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KITI APIE MUS

Iki šiol dar niekad 
nebuvo skirta tiek vietos 
įvairiuose svetimųjų perio
diniuose leidiniuose ir tiek 
laiko viso pasaulio radijo 
ir televizijos programose 
apie Pabaltijį, kaip praėju
sią savaitę. Jau Stalino- 
Hitlerio pakto penkiasde
šimtmečio išvakarėse, rug
pjūčio 22-ją dieną, daugely
je užsieniečių ir kanadie
čių dienraščių paskelbė sen
sacingą ir drąsų Lietuvos 
Aukščiausiojo Sovieto (kurį 
kai kurie leidiniai pavadino 
tiesiog parlamentu) komisi
jos nutarimą. Toji komisija 
s.m. rugpjūčio mėn. 22 d. 
paskelbė, kad Lietuva ir 
jos kaimyninės dvi valsty
bės Latvija ir Estija buvo 
neteisėtai prieš savo norą 
okupuotos ir įjungtos Sovie 
tų Sąjungon, nes Hitlerio- 
Stalino suokalbio paktas ir 
jo slaptieji protokolai yra 
nelegalūs, tarptautinės tei
sės nepaisą, dokumentai.

Nors Maskva oficialiai 
tokių slaptų dokumentų 
buvimą pripažino, Krem
lius dar vis teigia, kad tai 
jokiu būdu nepakeičia da
bartinio Baltijos valstybių 
statuso. Dar daugiau: po 
milžiniškų demonstracijų, 
kuriose dalyvavo daugiau 
kaip du milijonai lietuvių, 
latvių ir estų, ir susiėmę 
rankomis sudarė Baltijos 
žmonių gyvąją grandinę, 
Kremlius labai atvirai ėmė 
grasinti senuoju sovietinės 
vergijos kumščiu. Šį nume
rį spausdinant, dar įvykių 
raida nėra pasibaigusi; 
pasaulinėje ir kanadiečių 
spaudoje dar teberašoma 
apie Baltijos valstybių 
įvykius ir Maskvos reakciją.

iš, tikros įvairių laikraščių 
ir žurnalų krūvos išrinkus 
reikšmingiausius ir įdomiau
sius pasisakymus, susidarė 
maždaug toks kaleidosko- 
pinis vaizdas: LITHUANIAN 
PANEL CHALLENGES

RULE BY SOVIER UNION
- New York Times 
reporteris Bill Keller, 
kurio reportažą apie Lietu
vos komisijos drąsų nutari
mą perspausdina visa eilė 
JAV, Kanados ir Europos 
periodinių leidinių. Pridė
tas ir žemėlapis su tokiu 
parašu: "Baltic Republics 
Absorbed by Moscow in 
1940". Šioje vietoje verta 
paminėti, kad daugelis 
užsienio ir Šiaurės Ameri
kos laikraščių ir žurnalų 
pakartotinai atspausdino 
žemėlapius su aiškiai pažy
mėtomis valstybinėmis 
ribomis ir teisingai užra
šytais sostinių vardais. 
Tokiu būdu - skaitytojų 
masės, kurios geografijoje 
labai menkai orientuojasi, 
bent supažindinamos, kur 
tos trys valstybės randasi.

Taip pat Juodojo Kaspi-- 
no dieną, minint suktojo 
1939 metų Hitlerio-Stalino 
pakto 50-tąją sukaktį, kai 
keli milijonai (spauda minė
jo nuo vieno iki trijų mili
jonų skaičių) pabaltiečių 
sudarė gyvąją pro
testo ir vil
ties grandinę, 
beveik visi laikraščiai 
visame civilizuotajame pa
saulyje tą nuostabų žygį 
paminėjo. Ir beveik visi -
- pirmuosiuose puslapiuose. 
Didelėm raidėm, kaip re
tai kada apie mus.

Paminėjo grandinę net 
ir Maskva, parodydama ją 
savo televizijos programo
se. Štai to nuostabaus 
įvykio aprašymų pavadini
mai: HUMAN CHAIN IN 
BALTICS PROTESTS SO
VIET RULE (Montrealio 
THE GAZETTE, š.m. rug
pjūčio 24 numeryje), DEUX 
MILLIONS DE BALTES 
DANS LA RUE POUR LA 
LIBERTE (Du milijonai 
baltų išėjo į gatves už 
laisvę, Montrealio LE DE
VOIR, VIII.24), 2 MILLION 
BALTS FORM HUMAN 
CHAIN TO MOURN 50 
YEARS OF SOVIET RULE 
(Toronto GLOBE AND 

MAIL, VIII.24), 1 MILLION 
PEOPLE LINK ARMS 
CALLING FOR BALTIC 
REPUBLICS (Toronto THE 
TORONTO STAR, VIII.24). 
LES BALTS DU CANADA 
MA VJ?’r'STENT (Kanados , 
baltiečiai demonstruoja, 
Montrealio LA PRESSĘ, 
VIII.24) ir dar gausybė 
straipsnių ir reportažų, 
atspausdintų kituose pusla
piuose, kurių autoriai inter
pretuoja šias milžiniškas 
protesto demonstracijas, 
įvykusias ne tiktai pačiuo
se Pabaltijo kraštuose, bet 
taip pat ir įvairiuose pa
saulio miestuose, kur gyve
na lietuviai, latviai ir 
estai.

