molotov'ą pasirašyti jiems 
suprantamomis, ir todėl 
teisiškai naciams galiojan
čiomis raidėmis.

* USA TODAY dienraščio 
gegužės 25 d. numeryje 
rašoma apie mūsų krepši
ninką Arvydą Sabonį. Port- 
lando profesionalų ameri
kiečių krepšininkų komanda

Z Nukelta į 3 psi............/



Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyputč au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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KOORDINACINIO CENTRO NACIONALINIAMS-DEMO- 
KRATINIAMS JUDĖJIMAMS SOVIETŲ IMPERIJOJE 
REMTI "DEMOKRATIJA IR NEPRIKLAUSOMYBĖ 

priimta 1989 m. gegužės mėn. 8 dieną Paryžiuje, 
Šios organizacijos įkūrimo metu

DEKLARACIJA

Š.m. gegužės mėn. 14 d, Vilniuje, Kalnų parke susirinko įvairioms grupėms priklausantis Lietuvos jaunimas. Buvo 
prisimintos ROMO KALANTOS mirties metinės. Nuotraukose matoma dalis plakatų, kuriuos laikė atvykusieji.

GARBING01I RUSIJA. 
, RASK DRĄSOS PRMNTI 
W n LIETUVOS OKUPACIJĄ 
GRĄŽINK NEPRIKLAUSOfVBE “ 
LIETUVAI IR HES AHZIM1S 
BŪSIME GERI KAIMXNAI

(Deklaracijos apimtis - 5 mašinraščio puslapiai. Že - 
miau pateikiamas tiktai konspektyvus jos atpasakojimas, 
išvardinami reikšmingesni jos akcentai).

Deklaracijos pradžioje glaustai įvertinta dabartinė 
Sovietų Sąjungos padėtis. Pabrėžiama, jog realios demo
kratijos joje dar nėra. Veikiantieji įstatymai, kaip ir anks 
čiau, prieštarauja tarptautinės teisės normoms. Tauti- 
niams-demokratiniams judėjimams slopinti tebenaudoja
mos represijos. Tai patvirtina įvykiai Armėnijoje ir Gru
zijoje. Sovietų Sąjunga buvo ir pasiliko kolonijinė imperi
ja. Jos grobuonišką politiką akivaizdžiai iliustruoja slap
tas suokalbis su nacistine Vokietija dėl Pabaltijo valsty
bių ir kitų kraštų užgrobimo. Sovietinė imperija yra 
ankstyvesnės Rusijos imperijos natūrali tąsa, su tuo tik 
skirtumu, kad ji yra totalitarinė. Sovietinis socializmas 
parodė, jog jis nesugeba išspręsti ekonominių, politinių, 
tautinių ir kitų problemų, išeitis iš tos krizes - ne libe- 
ralizacija, ne totalinės sistemos modernizacija , o jos at
sisakymas.

Demokratinės opozicijos vaidmens ir jos reikšmės ne
supratimas trukdo tautoms siekti tautinės nepriklauso- _ ________ ~ ______ _
mybės ir socialinio- ekonominio progreso. To nesupranta TIJA IR NEPRIKLAUSOMYB 
oportunistinių pažiūrų inteligentija ir dalis buvusių disi
dentų, pasilikusių imperijoje ar atsidūrusių užsienyje. Opo
zicijos vaidmens nesupratimas vyrauja ir Vakarų pasauly
je. Vakarai per daug pasitiki realia Gorbačiovo jėga ir 
nepakankamai vertina tautinių-demokratinių judėjimų 
realią jėgą. Negalima remti Sovietų Sąjungos vyriausy
bės ir ja pasitikėti, neatsižvelgiant į reikalavimus, ku
riuos kelia tie, kurie dalyvauja tautinio išsilaisvinimo 
kovoje.

Toliau Deklaracijoje kalbama apie tai, kad demokrati
nė opozicija Sovietų Sąjungoje yra įvykęs faktas, su ku
riuo negalima nesiskaityti. Opozicija pasireiškia nepriklau
somų politinių partijų ir organizacijų susikūrimu, tautinių 
-demokratinių judėjimų koordinacinio komiteto įsteigimu 
Vilniaus konferencijoje, judėjimais už laisvę ir demokra
tiją ir kt. Paryžiuje įsteigtos organizacijos nariai yra tos 
opozicijos atstovai. Organizacijos konstrukcinė programa 
yra skirta vesti pavergtas tautas iš socialistinės aklavie
tės. Kad tai padarytume, reikia įgyvendinti 3 pagrindi
nius principus: sukurti tikrąją demokratiją, leisti tautoms 
laisvai apsispręsti, netrukdyti kurti laisvuosius verslus.

Deklaracijoje ypatingai akcentuojama tautinė savival
da, kuri turi tapti opoziciniu tautiniu parlamentu, tautos 
valios išryškinimu ir tos valios politiniu įteisinimu. Orga
nizacija DEMOKRATIJA IR NEPRIKLAUSOMYBĖ tik 
tautinėje savivaldoje mato jėgą, kuri pajėgi Sovietų Sąjun
gos tautas, siekiančias pilnos laisvės, atvesti į tikrąją 
valstybinę nepriklausomybę. Visas Sovietų Sąjungos impe
rijos pavergtas tautas jungia kova prieš bendrą priešą - 
imperinę totalitarinę sistemą, ir kovoja už žmogaus 
teises visais aspektais.

Deklaracijoje reikalaujama, kad nuo Sovietų Sąjungos 
ekonomikos būtų pašalinti valstybinio socializmo pančiai, 
kad būtų duota laisvė privačiai, kooperatinei ir valsty
binei______gamybai Reikalaujama išvesti okupa-

iš visų tautinių respublikų ir visiško 
vidaus reikalus. Reikalaujama paleisti 

kalinius, nutraukti represijų vykdymą.
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PARYŽIAUS KONFERENCIJA-SOVIETŲ BLOKO 
DEMOKRATINE ALTERNATYVA

VYTAUTAS SKUODIS
/ tęsinys /

1 2-4. Konferencijos antroji diena (gegužės 10). įvyko 
trys posėdžiai. Jų metu kalbėjo organizacijos DEMOKRA' 
----- --- ------------------------- -  JH-'nariai: Eduardas Gudava - 
apie Vakarų požiūrį į tautinius judėjimus, vykstančius 
Sovietų Sąjungoje; Mikola Rudenko savo kalboje lietė 
sovietinės ekonomikos imperinius aspektus; Petro Ruban- 
nagrinėjo klausimus, susijusius su kooperatyvais ir priva
čiomis gamybos perspektyvomis; Jurij Jarim-Agajev supa
žindino su darbininkų judėjimais ir laisvomis profesinėmis 
sąjungomis.

Pasisakė ir svečiai, užsienio kraštų atstovai, Sovietų 
Sąjungoje vykstančių reiškinių analizės specialistai.

Martin Colman kalbėjo apie Rytų - Vakarų prekybos, 
finansinius ir bankų ryšius; Amiral Lacoste - saugumo 
ir nusiginklavimo klausimais; Paul Anastasi - apie dezin
formaciją "glasnost" epochoje, Lubo Sire - apie monopoli
jas, užsienio prekybą su sovietais ir finansinę apyvartą. 
Deja, visų šių įdomių pranešimų konferencijos šeiminin
kams ištisai išklausyti neteko, nes dažnai buvo užimti po
kalbiuose su žurnalistais, ir įrašais radijo studijose.

Šios dienos posėdžių moderatoriais buvo Jean-Franęois 
Revel, Eric Laurent, paskutiniajame posėdyje - buvęs 
radijo stoties LAISVOJI EUROPA direktorius Georgę^ 
Urban. Pirmosios dienos posėdžius pravedė Ralph Pinto 
ir Aląin Besancon.

Paskutinysis posėdis buvo daugiau diskusinio pobūdžio 
Kalbėjo Lenkijos SOLIDARNOST atstovai Zbigniew Ro- 
maszcwski, Maciej Zalewski, abu specialiai atvykę iš Len
kijos ir vienas judėjimo Vengrijoje lyderių Gaspar Miklos- 
Tamas, į šią konferenciją atvykęs iš Vengrijos.

Z. Romaszewski pabrėžė, jog Lenkijos pavyzdys rodo, 
kad galima daug pasiekti, naudojant atkaklias ir pasto
vias spaudimo priemones. Lenkijos situacija parodo, jog 
joje gyvenimą apsprendžia ne įstatymai, o politika.

G.M. Tarnas kalbėjo, jog Vengrijoje socializmo šalinin
kų nėra. Jų nėra ir kompartijoje. Jeigu norima sukurti 
normalią visuomenę, reikia sukurti palaipsniui ant nacio
nalinių šaknų, nuo kurių vengrų tauta buvo atskirta jau 
prieš 40 metų. Jeigu Vengrijoje demokratinė liberaliza- 
cija veiks ir toliau, mes turėsime taikiai kalbėtis su 
sistema, kurios struktūra niekam nereikalinga. Mes neno
rime komunistų represijų. Mes nenorime, kad jie liktų 
bedarbiais. Mes jų nepersekiosime, nes tikri demokratai 
yra prieš bet kokias represijas. Vengrijos kompartija 
prarado pagrindą. Ji dabar parduoda namus, perka akcijas

cinę kariuomenę 
nesikišimo į jų 
visus _ pol i t i n jus. 
(Red. pabr.j.

Deklaracijos
Imperija yra blogis ir anachronizmas, 
traukti iš istorinės arenos. Toji 
vietą laisvoms demokratinėms valstybėms, kurios bus • • U 7 . Cll CAVIVJ 111 1V1C£ • tJ 1 V1UUUL į-'Cll MV4WKUIA 1 1U1 1 1 MOj l\U UIW 1JUO

lygiateisės su visomis kitomis pasaulio valstybėmis" (Red. ir tampa kapitaliste. Vengrų tauta reikalauja, kad kom
partijos veiklą kontroliuotų parlametas.

Prieš baigiant konferenciją kalbėjo Prancūzijos minist
rų kabineto narys Alain Madelain. Savo kalboje jis pabrė
žė, jog dabartinis detantas yra Amerikos prezidento 
Ronald Regan'o veiklos pasekmė. Brežnev'as, pasinaudo
damas Vakarų silpnumu, buvo išplėtęs savo imperines- 
kolonijines tendencijas. Amerika dėl to buvo priversta 
skirti milžiniškas lėšas ginkluotei. Sovietų Sąjunga nebe
išlaikė tų ginklavimosi varžybų. Jos agresyvi politika 
privedė ją prie dabartinės ekonominės, socialinės ir ideo
loginės krizės. Komunizmas prarado jėgą. Sovietų pralai
mėjimas Afganistane parodė, I jog jėga nėra visagalė. 
Tačiau Gorbačiov' as neatsisakė idėjos Europą atskirti nuo 
Amerikos. Jis sumaniai moka išnaudoti pacifistines nuo
taikas, ypač tas, kurios pasireiškia Vokietijoje. Tačiau 
Amerika ir Sovietų Sąjunga atsisakė šablonų ir pradėjo 
kalbėtis žmogiška kalba. Jų susitarimų dėka buvo pasiek
ta, kad dabar pašalinta daug regioninių konfliktų. Sovie-

pabaigoje sakoma: "Sovietinė totalitarinė 
Ji privalo pasi- 

imperija turi užleisti

pąbr.L
Deklaracijoje skelbiamas Koordinacinio centro tauti- 

niams-demokratiniams judėjimams Sovietų imperijoje remti 
įsteigimas, kurio pavadinimas DEMOKRATIJA IR NEPRI
KLAUSOMYBĖ. Tas centras atviras visiems tautinių, de
mokratinių ir išsilaisvinimo judėjimų atstovams. Centras 
bendradarbiaus su visais, kurie palaiko šią Deklaraciją ir 
pritaria jos principams.

Žemiau seka 22 parašai.
Deklaraciją ir santrauką paruošė Vytautas Skuodis.

tai pagaliau suprato, kad ginklų kiekybė negali pakeisti 
jų kokybės. Prancūzijos ministras taip pat kalbėjo,., jog 
vakarai yra praradę dvasinę jėgą ir kad Sovietų Sąjungos 
pavergtų tautų kančios ir Rytų dvasinė potencinė jėga 
gali labai daug duoti XXI-jo amžiaus Europai. Alain 
Madelain į ateitį žiūri optimistiškai.

Prieš uždarant konferenciją, vėl kalbėjo įsteigtosios 
organizacijos DEMOKRATIJA IR NEPRIKLAUSOMYBĖ 
pirmininkas Paruir Airikian'as. Jis pažymėjo, jog ši kon
ferencija padėjo sujungti mūsų pavergtas, tačiau kovojan
čias tautas su laisvąja demokratija, kad konferencijos 
praėjo geriau, negu tikėjosi jos organizatoriai. Paruir 
Airikian'as tačiau pabrėžė, jog su šia konferencija pradė
jusios gyvuoti organizacijos laukia nelengvi darbai. Ji 
rinks informaciją ir ją skleis per politines akcijas. Orga
nizacija numato įsteigti tyrimų centrą ir leisti savo 
žurnalą. Organizacijos veikimo formalus pagrindas šiuo 
metu yra priimtoji, 22 parašais patvirtintoji ir paskelbto
ji deklaracija. Konferencijos išvakarėse organizacija pa
ruošė ir priėmė visą eilę rezoliucijų ir kitų dokumentų, 
kurie bus paskelbti spaudoje ir išsiuntinėti kompetetin- 
giems asmenims bei organizacijoms. Išvardindamas tuos 
dokumentus, jis pirmiausia paminėjo reikalavimą, kad 
Sovietų Sąjunga ir Vokietija viešai paskelbtų slaptuosius 
Molotovo-Ribbentropo 1939 metų dokumentus ir pripažin
tų juos negaliojančiais. (Red, pabr.).

5. Mintys apmąstymams. Ateitis parodys, kiek bus 
veiksminga toji organizacija DEMOKRATIJA IR NEPRI
KLAUSOMYBĖ. Turbūt ir mūsų lietuviškoje visuomenėje 
bus viską žinančių skeptikų ir pranašų, kad tos organiza
cijos, kaip ir daugelio panašių, laukia stagnacija. Tačiau 
nereikėtų pamiršti, jog tos organizacijos įkūrėjai, praėję 
176 metų ekstreminius išbandymus, gyvena ne sau, o 
savajai tautai ir visos žmonijos idealams. Jie ir Vakaruo
se atsidūrė ne asmeninio gerbūvio ieškodami. Kiti - prie
varta išvaryti. Žinoma, nuo klaidų nė vienas jų nėra 
apsaugotas. Pagaliau, ir jėgos ne visų vienodos.

O Paryžiaus konferencijos skeptiški vertintojai pasi
reiškė dar jai neprasidėjus. Iš vieno mūsų pagarbaus dip
lomato teko išgirsti tokį, visai nediplomatišką samprota
vimą: - "Mums neturi rūpėti kažkokie totoriai... Mūsų 
vienintelis tikslas - Laisvoji Lietuva ir mes neturėtume 
toje konferencijoje dalyvauti". Kaip sakoma, - nei pri
dėti, nei atimti...

Abejingumą tai konferencijai parodė ir PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS vadovybė. Prašymas, kad 
neseniai Detroite įvykusiame PLB, ALB ir KLB suvažia
vime būtų kritiškai įvertintas pranešimas, skirtas Pary
žiaus konferencijai, liko neišgirstas - "pritrūko laiko"...

Paryžiaus lietuviai patikėjo kažkieno paleistiems gan
dams, jog to suvažiavimo rengimą monopolizuoja "slapta 
grupė", susidedanti iš ruselių, kurie yra Rusijos imperijos 
salininkai. Tenka tiktai apgailestauti, kad jie prarado 
puikią progą paskleisti informaciją apie Lietuvą.

Su dėkingumu reikia prisiminti Anglijos lietuvių atsto
vą, kurio atvežtoji įvairi informacinė literatūra apie 
Lietuvą buvo išgraibstyta jau po pirmojo posėdžio.

Malonų įspūdį paliko Vokietijos 
kurioje buvo didelė grupė jaunimo iš 
zijos.

Dažnai nusiskundžiame, kad sunku 
mu prasimušti į tarptautines sferas, 
progų neišnaudojame!

lietuvių delegacija, 
Vasario 16 Gimna-

su Lietuvos klausi- 
Deja, pasitaikiusų

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KITI APIE MUS
PORTLAND TRAIL BLA
ZERS, anot laikraščio, 
labai norėtų, kad Sabonis 
pas juos žaistų centru, 
įdomu tačiau, kad klubo 
prezidentas Harry Glick- 
man skubiai pridūrė: "Mes 
davėme aiškiai suprasti 
nuo pat pirmos dienos, kad 
nesame suinteresuoti Sabo
nio pabėgimu".

Esame tikri, kad Sabonis 
apie tai jam nepasakos, 
jei ir sumanytų tai pada
ryti. Nors tame pačiame 
straipsnyje užsimenama, 
kad šiuo metu sovietų at
letams nėra reikalo nele
galiai pabėgti, tarytumei 
duodami suprasti, jog da
bar Sovietų Sąjunga juos 
išleidžia laisva valia. At
rodo, kad ir Glickman' as 
(kuris turėtų žinoti), ir 
laikraštis skelbia niekus.

/ Sužinojome, kad: 
Krepšininkas R.Kurti

naitis pasirašė sutartį žais
ti V.Vokietijos komandoje, 
Š.Marčiulionis pasirinko 
San Francisco komandą./

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PETRAS CIDZIKAS 
BAIGĖ BADO STREIKĄ

Š.m.gegužės mėn.5 d. 
Lietuvos Demokratų Parti
jos susitikime su visuomene 
vilnietis Petras Cidzikas 
paskelbė bado streiką, kurį 
vykdė Gedimino aikštėje, 
padedant organizuoti Lie
tuvos Politinių Kalinių 
Gelbėjimo Komitetui.

Pagrindiniai badaujan 
čiojo reikalavimai-. politinio 
kalinio Lietuvos partizano 
Boleslovo Lizūno išlaisvini
mas, viešas politinio kali
nio Arūno Dainausko bylos 
peržiūrėjimas, anksčiau 
išlaisvintųjų politinių kali
nių reabilitacija ir morali
nis bei materialinis žalos 
atlyginimas.

Kun. Viktoras SKILANDŽIŪNAS

Taip pat iškeltas poka
rio metais (1945-47m) Ma
žojoje Lietuvoje vykdytų 
žudynių klausimas, žudikų 
ir žudymo vietų paskelbi
mas.

Kelių šimtų žmonių 
būrys piketavo prie vyriau
sybės pastatų, reikalauda
mi išleisti Boleslovą Lizūną.

Buvo pažadėta bylą 
peržiūrėti ir š.m.birželio 
6 d., po 33 parų badavimo. 
Petras Cidzikas badavimą 
nutraukė.

• _ VILNIAUS RADIJAS 
birželio 5 d. pranešė, kad 
Lietuvos jachtos sėkmingai 
buriuoja Amerikos link. 
AUDRA ir DAILĖ jau yra 
nuplaukusios daugiau negu 
pusę kelio ir jų radijo siųs
tuvai dabar geriau girdimi 
Amerikos žemyne, JAV, 
negu Lietuvoje. Radijo 
ryšį yra užmezgę jau kelio
lika JAV lietuvių radijo 
mėgėjų. Tuo tarpu jachta 
LIETUVA yra šiek tiek 
atsilikusi, nes virš paros 
praleido Azorų salyne, kur 
jai buvo sutaisytas lūžęs 
vienos burės stiebas. Vil
niaus radijo užsieniui 
skirtoje laidoje buvo per
duota dalis pasikalbėjimo 
su jachtos LIETUVA kapi
tonu.

XXXII- SIOSE KANADOS LIETUVIŲ. DIENOSE :
Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė

2.
Sekmadienį, gegužės 21 d., gražioje St.Peters Bazili

koje vyko iškilmingos pamaldos katalikams. (Evangelikų 
pamaldos vyko Redeamer Lutheran Church bažnyčioje. 
Kai kuriomis kitur ruoštomis Lietuvių Dienomis ar Sibi- 
rinių Trėmimų minėjimuose jau prigyja gera tradicija 
pravesti ekumenines pamaldas.).