Pažymėtina, kad kai kur 
prisidėjo ir lenkai, prisi
mindami to paties pakto 
iššauktą ir laisvosios Len
kijos pasidalinimą, o taip 
pat ir kitų bovietijon įjung
tųjų tautų ir valstybių 
atstovai.

Visi reportažai mini, kad 
Lietuvoje buvęs didžiausias 
demonstruojančiųjų žmonių 
skaičius (virš milijono; 
lietuvių žiniomis, beveik 
du milijonai). Reuterio 
žinių agentūra tvirtina 
Estijoje buvus apie 700,(JU0 
(dar du šimtai tūkstančių 
stebėtojų), Latvijoje virš 
200,000, o Lietuvoje virš 
vieno milijono. Prisime- ■ 
nant, kad pagrindinės užsie
niečių transliacijos bei 
pranešimai buvo daugiau
siai perduodami iš Tallinn' 
o, Latvijos ir Lietuvos 
dalyvių skaičius tikrai galė
jo būti dar didesnis, tad 
visų gyvosios grandinės 
demonstrantų skaičius 
tikrai galėjo gerokai viršy
ti tris milijonus.

Pažymėtina taip pat, 
kad visų trijų kraštų gran
dinėje dalyvavo ir nema
žas skaičius komunistinės 
valdžios vadų nei didžiūnų- 
Matėsi gausybė tautinių ne
priklausomybės laikų vėlia
vų ir įvairiausių šūkių. Jų 
tarpe nemaža, siūlančių 
Raudonajai sovietų armijai 
grįžti namo. Kiti reikalavo 
baigti okupaciją. Dar kiti 
skelbė galą sovietiniam 
imperializmui ir koloniza
cijai.

Vilniuje minia sudegino 
dvigalvę (Stalino ir Hitle
rio) iškamšą. Daugelyje 
Lietuvos, Estijos ir Latvi
jos miestų minios budėjo 
visą naktį su uždegtomis 

.Ižvakėrnis, prisimenant ir 
pagerbiant tūkstančių tūks
tančius sovietinės okupaci
jos aukų. Lietuvoje SĄJŪ
DIS paskelbė reikalavimą 
nepriklausomos demokrati
nės Lietuvos respublikos, 
nepajungtos Sovietų Sąjun
gai nei politinėje, nei kultu 
rinėje, nei administracinėje 
srityje. Gyvoji grandinė 
tęsėsi nuo Estijos sostinės 
Tallinn'o iki Latvijos sosti
nės Rygos ir Lietuvos 
sostinės Vilniaus, iš viso 
600 kilometrų arba, kaip 
JAV ir Kanados laikraščiai 
nurodo, 375 mylias.

Kaip iš malūnsparnio 
filmuotojai matė, toji 
gyvoji grandinė tęsėsi 
nenutrūkdama visus 600 
kilometrų ir daugelyje 
vietų ji buvo net kelioli
kos eilių platumo.

JAV ir Kanados televi
zijos stotys tarptautinių 
žinių pranešimuose rodė 
šias eiles, filmuotas iš 
helikopterių užsienio ir 
vietinių fotoreporterių. 
Nei Kremliaus valdovai, 
nei Maskvos biurokratai 
šių demonstracijų Pabaltijo 
kraštuose netrukdė: nepuo
lė milicininkai, neriedėjo 
iš savo bazių tankai ar 
šarvuočiai. O vis dėlto, 
toji sukrečianti manifesta
cija, prasidėjusi lygiai 7 
vai. vakaro, aidint Estijoje 
Latvijoje ir Lietuvoje 
bažnyčių varpams ir sklin
dant iš milijonų lūpų tauti
nių himnų žodžiams, buvo 
visam pasauliui, visiems 
laikams įrodymas ką 1 i e - 
tuviai, latviai, 
ir estai tikrai 
galvoja apie 
50 metų skelb
tą sovietinį 
melą, t.y. PABALTIJO 
KRAŠTAI NORI LAISVĖS 
IR NEPRIKLAUSOMYBES! 
Veltui sovietų televizijos 
stotys Maskvoje, kaip pra
neša Reuter'io ir AFP ži
nių agentūros, bandė šią 
gyvąją laisvės grandinę va
dinti "separatistų sukursty

tu įvykiu", "politinių nai
vuolių išsišokimu", "nacio
nalistine isteriką" ir dar 
kitokiais vardais, o tačiau 
Kremlius gerai žino teisy
bę: pavergtieji nenori būti 
vergais. Žino tai ir įvairūs 
sovietinio imperializmo 
maršalai ir viršininkai 
bei viršininkėliai, patogiai 
įsitaisę savo gūžtose Rusi
joje ir užgrobtose žemėse. 
Tikrąjį bolševikų veidą 
parodė Maskva, kai milici
ninkai lazdomis pliekė 
maskviečius, susirinkusius 
į Demokratų partijos su
šauktąjį mitingą Maskvoje, 
kad išreikštų savo solida
rumą su Baltijos respub
likos gyvosios grandinės 
demonstrantais. Per kelioli
ka minučių, kurių kelias 
sekundes buvo galima ma
tyti laisvojo pasaulio tele
vizijos programų metu, sa
vieji manifestantai buvo su
tvarkyti, nežiūrint "peres- 
troikos" nei "glasnost".