Mišias koncelebravo kunigai - Juvenalis Liauba, 
Viktoras Skilandžiūnas, Stasys Šileika ir iš Lietuvos atvy
kęs jaunas kunigas Ričardas Repšys. Giedojo Londono 
lietuvių "PAŠVAISTĖS" choras, vad. Ritos Vilienės.
1989. VI. 8

įdomų, rūpestingai pritaikyta ir išmąstytą žodį, 
pakiliai pasakė kun. V. Skilandžiūnas. Labiausiai jis pa
brėžė, kad dabar mums visiems reikia išlaikyti tautai 
charakteringą gerumą ir išmintį. Jo mintys buvo papil
dytos įvairiomis citatomis. Kalbėdamas apie LIETUVIŲ 

< DIENŲ reikšmę ir svarbą, jis priminė, kad:
a/ Amerikos prezidento Wilson'o paskelbtoji Lietuvių 
Diena 1916 m. buvo svarbus įvykis. Tai buvo pirmas 
oficialus JAV prezidento aktas, pripažįstąs lietuvių tau
tos egzistenciją.
b/ Kita lemtingos reikšmės turinti Lietuvių Diena buvo 
paskelbta 1917 m. Popiežiaus Benedikto XV.
c/ Pasaulinėje parodoje 193£l m. New York’e Lietuvių 
Dienos proga( sekmadienį po Tautos šventės, rugsėjo 
mėn.9 d.) dalyvavo 59 JAV lietuvių chorai su 3.000 da
lyvių.
d/ LIETUVIŲ DIENOS LONDONE,Ont.- Kanadoje šiemet 
yra labai reikšmingos, nes gyvename didelių pervartų, 
pasikeitimų, reformų, sąjūdžių bei judėjimų laikotarpį. 
Vyksta demokratinė revoliucija.

Praėjusių Velykų rytą, pirmą kartą didžiulei miniai 
Lietuvoje susirinkus į senąją Vilniaus katedrą, dėl kurios 
grąžinimo kietai kovota net ketvirtį šimtmečio, kardino
las V. Sladkevičius pasakė ir šiuos žodžius: "Netekome 
tautos gyvenime reikalingiausių dvasinių vertybių, jautė
mės ne kartą lyg nebyliai, be tiesos žodžio, bevaliai, 
surištomis rankomis kažkur vedami ar varomi. Mūsų 
tautos gyvenimas atrodė praradęs savo prasmę ir 
džiaugsmą. Pradėjome nepasitikėti ne tik vieni kitais, 
bet ir bendrai visa gyvenimo tikrove. Praėjusieji ir šie 
metai mūsų tautos gyvenime prasmingų ir džiugių pasi
keitimų metai. Mes vėl pamatėme vieni kituose ne klas
tingus priešus, o bendro tautos vargo bei likimo brolius 
ir seseris. Panorome savarankiškai, kūrybingai darbuotis 
tautos šviesesnės ateities labui".

Taip pat priminė, kad Lietuvių Dienos tai kartu ir 
Lietuvos dienos, nes kur lietuvis- ten ir Lietuva. Anot 
vieno Lietuvos Sąjūdžio atstovo, kalbėjusio Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime Toronte -"Be mūsų nėra 

' Lietuvos...Ir be jūsų nėra Lietuvos..."

Priminė ir kardinolo V.Sladkevičiaus tartus žo
džius lietuviams Romoje:

" Per šias dienas pasijutau, kad esu Lietuvoj, 
čia skamba lietuviškas žodis, daug reiškia ir lietuviškas 
būdas, gerumas. Tą gerumą iš jūsų akių ir žvilgsnių 
pajutau. Kol mes nepraradom lietuviško gerumo, mes 
dar esame tauta, kurią pažins ir atpažins kiti...". Kita 
proga jis kalbėjo ir taip:

"Lietuva - tai ne vien debesėliai ir lankos. Lietuva 
- Vaikų Darželiuose ir Senelių Namuose. Lietuva - kiek
vienas musų tautos žmogus, kiekviena plakanti širdis, 
i kurią atgręžkime savo meilės ir gailestingumo spindu
lius".

Kun. V.Skilandžiūnas su viltimi ir rūpesčiu kreipė
si į jaunimą, pabrėždamas, kad be išminties šių dienų 
jaunimas daug kur pasaulyje tampa narkomanijos, hedo
nizmo ir net satanizmo aukomis, vergais. Priminė jiems, 
kad tik išmintingas jaunimas, sveikas kūnu, protu ir 
dvasia, kuria ateitį. "Išmintis yra dorybė, kuri įgalina 
žmogų teisingai pažinti ir pasirinkti kas tikrai gera ir 
veda į galutinį jo tikslą.

Šviesaus proto disidentai labai pabrėžia didelį 
reikalingumą išminties: norint patirti, kas vyksta Lietu
voje, dažniausiai nėra reikšmingiausia tai, kas staiga 
sudomina arba kam daugiausiai priskiriama svorio svetur 
gyvenančiųjų... Jie taip pat ragina, kad būtina visą žmo
niją kuo skubiausiai kelti iki išmintingo elgesio lygio, 
kad suprastume, kaip tiek atskiri žmonės, tiek ir ištisos 
tautos ir šalys privalo gyventi, kuo pagrįsti savo santy
kius."

"Net ir karalius Saliamonas,“ - kalbėjo kun. V.Ski
landžiūnas, -nors ir buvo garbingiausias, turtingiausias 
ir_galingiausias to meto valdovas, jautė didelį išminties 
trūkumą. Jis su dideliu nuolankumu meldė Viešpatį :

" Todėl tai aš troškau, ir man buvo duota išma
nymo/ Aš šaukiaus ir atėjo į mane išminties dvasia./ 
Aš stačiau ją aukščiau už karalystes ir sostus/ Ir paly
ginus su ja,niekais laikiau turtus" /Išm.7,7-8/.

Girdėjome ir kitą citatą, kalbant apie išmintį: 
"Išmintis neįeina į piktavalią sielą. Ir negyvena nuodė
mes pavergtame kūne, nes šventoji drausmės Dvasia 
bėga nuo klastos ir tolsta nuo beprasmiškų protavimų 
ir išvaroma, užeinant neteisybei.

Nes išmintis yra mylinti Dvasia ir tikras jo šir
dies tyrinėtojas. Išmintis yra tikras gyvenimo vadovas.
/Išm. 1,4/."

Turiningas pamokslas buvo susikaupusiai išklausy
tas.

Sugrįžus į viešbutį,pasistiprinus ir pailsėjus, trau
kėme į svarbiausiąjį KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ REN- 
GINį - KONCER TĄ. / bus daugiau /

PRANEŠA PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENE:

TALKA LIETUVAI
TALKOS LIETUVAI Koordinacinis Komitetas susideda 

iš PLB pirmininko dr. Vytauto Bieliausko ir PLB Vicepirm. 
Ryšiams su Kraštais - Gabijos Petrauskienės, iš KLB 
pirm. Vytauto Biretos ir sekretorės dr. Marytės Arštikai- 
tytės-Uleckienės; iš JAV LB - pirm, dr. Antano Razmos 
ir vicep i r m. specialiems reikalams - dr. Petro Kisieliaus,

Komiteto tikslai:
1) būti informuojamam apie prašymus iš Lietuvos ir 
apie kraštuose vykstančią akciją tuos prašymus pildant, 
ir 2) informuoti apie tai, kas jau pildoma ir kur dar 
trūksta akcijos, kad talka vytkų labiau koordinuotu būdu.

Telefonu iš Lietuvos dr. Vytautui Bieliauskui pranešta, 
kad per Bendruomenę siųsta vitaminų siunta pasiekė nese
niai išlaisvintus politinius kalinius prieš Kalėdas. Tai buvo 
jiems graži kalėdinė dovana, už kurią jie dėkoja išeivijos 
lietuviams.

Talka reikalinga šiose stityse: medicininis aprūpini
mas (vaistais, aparatūra), ekologijos srityje (aparatūra, 
ekspertais), komunikacijos priemonių srityje (video, mag
netofonai, kompiuteriai, telefax), ekonomijos srityje (eks
pertais, biznieriais konsultantais) bei įvairiose kitose 
srityse.

Kviečiame visuomenę prisidėti prie talkos Lietuvai 
projektų, siunčiant savo aukas: Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei, 2968 Compton Road, Cincinati, OH 45251, USA. 
Čekius rašyti: Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. Uz čekius 
bus išrašomi nuo mokesčių atleidimo kvitai. PLB nuo 
mokesčių nurašymo įgaliojimo numeris yra: 36-300-3339; 
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toron
to, Ont. Canada, M6H 1A8.

Telefonai: Toronte - (416)-533-3292.; JAV LB Būstinė 
- 2713 West 71-st St., Chicago, IL 60629, Telefonas- 
(312)-436-0197.

GERO VĖJO BURIUOTOJAMS?



POETO TRIUMFAS TĖVYNĖJE PO

AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS
Poetę Bernardų Brazdžionį, dainavusį 49-ris metus 

apie gyvų, nepavergiamų ir vergijŲ nepalaužtų Lietuvę, 
šių metę gegužės mėnesį Lietuva sutiko atviromis ran
komis ir meilės bei dėkingumo kupinom širdim Vilniuje, 
kunigaikščių mieste, kuriame Brazdžionis dar kartę buvo 
apvainikuotas laureato vainiku. Jis buvo Lietuvoje iškil
mingai apskelbtas šių metę POEZIJOS PAVASARIO lau
reatu. Ir nė vienas musę labiau neužsitarnavo tokio 
pripažinimo, tokios meilės ir tokios garbės. Brazdžionio 
poezija gaivino ir guodė lietuves ir lietuvius gūdžių ver
gijos naktį namuose ir už tūkstančio mylių amžinojo 
įšalo ir koncentracijų lagerių plotuose. Buvo juk tokių, 
kurie už skaitymų slapta platinamų, ranka nurašinėjamų. 
Brazdžionio knygų buvo sukišti į kalėjimus ir ištremti 
iš savo krašto. Tokię kainę moka žmonės tiktai už tai, 
kas yra savojo likimo ir būties dalimi.

Nepalūžusį, išdidų ir sujaudintę iki ašarų poetę 
pasitiko Vilnius ir visa Lietuva. Ir klausėsi jo deklamuo
jamos poezijos šventadieniška rimtimi. Štai, grįžo Lietu
von j ų p o e t a s ir jo poezija, dabar galima ję 
skaityti laisvai, kartoti ir kartoti jos posmus, kaip ka
daise buvo kartojami Lietuvos atgimimo dainiaus Mairo
nio posmai.

Kodėl Brazdžionio poezija tapo visos tautos balsu 
ir širdim - lengva atsakyti: todėl, kad jos posmai išsakė 
tai, kę kiekvienas jautė ir kuo kiekvienas gyveno. Ir 
todėl, kad jo poezijų suprato visi be interpretatorių 
ir tarptautinių žodynų. Ir dar dėlei to, kad jo eilėraš
čiai yra tikra poezija, skambiai, sklandžiai ir be prie
kaišto įforminanti savitus įvaizdžius, palyginimus ir gau
sias poetines figūras. To meistriško eiliavimo galėtų 
pasimokyti ne vienas musų poetas ir poetė, ne tiktai 
pradedantieji, pažengusieji, bet ir jau pripažintieji ir 
net apvainikuotieji.

Mūsų literatūros aptarinėtojai ir jų imitatoriai 
bei sirgaliai ( su maža išimtimi) pripažįsta ir svarsto 
tiktai tokię poezijų, kurios arba visiškai neįmanoma, 
arba labai sunkiai tegalima išlukštenti. Dažnu atveju 
ir patys autoriai užsiiminėja mistifikacija, operuodami 
svetimžodžiais ir miglotom sęvokom, bandydami "pri
trenkti" skaitytojų ir mažvertybių kompleksų kamuoja
mus "literatūrologus". Tokiu būdu, mūsuose, po kultūrinio 
nuosmukio yra atsiradęs pamėgdžiojamasai tarpusavio 
nuomonių snobiškas, neva intelektualinis, garbinimo nuos
mukis. Aišku, Brazdžionio poezija tiems nagrinėtojams 
nepatiko ir netiko vien todėl, kad iš jos negalima pada
ryti nuosavo, tiktai pateptiesiems įkandamo, mito. Betgi 
Brazdžionio poezijų suprato tauta, nes jisai jai kalbėjo. 
Pateptieji gali užsiiminėti savo hermetišku žodžių žaidi
mu, nes jie nekalba žmonėms, bet sau.

Vienas senas ir diplomuotas cinikas pavadino Braz
džionio kūrybę "Brazdžionio sindromu". Buvo tokių, kurie 
Brazdžionio kūryboje tematė patriotizmų ir patosų. Buvo 
tokių, kurie buvo alergiški jo religinei tematikai. Savo 
laiku net doktrinuotasai Jakštas-Dambrauskas barė Braz
džionį už religinių temų nepriimtinų įforminimų. Žodžiu, 
rafinuotieji super-akademikai ir neliberalūs liberalai rado 
jo poezijoje įvairių, beveik visuomet nebūtų, kliaudžių, 
o poezijų mylintys skaitytojai Brazdžionio poezijų 
mylėjo. Brazdžionio poezijos žodis rado kelių į 
skaitytojus tiesiogiai, nes poetas kalbėjo jų, nieko nevaiz
duojančių ir nepretenduojančių į rinktinį neklaidingų 
elitų, kalba. Bernardas Brazdžionis savo eilėse kalbėjo 
taip, kaip norėjo kalbėti tauta, ir tai, kų norėjo kalbėti 
tauta, kų norėjo girdėti tauta. Duok Dieve, kad tokių 
"sindromų" būtų kiekvienoje tautoje, kad jį su tokia 
meile ir tokiu dėkingumu skaitytų jos žemės žmonės. 
Prisiminkime tiktai vengrų Petofi, latvių Rainį, ukrainie
čių Ševčenkų, čekų Otokar Brėžinę, vokiečių Goethe 
ir Schiller'į ir šimtus kitų,kurių žodžius kaip priesaikų 
ir maldų kartoja tautos.

Prieš mus - paskutinioji Bernardo Brazdžionio 
poezijos knyga PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS. Iš tiesų, 
"LIETUVIŲ DIENŲ" leidykla negalėjo išleisti tos knygos 
geresniu laiku, kaip dabar, kai poetas vyko Lietuvon 
į šių metų istorines POEZIJOS DIENAS. Jis pradėjo 
jas jau Vilniaus aerodrome, iškeltas stiprių rankų virš 
minios, deklamuodamas savo dviposmį, kurių kiekvieno 
paskutinieji žodžiai tarė, kad poetas savo žemės kiek
vienų pėdų ir kiekvienų sielų bučiuoja širdimi. Širdimi 
kalbėjo Brazdžionis Lietuvai ir širdimi Lietuva jam atsi
liepė.

Dideliam rinkinyje skaitytojas ras visų Brazdžionio 
poezijos apimtį: nuo šmaikščių, nuostabiai muzikaliai
parašytų miniatiūrų iki plačiamosčių, į savo tautų kal
bančio poeto - oratoriaus ritmingų ir pakilių posmų. 
Nedaug kas ras kitų lietuvių poečių ir poetų kūryboje 
tokia virtuoziška forma parašytų eilėraščių. Išradingu
mas ir gausa įvairių poetinio įforminimo galimybių dau
gelyje eilučių ir posmų, bei ištisų eilėraščių tiesiog stul
bina. Lengvai ir grakščiai skamba jo posmai, kai jis 
kalba apie saulėtas gyvenimo valandas, klasikine rimtimi, 
kai apdainuoja nedalių ir nemirštančių viltį.

Neįstengdamas ir todėl nesistengdamas ne litera
tūrai skirto laikraščio rėmuose išsamiai aptarti paskuti
nės Bernardo Brazdžionio poezijos knygos, raginu tačiau 
visus Brazdžionio poezijos gerbėjus būtinai rinkinį PO 
AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS įsigyti, nes jame poetas 
sužėri visom savo poetinio talento varsom.

* Bernardas Brazdžionis,PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS, 
išleido "Lietuvių Dienų" leidykla. Viršelį ir skyrių vinje
tes piešė Paulius Jurkus. Už šį rinkinį 1987 m.buvo pa
skirta Lietuvių Bendruomenės Literatūros premija. Knyga 
galima įsigyti "Lietuvių Dienų’’ laidykloje 4364 Sunset 
Blvd.,LOS ANGELES, California (CA),USA 90029. Kaina
(minkštais viršeliais) $12.00, kietais viršeliais - $20.00. 
Knyga gaunama ir pas knygų platintojus.

Bernardas Brazdžionis

Iš eilėraščių rinkinio "PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS"

SUGRĮŽĘ KREGŽDĖS RADINYS

Sugrįžę pirmos kregždės
Melsvam pergamente pavasario dangus
Parašė daug,

parašė daug,
Linksmai dainuojančiais sparnais 
Parašė daug dainų.

Mes radom ją- amžiuos įglūdusią gintaro gėlę,
Mes radom kaip rudenį raudantį stagarą, sausą per lietų, 
Mes radome tautą, kuri buvo mirus ir vėl prisikėlė, 
Mes radom nedidelę didelę Lietuvą.

Ir nuostabųjį raštą
Aš visą vasarą skaitau
Pergamente padangių mėlynų.
Ir jų sanskritui ieškau žodžių ■
Senoj lietuviškoj kalboj, 
Verčiu tarmės aukštaitiškos kalbon 
Sanskritą sintaksės dainuojančių sparnų.

Sustojo karaliai, išvydę dainuojančią Baltiją 
Ir stebisi gymiu tautos tautose neregėtu - 
Ir išplaukė išplaukė ji kaip undinė gintaro valtyje 
1 didįjį viešpačių ringą iš mažojo geto.

O mes ją, ramovių šventų vaidilutę Ramintą ar Gintą, 
Mes ją, numylėtinę protėvių dievo Perkūno
Nuo bado, nuo maro, nuo karo dievų vieno Dievo

ramintą ir gintą
Per visą gyvenimą nešam kaip sąnarį savojo kūno.

KARALIUS IR POETAS

Tu parašei ant marmuro, 
granito ir akmens,

Aš parašiau upelyje 
ant tekančio vandens.

Kalei žodžius į uolą tu,
kad nenutrintų jų,

Ant jųjų miglos puola ir 
pavirsta jie krauju.

AŠ parašiau ant debesio 
labai aukštai, labai,

Ir mano žodžiais stebisi 
kartodami žaibai.

Tu surinkai juos knygosna
įstatymų,Įteismų,

O mano žodžiai dygo su 
gegužio žalumu...

O aš paleidau vėjuose, - 
ką guos jie, ko neguos,-

Jais mylimi kalbėjosi, 
jais meldėsi varguos.

Tavi supo akropolį
kartuvėm jir kardu,

Mani - slopino sopulį
pravirusių žaizdų.

Širdies žaizdų žarijomis
žėrėjo jie nakty

Nežinomi - ramindami, 
nešventinti - šventi.

RUDENS REMINISCENCIJOS
Eidamas Mojavos dykuma gelsva
Aš atsiminiau geltoną svėrių lauką,
Aš atsiminiau, kaip geria Lietuva
Tirštą ryto rudeninio miglą.

Kaukai
iš visų šermukšnių raudonų,
Tartum burkštino karolius, uogas renka,
Sudeda ir saugo prie užgęsusio ugniakuro po vasaros 

dienų..

O žilvitis upės srovei duoda ranką
Ir pro įmerktus į vandenį pirštus
Bėga bėga debesys pilni nakties benamių varnų...
O žilvitis, tartum pradedantis (daug žadąs) poetas, 

purtydamas plaukus nešukuotus ir tirštus, 
Deklamuoja Degutytės išverstą Verharną.

Skęsta žingsniuose tylos Mojavos dykuma gelsva,
Skęsta gęstančio saulėleidžio gaisuos iškeltos Jošua 

žvakidės, tartum aukai,
O pro tylą ausyse, man rodos, kyla amžinoji Lietuva, - 
Šoka kaktusai su laumėm, šoka palmės su žemėpačiais ir 

kaukais. 
■

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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APIE TĖVYNĖS IŠDAVIMĄ

"UŽ TĖVYNĖS IŠDAVIMĄ Baudžiamajame Kodekse numa
tytos griežčiausios bausmės. Tėvynės sąvoka kiekvienam 
doram žmogui šventa. Visą lietuvių tautą teigiamai 
nuteikė Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
sausio 25 dienos įsakas dėl Vasario 16-tosios - Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos - paskelbimo Tautine švente. 
Tai reikšmingas įvykis. Tačiau ši graži pradžia prašosi ir 
tolesnės logiškos sekos. Pripažindami 1918 m. vasario 
16-tąją, pripažįstame ir visą Nepriklausomos Lietuvos 
dvidešimtmetį. Mūsų istorikai pastaruoju metu jau viena
reikšmiai kvalifikuoja 1939 metų rugpjūčio 23 dienos 
Molotovo-Ribbentropo sandėrį su visais vėlesniais slaptai
siais protokolais - kaip nusikalstamus veiksmus prieš su
verenias Pabaltijo respublikas ir Lenkiją. Šio sandėrio 
pasekmė - Lietuva, kaip suvereni valstybė, 1940 metų 
rugpjūčio 3 dieną nustojo egzistavusi. Dabar istorikai 
formuluoja šį Lietuvos istorijos tarpsnį - pradžioje kaip 
okupaciją, o vėliau, jau okupacijos sąlygomis, įformintą 
aneksiją.

Permetus lieptą į 1988 metų vasarą, kuomet lietuviš
kosios trispalvės suplevėsavo gimtosios padangės miestuo
se, kaimuose, - Palangoje į vieną iš tokių atgimstančios 
Lietuvos susibūrimų atėjo Palangos gyventojas Milašius,
atnešė trispalvę vėliavą, už kurios iškėlimą pirmaisiais 
pokario metais Vasario 16 dieną jis buvo teistas mirties 
bausme kaip už tėvynės išdavimą. Vėliau mirties bausmė 
pakeista kalėjimu. 10 metų atsėdėjus - amnestuotas. 
Kyla klausimas, kokią tėvynę išdavė Milašius? Nepriklau
somos Lietuvos - tikrai ne. Esamosios... man regis, irgi 
ne.

Istorikams ir teisininkams dabartinėje situacijoje, 
besirengiantiems švęsti Vasario 16 dieną, gali kilti ir dar 
daugiau klausimų.

Miškas ir pamiškė. Rezistencijos fenomenas pokario 
Lietuvoje dar nėra mūsų mokslininkų deramai aptartas. į 
mišką, t.y. nelegalią rezistentų padėtį, perėjo daugelis 
buvusių Lietuvos kariuomenės kariškių, davusių priesaiką 
ginti savo Tėvynę. Be to, miškan pasuko nemaža vyrų, 
numatytų ištremti Sibiran, kiti - pabėgę vežant. Ar jiems 
dera pritaikyti Tėvynės išdaviko statusą? Tegu į tai 
atsako atbundančios Lietuvos istorikai, teisininkai, bet aš 
manau, jog tai nėra nei Tėvynės išdavikai, nei juo labiau.

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

London: 438-1122 
Windsor: 252-3842 
Calgary: 287-2712 
Winnipeg: 233-3501 
Sudbury: 674-6217
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• VILNIAUS Pedagoginiame 
Institute š.m. balandžio 
mėn.26 d. vyko rektoriaus 
rinkimai. Pagrindinė trijų 
kandidatų mintis buvo ta, 
kad Pedagoginis Institutas 
privalo būti savarankiška 
suverenios Lietuvos aukšto
ji mokykla. Iš trijų kandida
tų laimėjo Saulius Razma, 
buvęs docentu iki 1972 
metų. Jis tuomet dėstė 
politinės ekonomijos kursą_, 
tačiau už atvirai savo pa
žiūrų dėstymų buvo privers
tas išeiti iš darbo ir paša
lintas iš partijos. Dirbo 
kitur.

Slaptu balsavimu 
dėstytojai ir studentai 76.3 
nuošimčiais nutarė išrinkti 
Saulių Razmų, ekonomikos 
mokslų kandidatų, Instituto 
Rektorium.

• Kultūros Ministerija pa
skelbė konkursų DLK GEDI
MINO paminklo projektui. 
Paminklų numatoma pasta
tyti Vilniuje, Žemutinės 
Pilies teritorijoje prie bu
vusių Kunigaikščių rūmų, 
šalia Gedimino aikštės, 
dabartinio apskritojo gėlyno 
vietoje.

• LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
NEPRIKLAUSOMAS KLUBAS 
oficialiai priimtas į P.E.N, 
Klubų š.m.gegužės mėn.7-12 
d.d. Olandijoje vykusiame 
P.E.N Klubo kongrese.

Kongreso darbe pirmų 
kartų dalyvavo lietuvių ra
šytojas Romualdas Lan 
kauskas.

Šiuo metu P.E.N. Klubo 
chartų pasirašė 25 rašytojai

- lietuviai.

anksčiau vadinamieji banditai. Čia gali eiti kalba ir apie 
asmenis, užsiiminėjusius plėšikavimu ir net žudymu. De
graduotų elementų prasiskverbimas tomis sąlygomis buvo 
tikrai sunkiau sukontroliuojamas, tačiau buvusią pokario re 
zistenciją jokiu būdu nederėtų kvalifikuoti kaip banditiz
mą. Tai greičiau politinė reakcija į Lietuvos okupaciją 
bei aneksiją, trėmimus, žudymus.

Dar daugeliui mūsų tautiečių iki šios dienos kartina 
gyvenimą Baudžiamojo Kodekso atitinkami paragrafai, 
kaltinantys tėvynės išdavimu, antitarybine propaganda ir 
1.1. Jie nėra reabilituoti. Todėl oficialiosios institucijos 
negali jiems pritaikyti tremtinio statuso, nes 1988.10.21 
d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsako formu
luotėje kalbama tik apie tremtuosius, tas pats ir su 
LTSR Ministrų tarybos 1988 m. gruodžio 27 d. nutarimu 
dėl turto grąžinimo. Buvusių tremtinių tarpe yra nemaža 
asmenų, kuriems antikonstitucinių teismų farsai buvo or
ganizuojami jau tremtyje, net patiems tenai nedalyvau
jant ir apie tai nieko nežinant.

Jeigu kalbėjau apie mišką, reikia užsiminti ir pamiškę 
t.y. liaudies gynėjus - stribais liaudyje vadinamus, ir kitą 
valdžios aparatą. Visiems į žinoma, jog tarp šių dviejų 
jėgų vyko astrus ir tautai labai skausmingi susidūrimai. 
Anksčiau tai buvo vadinama klasių kovos terminu. Bet 
tai nebuvo nei klasių, nei kokios nors kitos formos kova.
Giliau paanalizavę, nesunkiai pastebime, jog tai buvo 
dirbtinė, stalinizmo sukurta tautų savęs naikinimo, t.y. 
genocido forma. Nepriklausomoje Lietuvoje, kaip bet 
kurioje kitoje demokratinėje šalyje, tokie dalykai būtų 
absoliučiai neįmanomi.

Norėdami panaikinti praeities tragedijų pasikartojimo 
galimybę, dabar siekiame sukurti teisinę valstybę, daly
vaujame rinkimų kampanijose į aukščiausiųjų valdžios 
organų rinkimus, svarstome būsimą Lietuvos konstituciją 
esamomis sąlygomis, rūpinamės gimtosios kalbos išlikimu. 
Tik aktyvios mūsų visų pastangos gali sudaryti tikimybę 
pozityviems rezultatams. "

Julius JUZELIŪNAS,? 1989.02.01, "Atgimimo banga"

tokia realy b ė...
* * *

'Milijonus kartų kartojome, kad BAM'as - amžiaus 
statyba. Žinoma, ne ekonomistų ši sąvoka, greičiau propa
gandistų. Dabar įsitikini: vieno amžiaus nepakaks, - rašo 
ŠVYTURYJE (nr. 9, str. "Spyna ant geležinkelio stoties 
durų") Jonas Vėlyvis. STROITELNAJA GAZETA žurnalis
tas E. Sorokin pasiūlė Baikalo-Amūro magistralę (statyta 
15 metų, išleista 7 milijardai rb) parduoti. Kuo ilgiau ji 
funkcionuoja, tuo daugiau turi nuostolių. Paradoksas: nu
tiestas geležinkelis nereikalingas nei TSRS Ministrų Tary
bai, nei TSRS plano komitetui, nei užsakovui ar rangovui.

O kas pirks "Nachalovkas" su jų gyventojais? Ką 
rejškia tas žodis, autoriaus išgirstas Uojane? Parodė 
lūšnų sangrūdų, kur pakelti ant polių stovi nameliai,
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(Su trupučiu druskos)

Dažnai mes, pasakom, kad kitas pralobo, išgirdę: 
"Aš nesimušu į milijonierius".
Saugom savo kišenę, saugom kito sveikatų ir širdį, 
Nesurezgę eilutės, vaidinam Moljerus.

Vienas skrido į laimės kalną džetu, o kitas kopė kaip 
sraigė, 

Trečias, apartmentų savininkas, pajuokė tuodu abudu: 
"Kur protas?"

O kolega žemaitis per išmintį tėvo taip teigė: 
"Nuo darbo nebūsi bagetas, tik kuprotas."

Politikuojam ir mokom senatorius, net prezidentus, 
Nustatom valstybių ribas, vadovaujant derybom, dalybom. 
Mes - neklystam, neslystam, savo partijos aferistam

i , , prikergtam "šventas",
Per šunų profesorių patys profesoriaujam, 

amerikiečio žento nuopelnais žibami

Su verkiančia lyra,
Kai mūsų vaikai ir vaikaičiai seniai jau nušoko "Mikitą", 
Su trupučiu druskos, su trupučiu juodo pipiro 
Čia mano rimtai-nerimtai parašyta.

apkalti šiferiu, medžiagos gabalais, lentelėmis. Pradžia 
buvo lyg ir planinė - statyti laikinus pastatus kuo piges
nius, nes žmonės ilgai juose negyvens. Tenka gyventi. 
"Lietuviai išvažiuos, o kur mums dingti?" - teiraujasi 
atvykusieji iš kitų šalies rajonų ar priimti dirbti į staty
bos bei montavimo traukinį "Lietbamstatyba". Apskritai 
neaišku, kokia BAMO’o zonos ateitis. Liaudies ūkiui la
bai reikalingos šitos zonos žaliavos, mineralai - nejudi
nami. O iš Lietuvos vežamos plytos, kalkės, Pakruojo 
dolomitas.

Lietuvių darbų zona BAM'o trasoje - pusantro milijo
no kvadratinių kilometrų. Tai plotas, kuriame tilptų 23 
Lietuvos. Naujojo Uojano gyvenvietėje - Lietuvos pros
pektas, Kauno gatvė. Akį traukia Alytaus kombinato 
namai. O žemės gelmėse snaudžia drebėjimo jėgos, galin
čios kilnoti dviejų km. aukščio kalnus. Naujojo Uojano 
statybos ir montavimo darbų sąmatinė vertė, kuri buvo 
numatyta projekte, - 29,8 mln. rb. Planuojama, kad šie
met bus padarj/ta darbų už 3,6 mln., kitąmet - už 1,6 
mln. rb. Ir isleistuvės? Vietos valdžia nenori, kad iš
vyktų Lietuvos pasiuntiniai. Jeigu išvyksite, sako, tai 
nors medžiagų siųskite. Siųsti, kai po ranka tokia medžia
gų galybė! Bet nėra statybos pramonės. Stagnacija BAM'e 
tęsiasi.

Lietuvos statybininkai pernai vasarą pastatė geležin
kelio stotį. Užsakovai užkabino ant durų spyną.”

/"Gimtasis Kraštas", š.m. Nr.20/

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

gražiausių, ir —

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ Į

Iki šiol šis Fondas išleido per 350,(JUU 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 LIETUVIU FONDUI 
(Lithuanian Canadian Foundation).

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

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

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

PALŪKANOS - LIETUVYBEI IŠEIVIJOJE!
_________________

5 psl.



Toronto Lietuvių Evangelikų -Liuteronų IŠGANYTOJO P-jos CHORAS. Lietuvių Namų 
Žinios

o Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 200 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė: 6 
iš Vilniaus, 1 iš Kauno; 
A.I.Giedriai iš Cleveland'o, 
E.I.Klimai iš Lyndhurst, 
Ohio, S.D.Kleinai iš Barrie 
Ont.

a Nauji LN nariai, sumo
kėję ar papildę nario įnašą, 
iki $100: Birutė Daržinskie* 
nė, Kostas Latwis.

e Birželio pradžioje posė
džiavo LN valdyba ir LN 
Vyry Būrelio valdyba.

e Svetainei LOKYS sku
biai reikalingos 45 apsisu
kimų greičio lietuviškos 
plokštelės automatiniam 
patefonui. Skambinti vedė
jui T.Stanuliui tel: 532- 
3311.

IŠ kairės pirmoje eilėje akompaniatorius muz. JONAS GOVEDAS, choro vedėjas ir dirigentas 
PETRAS ŠTURMAS. Dainininkės: E.Pūkienė,O.Fice, A.Langienė, E.Juknienė, 

I.Drešerienė, E.D elkuvienė, E.Šturmienė, choro seniūneE. Varden, H. Balčiūnienė, M. Bumeister, 
I. Dauginiene, I. Šturmienė, A.Monstviliene, G. Zadurskienė, V. Steponienė, L. Šarkuvienė, A. 
Sukauskienė; dainininkai: A. Pūkas, V. K arnilavicius, J. Sederavičius, J. Fice, E. Bartminas, V. 
Zadurskis, K. Stulpinas, L. Monstvilas, P. Puidokas, J. Repečka.

m. jaunuolis 
Torontan, 
Muzikos 
kurioje

Toronto Lietuvių Ev. Liuteronų Išganytojo parapijos klebonas 
kun. Povilas DILYS.

didžiojoje salėje 
Parapijos Choro 
veiklos paminė-

1958 
atvykęs 
ir lankė 
vatorijų, 
vargonų kursų.

Sį muzikinį

Petras, 
įstojo 

Konser- 
išklausė

• RAMBYNO tunto jūros 
skautai-tės remontuoja 
savo laivų ir netrukus tiki
si buriuoti Ontario ežere.

GIESMIŲ
TORONTE

KONCERTAS

40 mėty Toron- 
veikia Lietuvių

Virš 
te gražiai 
Evangelikų-Liuteronų Išga
nytojo Parapija. Keletas 
metų parapijoje klebonauja 
kun.POVILAS DILYS. Jis 
yra nepavargstamo darbš
tumo ir parapijiečiai mie
lai jam talkininkauja,pri
sideda ir nuoširdžiai prita

ria parapijos sėkmingai 
veiklai. Darbštusis klebonas 
Dilys gana dažnai aplanko 
ir kaimyninių apylinkių 
lietuvius: Wasagu, Hamilto
nų, net Montreal} ir kt.

Dar taip neseniai 
parapija atšventė Lietuvių 
Evangelikių Moterų Drau
gijos 35 metų sukakties 
paminėjimų, o šiais metais 
kovo mėn. 19 d., Lietuvių

rįįį
_ rZT", į, - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

10 
1U 
10 
10

už asmenines 
paskolas nuo.... 13%

už nekilnojamo turto

MOK A :
91/z% už 90 dienų term.indėlius 
9% % už 6 mėn.term.indėlius

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

ii3/«% už 1 m-G,c invest- pa*ym- 
1174% už 2 m. GIC invest. pažym.
11 % už 3 m. GIC invest. pažym.
83A% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate 

11¥4 % už RRSP ir RRIF 1 m. term, ind 
1V/4 % už RRSP ir RRIF 2 m. term, ind 
11 % už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
83/4% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
9’/<% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6’/?% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

su keičiamu nuošimčiu
1.2 ar 3 metu -------113/4%

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki *95,000 k moHglčius Iki 75% {kai
ri oro hnto v«sM narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000 Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Hd 
$ iS.uiio Nemokamas Čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama ptnl- 
gu.es perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko- 
los- (Line of Ciędit) 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

6 psl.

Namuose, 
vėl įvyko 
sėkmingos 
ji m as.

Pirmasis 
šio choro 
ronto lietuviuose iššaukė 
nemažų dėmesį. Didžioji 
salė buvo užpildyta publi
kos ne vien iš Toronto, 
bet ir iš kaimyninių apy
linkių. Atliktoji programa 
ir muzikinis, kultūrinis 
programos meninio lygio 
atlikimas publikoje sukėlė 
ilgus ir gausius plojimus. 
Reikia tikėti, kad šio cho
ro koncertas Toronte nebus 
paskutinis.

platesnio masto 
pasirodymas To- 

lietuviuose 
dėmesį.

Choro vadovo,
Petro Šturmo

muz. 
dirigavime 

jautėsi profesionalinis pasi
ruošimas. Nėra abejonės, 
kad toks puikus, keturių 
balsų choro pasirodymas 
iš choristų . pareikalavo 
didelio dėmesio, pasiaukoji
mo ir daug laiko gausioms 
repeticijoms. Kiekvienas 
choro dalyvis savo širdyje 
turėjo turėti didelę meilę 
giesmei, 
šventimo 
atlikti.

Iš choro 
Šturmienės

muzikai ir pasi-
visa tai gerai

išsilavini
mų iki šiandien muz. Pet
ras Šturmas tebenaudoja 
savos, mielos parapijos 

įchoro tobulinimui.
Akompanavo muz.

nas Govėdas.

• SKAUTŲ "GINTARO" 
ir "ĄŽUOLO" vadovų-vių 
kursai vyks rugpjūčio 5- 
12 d.d.,Los Angeles "Ram- 
byno" stovyklavietėje.

Norintieji 
prašomi kaip 
čiau pranešti

e Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $25,- T.Sta- 
nulis. Iš viso statybos fort- 
de yra $125,713.07. Aukos 
priimamos 
sąsk. 8711 
P-JOS 
sysk, 155332.17 ir TALKO
JE sųsk. 4259.

PARAMOJE 
PRISIKĖLIMO 

KOOPERATYVE

Šio koncerto rengėjai 
I svečiams priminė, kad kon- 
fcerto pajamos ir aukos 
I skiriamos geresnių vargoną 
I įsigijimui. Taip pat priminė, 

kad aukoms niekada nėra 
B per vėlu ir jos mielai lau- 
| kiamos šiuo adresu:

E. Šturmienė, 75 Indian 
7 Grove, Toronto, Ont.M6R- 

2Y5.
Reikia tikėtis, 

kio meninio 
pasirodymas

), nebesudarys sunkumų surink- 
gjti aukų vargonams įsigyti.

L. G i r i n i s

kad to- 
lygio choro 
visuomenėje

seniūnės E.
_____ sužinome, kad 

jos sūnus Petras Šturmas 
iš mažens buvo linkęs mu
zikos mokslui. Iki 1957 
m. E.Šturmienė tebegyveno 
Tauragėje, o sūnus Petras 
lankė septynmetę Muzikos 
Mokyklų, kurioje su gerais 
pažymiais praėjo smuiko, 
pianino, chorvedžio kursus.

dalyvauti 
galima grei- 

tuntininkams.

e TORONTO
METINĖ
birželio mėn. 17-18 d.d.

_ ATEITININKU
ŠVENTĖ vyks

SIUNČIANT KNYGAS 
LIETUVĄ, ŽINOTINA:

Vykdant knygų vajų 
į Lietuvų, reikia jas siųsti 
registruotu paprastu paštu 
šiuo adresu: "Lietuvių kal
bos ir literatūros institu
tas", Antakalnio gt. 6, 
232055, VILNIUS, Lietuva.

• TORONTO PENSININKŲ 
KLUBAS birželio mėn. 
20 d. rengia išvykų į To
ronto salas.

Išplaukia 11 val.r.iš 
Toronto prieplaukos. Dau
giau informacijų teikia 
St.Dervinienė tel:767-5518 
ir J. Gustainis tel:769-1599

• "KARAVANO" PAVILJO
NAS "VILNIŲ S"

rengiamas Prisikėlimo 
Parapijos patalpose birželio 
mėn. 16-24 d.d.

įėjimo bilieto-paso kai
na, $12. Su juo galima 
lankyti visus 38 paviljonus.

Perkant prieš "Karavano" 
atidarymų — pasai kainuoja 
$10.

Pasus darbo valandomis 
platina Prisikėlimo Parapi
jos Bankelis PARAMA, 
LIETUVIŲ NAMAI bei A. 
Byszkiewisz, 
St.Prakapas, 
ir V.Kulnys.

V.Aušrotas,
A. Vaičiūnas

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

’ Telefonai . (416) 532-3400 ir 532-3414 I

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-185 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius ..
2 metų term, indėlius ..
3 metų term, indėlius ..
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
1 metų GiC-mėn. palūk 
RRSP, RRIF ir OHOSP
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 ’/4%i 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 1174% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 11 % 
Specialią taup. s-tą .......... . 8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9’/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

97z% 
93/4% 

10 % 
10 %.
10 % 
113/4% 
1174%
11 % 
.10 % 
.. 83/4%

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 ...... 113/4%

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

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). Neimamo mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 41 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Būtina į kiekvienų kny
gų įrašyti "Lietuvos jauni
mui". Knygas išsiimtus, 
tuojau parašyti laiškų, nuro
dantį, kokios knygos išsiųs
tos, koks yra siuntos regist
racijos numeris ir tų laišką 
pasiųsti šiuo adresu: a/d 
1204, 232001 Vilnius,Lietu
va.

• ANYKŠČIUOSE pradėtos 
rinkti knygos bei kitokie 
leidiniai, kuriuos išeivijoje 
parašė asmenys, kilę iš 
plačiosios Anykščių apylin
kės. Nurodomi šie autoriai: 
kun.Stasys Yla, Steponas 
Kairys, Albinas Kutkus, 
Haljna Mošinskienė-Didžiu- 
lytė, Juozas Parojus-Parše- 
lis, Stepas Zobarskas, kun. 
Jonas Gutauskas.

Prašome knygas siųsti 
Knygų Vajaus nurodytu 
adresu ir būdu. Rašom arus 
laiške prašome nurodyti, 
kad siunta skiriama Anykš
čiams.

PRANEŠIMAS
LITHO-ART Limited, lietuvių spaustuvė Toronte, po 

aštuoniolikos metų, patiems spaustuvėje dirbusiems savi
ninkams išėjusiems ar einantiems į pensiją, 
birželio 1 d. perleista ją nupirkusiam 
baigusiam Brown's kolegiją, paruošiančių 
tuvės darbams, ir kurį laiką dirbusiam 
komercinio meno skyriuje.

Nors daugiausia vertėsi komerciniais
ART per eilę metų yra išspausdinusi didelį kiekį lietuviš
kų knygų bei kitokių leidinėlių. Pagal galimybę patar
navimas lietuviams ir toliau bus tęsiamas. Buvę spaustu
vės savininkai (C. Senkevičius, J. Gustainis ir V. Girnius) 
dėkoja visiems klijentams ir bendradarbiams, ypač tiems, 
kurie suprato nepriklausomo verslo steigimo sunkumus ir 
pačioje pradžioje daug padėjo. Spaustuvė ir toliau veikia 
tuo pačiu vardu ir toje pačioje vietoje. O jeigu kam 
reikėtų apie užsakymus tartis lietuviškai, tuo tarpu jokių 
kliūčių nėra.

nuo s.m.
Paul J. Doyon, 
studentus spaus- 
didelėje firmoje

darbais, LITHO-

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.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUI I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILI • ATSAftOMYGtS • 

•crvYfis • ROMfRcmi •

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 į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pens in inkų rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. i

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PRISIMINTAS KOMP.
VL. JAKUBĖNAS

Chicagoje ilgą laiką gy
venęs, dirbęs ir miręs žy
musis komp. Vladas Jaku- 
bėnas, buvo prisimintas jo 
85 metų gimimo sukakties 
proga įvykusioje vakaronė
je. Gegužės 12 d. Jaunimo 
Centro kavinėje buvo susi
rinkęs gražus būrys prof. 
Jakubėno draugų bei ger
bėjų, kuriuos čia sukvietė 
VI. Jakubėno vardo draugi
ja, veikianti nuo 1981 metų.

Programą pradėjo drau
gijos pirmininkas Edvardas 
Sulaitis, kuris ją pravesti 
pakvietė Draugijos valdy
bos vicepirm., Amerikos 
lietuvių muzikos veteraną^ 
Prof. Leonardą Šimutį. Šis 
trumpai supažindino su 
pačia Draugija, jos valdyba 
ir su pagrindine kalbėtoja 
muzikologe Loreta Tamu
lyte-V enclausk iene.

Kalbėtoja, kuri dabar 
yra prof. Jakubėno kūry
bos tyrinėtoja (rašo ir 
redaguoja monografiją apie 
šį muziką), apžvelgė jo 
asmenį ir darbus, kiek 
plačiau sustodama ties pro
fesoriaus gyvenimu sunkio
mis sąlygomis Amerikoje. 
Prelegentė savo paskaitą 
pailiustravo VI. Jakubėno 
kūrybos grojimais.

Kelias sukaktuvininko 
sukomponuotas dainas 
vaizdžiai perdavė sol. 
Aldona Buntinaitė, akom
panuojant muz. Arūnui 
Kaminskui.

Po pertraukos, kurios 
metu buvo pasivaišinta bei 
privačiai pasikalbėta, susi
rinkusieji su dėmesiu ste
bėjo foto ir filmų meni
ninko Alg. Kezio kūrinį - 
dokumentinį filmą apie

prof. Jakubėną, kuris pali
ko gilų įspūdį. Publika vėl 
iš arti, lyg gyvą, galėjo 
pajusti šį žymų kūrėją, 
kurio kūryba ir darbai nie
kada nemirs.

Tada ir vėl buvo grįžta
ma prie vaišių stalo ir 
tęsiamas tarpusavio bendra 
vimas. Beje, vaišes suren
gė valdybos iždininkė Eri
ka Dilytė-Brooks (ji ^ra 
viena iš pagrindinių sios 
Draugijos valdybos darbuo
tojų) su savo talkininkėmis.

Atsilankiusieji teigė, jog 
šis buvo vienas iš įdomės- : 
nių renginių Jaunimo Cent- • 
ro kavinėje dabartinio j 
sezono laikotarpyje. (eš.) ( 
JAV LB KULTŪROS 
TARYBOS PREMIJŲ 
ĮTEIKIMAS ’

Š.m.gegužes mėn. 20 ’ 
d. Jaunimo Centre vyko į 
iškilmingas premijų įteiki- į 
mas, meninė programa , 
ir vakarienė.

Šventę atidarė Kultūros 
Tarybos p-kė Dalia Kučė- 
nienė. Vadovauti programai 
pakvietė vicepirmininkę 
Nijolę Martinaitytę.

Pirmoji premija paskirta Į 
lituanistui dr.Petrui Joni
kui už mokslo veiklų "Lie
tuvių kalba ir tauta amžių, 
būvyje". Antroji - taip
pat už mokslinį veikalų 
Prancūzijoje gyvenančiam 
dr.Algirdui J.Greimui. Jį 
atstovavo B.Drungienė.

Muzikos premija paski r- 
ta pianistui prof.Andriui 
Ku previčiui.

Teatro premija teko 
Los Angeles Dramos Sam
būriui, kuriam vadovauja 
V. Dovydaitis, režisuoja 
P.Maželis.

Žurnalisto premija pa- 
skirta Vytautui Meškauskui.

Dailės premija pask irta 
dail.Zitai Biliūnaitei-Sodei-

Vtenlntell* lietuvių bankeli* Kanadoje
- įsikūrę * nuosavu*** namuos* —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ.
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

kosd. čekių sųsk. iki 5.5% asmenines paskolas .... 15.5%
santaupas...............  7.5% naklln. turto pask. 1 m. 13.5%
kasd.pal.taupymo s-ta -. 7% naklln. turto pask. 3 m. 14%
80 cHanų Indėlius........  9.75% N*mokama* /r
1 m. term. Indėlius ..... 11.5% •<•*•««/ apmokamo
1 m. term. Ind.mėn.pal. 11% patamavlmaa.
3 m. term. Indėlius ...... 11% Namokama narių gyvybda
RR8P Ir RRIF (pensijos) 8.5% ^auda pagal aantaupų
RRSPirRRIFIm....... 11.5% dydi Iki $2.000.
RRSP ind. 3 m.............  11% lr ••n^lnlų paakolų

drauda iki $26.000.
DARBO VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir ketvirtadieniais - 
ate 1* vai. r. Iki 3 vai. p.p.; treCiadieniala- nuo 10 vai. r. Iki 1 v. p.*.; 
paaktadlenlais - nao 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais - nuo * val.r 
iki U vai. r. Lianos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

SPECIAL rsis:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90* AVENUE. LaSalle
365-1143

7861 A CENTRALE, LaSaHa
365-7146

2955 ALLARD. VIHe Emard
766-2667
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Mielam šeimos draugui
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EDMUNDUI AUGŪNUI 
staiga mirus,

Jo žmoną ONUTĘ, krikšto sūnų RAIMUNDĄ 
ir visus kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

MONTVILŲ SEIMĄ

"ARMONIKOS” MUZIKANTAI GASTROLĖSE. Laukiame ją atsilankant Montrealyje.

Kienei. ralinis Konsulas Vaclovas
Radijo programų Kleiza, primindamas, kad

premija^ Įteikta Juozui tuo metu vyko trys svar-
.Stempužiui__ iš Cleveland'o, įjQs lietuviški įvykiai: Pre-
ilgamečiui lietuvių radijo mijŲ šventė, Kanados Lie- 
vedėjui. „ tuvių Dienos ir 3-jų Lietu-

Meninėje šventes dalyje vos jachtų Žygis per At- 
muzikinę ir dainos dalį iantų.
smagiai ' atliko Dariaus Buvo sugiedotas Lietu- 
Polikaičio muzikinis an- vos Himnas, Lietuva Bran-
samblis, susidedantis iš gj j p Ilgiausių Metų.
7 asmenų. Šventė buvo gerai suor-

Los Angeles Dramos ganizuota, labai sklandžiai 
Sambūrio nariai- Sigutė pravesta. I.
Mikutaitytė, Ema Dovydai
tienė ir Vincas Dovydaitis • XVI-TOSIOS POEZIJOS 
koncertiniu būdu suvaidino DIENOS ČIKAGOJE vyko 
K.Ostrausko "Raudonkepu- du vakarus Jaunimo Centro 
raitę". Skaitovo rolę atliko mažojoje salėje, gegužės 
Petras Maželis. Visi laure- mėn.26-27 d.d. 
atai buvo apdovanoti ir 
medaliu su specialia juos- • ČIURLIONIO GALERIJO- 
tele. JE š.m. birželio mėn.16-

Prieš vakarienę visus 25 d.d. vyks jaunųjų lietuvių 
pasveikino Lietuvos Gene- dailininkų paroda. Joje

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

TEL: 366-54841O2A, ALLION
LASALLE,OUĖ. H8P2CS

GUY 
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle 
e,<rttn'*ia» »r darbo atlikėja, (togodangy* 

UY RICH ARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkit* : 364-1470

V.Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BACENAS, Tel.: (41«)-5»3-060U.

iki 11 vai. r. ir po « vaLp.p. Tel: (416 >-245-

A t A 

EDMUNDUI AUGŪNUI 
mirus,

žmonai ONUTEI, sūnui RAIMUNDUI ir 
artimiesiems nuoširdžią užjuojautą reiškia —

“NERINGOS ” JURU ŠAULIŲ 
KUOPA M0NTREALYJE

dalyvauja neseniai baigę 
dailės studijas ar dar be
studijuojantieji menininkai.

Jau yra užsiregistravę 
7 menininkai. Kviečiami 
ir tapybos,skulptūros,grafi
kos, audinių srityse dirban
tieji.

Parodų organizuoja Algi
mantas Kezys, tel:312-749- 
2843.

montrea
• Birželio mėn. 4 d. AV 
Parapijos šventovėje, po 
ll vai.mišių, įvyko iškilmin
gos ALEKSANDRO ir GAI
LOS STANKEVIČIŲ pirma
gimio sūnelio krikštynos.

Apeigas atliko AV kleb. 
kun. J.Aranauskas, SJ. 
Krikšto tėvai - Aleksandro 
tėvas Aloyzas Stankevi
čius ir Gailos sesuo Roma

Lapinienė. Naujagimis pa
krikštytas Nicolas-Aloy- 
zas-Jonas vardais.

Krikštynose dalyvavo 
visa Stankevičių giminė, 
AV Parapijos mišrusis cho
ras ir kviestiniai svečiai.

Iškilmingas pokylis- vyko 
Aleksandro ir Gailos naujo
je rezidencijoje Carignan 
priemiestyje. Dalyvavo 
apie 100 žmonių. Jų tarpe 

■įAV Parapijos Choras, "Pa- 
! vasario" Mergaičių Choras. 
, Buvo taipgi gausus būrys 
giminių bei Aleksandro 
bendradarbių ir kitokių 
kviestinių svečių.

• MONTREĄL1O SKAUTAI 
IR SKAUTĖS š.m.gegužės 
28 d.buvo surengę linksmą, 
gegužinę-piknikų Seselių 
kieme.

Plačiau kitame numery
je.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
M. Krauza, A. Keblys, A. Jankaitis, T. Rudžiaus- 

kas, L. Jakaitis, W. Rudinskas, L. Markūnas, dr.R.Siniutė 
-Ayre (2 m.)., R. Sinius (3 m.), R. Lapinas;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$ 75,- J.Baron; po $ 5,- J.Astravas (Montreal), 

A.Brilvicas;

"NL" AUKOS:
$ 60,- Aloyzas Astravas, J.Vaičjurgio atminimui;
$ 25,- Vlado Pūtvio Šaulių Kuopa; $ 20, - Alg. 

Gustaitis; $ 5,- poetes Marijos Aukštaitės Fondas;

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ: 
$ 16,- L. Ptašinskienė.



montrea

Mykolas Abarius

LIETUVOS TELEVIZIJOS 
IR RADIJO ANSAMBLIO

g} 
s

‘ ARMONIKA’
KONCERTAS MONTREALYJE

ANTRADIENI, 1989 m. BIRŽELIO 20 d., 7 val.v.
s

K

Aušros Vartų parapijos salėje
Po koncerto susitikimas su svečiais prie kavos 
ir užkandžių.

BILIETAI PLATINAMI IŠ ANKSTO:

Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero parapijose, 
bei "Rūtos" klube. įsigykite bilietus dabar.

£

Apmokėtas rezervacijas priima
J. Piečaitis, Tel.: 767-8779 

ir P. Adamonis, Tel.: 722-3545.

KAINA - $12.00

M

M
KAINA - $12.00

& ~
vįj KVIEČIAME VISUS ATVYKTI! NEVELUOTI! įį)

• LIETUVOS TELEVIZIJOS 
IR RADIJO ANSAMBLIO 
"ARMONIKA” KONCERTAS 
MONTREALYJE bus birže
lio 20 fl.~-antradienį,-7 
val.vakaro, Aušros Vartų 
Parapijos salėje._

Sis koncertas - tai ne 
eilinis renginys. Programų 
atlieka 14 dainininkų ir 
muzikantų. Ansamblis AR
MONIKA buvo entuziastin
gai lietuvių sutiktas Flori
doje, Čikagoje - salėse 
trūko vietų. Čikagoje, vie
toje pramatytų 2-jų kon
certų, buvo suruoštas papil
domas trečias koncertas. 
Toliau jų laukia Detroitas,

Cleveland'as, Baltimore, 
New Yorkas ir po to jau 
Montrealis.

Montrealyje bilietai 
platinami iš anksto Aušros 
Vartų ir Šv.Kazimiero para
pijų salėse - sekmadieniais, 
ir "Rūtos" Klube- trečiadie
niais. Bus ir daugiau platin
tojų. Apmokėtas rezervaci
jas priima J.Piečaitis, 
tel: 767-8779, P.Adamonis 
tel.722-3545. Labai patar
tina įsigyti bilietus iš anks-

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

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

Dr. JONAS M A LĮSK A
Tek: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

Dr. Gahan BERARD, D.M.D.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. haul, dos Laurontidos 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

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

M . CUSSON VAISTINĖ 
7635 Central St. Ville La Salle, 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

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

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

Tol.:i 931-4024

Notarai

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

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

8 psi.

L K- mindaugo Šaulių kuopa
WfcjMK RENGIA

™ JONINES
ir

L.Š.S.T. 70 METŲ ĮSIKŪRIMO PAMINĖJIMĄ
BIRŽELIO 18 d. J2 vai, SEKMADIENĮ,

Aušros Vartų parapijos salėje
Programoje: LSST Centro V-bos p-ko Mykolo Abariaus žodis.

* Jonų, Jonių, Petru-P°vUą pasveikinimas
* Muz. Vacį. POVILONIO DAINOS KVARTETAS

• Pietus e Baras o Loterija
VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

ĮĖJIMAS: $10,00 KUOPOS VALDYBA

to. Kaina $12,- asmeniui.
Koncertas prasidės laiku 

-prašome nevėluoti. Anks
čiau atvykę, bus sodinami 
eilės tvarka į artimesnes 
vietas. P. Adamonis ,

Rengimo Komiteto Inf.

e Tautos Fondui aukojo:
$200,- Jz.Laimikis; $100,- 

J.Cialka; $25,- V.N.Jakoniai; 
$20,- P.Kerevičius.

Nuoširdžiai dėkoja 
Tautos Fondo Atstovybė

Montrealyje

e V.N.JAKONIAI, mirusios | 
Eugenijos Urbonaitės atmi
nimui paaukojo $25,- TAU
TOS FONDUI.

Nuoširdžiai dėkoja
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

e A.a.Margaritos Baltruko- 
nienės karstas su palaikais 
buvo perkeltas iš Mount 
Royal kapinių koplyčios 
į C6te dės Neiges kapinių 
koplyčią. Gegužės men.31 
d. karstas buvo iškilmingai 
palaidotas La Pieta Mau- I 
zoliejaus koplyčios kriptoje.

Religines apeigas atliko ’ 
Šv.Kazimiero ~ Parapijos • 
kleb.kun. St.Šileika, SDB, 
dalyvaujant būreliui kvies- į 
tinių šeimos bičiulių.

Po apeigų visi buvo 
pakviesti iškilmingiems Į 
pietums Velionės rezidenci
joje.

MIRUSIEJI:
• A.a. AUGŪNAS ED
MUNDAS,62 m., netikėtai 
mirė ligoninėje.

Liko žmona ONA, sū
nus RAIMUNDAS.

Palaidotas iš AV Para
pijos bažnyčios Notre 
Dame dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

PRISIMINKIME:
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS Dominion Skve
re prasidės BIRŽELIO mėn . 
14 d.,7 val.v. Po vainiko 
padėjimo - ekumeninės 
mišios Mary Queen of The 
World Katedroje. Giedos 
sol.Gina Čapkauskienė, akom
panuojant Mme M.Roch.

Rengia Baltų Federacija. 
ATVYKIME VISI!

DĖMESIO:
"LITE" atidaryta sąskai

ta paremti Lietuvos buriuo
tojus. Sąskaitos nr. 4523. 
Čekius rašyti "LIETUVIŲ 
BURES ATLANTE" vardu.

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.

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

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

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

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

TONY LMMWAHIS
Montreal, P.O. M3W 1X5 Tol.: 481-6608

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

Tel.: 365-8666
S a v. Ona Voraninkaitienė "Smoked meat" specialist 

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
* Naujų Ir vartotų pati rinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

10801 filsrra 
366-7818 ootnlAVSisnCrys

M.mb.r D. n BALTffUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

ųB/ NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
, , PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS

F.t. M.L.S. Jea| Tdo<| w p.Q,

sistema Td< 273-9181..............Kamųt 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Ros.: 8S0-S3SS 
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3M7 A ROSEMONT BLVD* MONTREAL. QUE. HIX 11.7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’ll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514)767-4690

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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