Ukrainos sotinėje Kijeve, 
kaip praneša Reuterio 
žinių agentūra, taip pat 
buvo išvaikytos demonstra
cijos, kuriose buvo pro
testuojama prieš Hitlerio- 
Stalino paktą. Demonstruo
tojai nešė laisvos Ukrainos 
geltonai mėlynas tautines 
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vėliavas ir savo kalbose 
palaikė Pabaltijo gyvosios 
grandinės demonstraciją.

Apie panašias pabaltie- 
čius palaikančias demonst
racijas pranešama iš Molda
vijos ir Až^rbeidžano. 
Visos šios demonstracijos 
buvo Sovietų' milicijos 
išsklaidytos. Pranešma, kad 
buvo suimtų ir sužeistų.

Ko Maskva labiausiai, 
žinoma, bijojo - įvyko: 
laisvės vėjas padvelkė ir 
kitose respublikose. Molda
vijoje virš 300,000 žmonių 
išėjo į gatves, reikalauda
mi savo kalbos, savo rašy
bos (lotynų raidėmis) ir 
daugiau laisvės. Atsikraty
ti Maskvos statytiniais jau 
seniai reikalavo ir reika
lauja Armėnija, Gruzija, 
Ukraina, Baltgudija ir dar 
daugelis tautinių grupuo
čių, jėga inkorporuotų ir į 
kolonialinę Sovietų imperi
ją. O šią imperiją, deja, 
tegalima išlaikyti tiktai 
kumščiu ir kulka.

Gorbačiov' o, atrodo, 
nuoširdžios pastangos rasti 
kompromisą, sudarant 
kokią nors visiems priimti
ną federalinę sistemą, 
sunkiai sekasi, nes jas 
labai suktai ir sumaniai 
/nukelta į 2 psl................. /
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paratizmo banga". Kad 
• toji užuomina taikoma ir

Pabaltijo^ kraštams, galima 
spręsti iš rugpjūčio 26 d. 
paskelbto Sovietų Komunis
tų Partijos 
teto pikto 
separatistai 
vą, Latviją 
jon. Be to, 
bos narys Romualdas Ozo
las (laikraštyje parašyta: 
Romaldus Ozolus!) pranešė 
spaudai, kad penktadienį ir 
(VIII.25) 
(VIIL‘27) Gorbačiov'as skam
binęs Brazauskui, o rug
pjūčio 28 d. Sąjūdžio vado
vai susitiko su Brazausku. 
Šis jiems pasakęs, kad Gor- 
bačiov' as pareiškęs, 
esąs susirūpinęs 
Lietuvoje: kas 
buvę daroma, 
bet dabar 
toli.

Anot 
Latvijos ir 
nistų partijos susidrausmi- 
nusios: Latvijos Komunistų 
partiją pirmadienį. .(,yŲL28) 
pareiškusi pritarianti Mask
vos partijos laikysenai, nes 
ši esanti teisingas pagrin
das konkrečiai akcijai, 
normalizuojant social-poli- 
tinę situaciją krašte. 
Biurokratinį žargoną išver
tus papraston kalbon, reiš
kia, joą Latvija ateityje 
judės lėčiau ir žvelgs bent 
viena akim Kremliaus link. 
O Lietuvoje, tos pat agen
tūros teigimu, Respublikos 
Sovieto prezidiumas atme
tė savo sudarytosios komi
sijos nutarimą, kad Stalino 
1940 metais įvykdytas 
Lietuvos Įjungimas jėga 
Sovietų Sąjungon yra "tarp
tautinis nusikaltimas". 
Anot Ozolo, Gorbačiov'as, 
atrodo, buvęs nepatenkintas 
lietuvių Komisijos sprendi
mu, ne šis sustiprintų 
teisišką 
kiant 
mybės.

Konfrontacija su Krem
liumi buvusi neišvengiama 
ir jos pasėkoje Sąjūdžio 
siekimas didesnės autono
mijos ar net nepriklausomy
bės sulėtėsiąs. Sąjūdžio pir
mininkas Vytautas Lands
bergis (atspausdinta Vytau
tus) pareiškęs sekmadienį 
(VIII.27), kad Kremliaus 
pareiškimas "sudarys tam 
tikrų problemų", bet jis 
nemanąs, jog Maskva ban
dys likviduoti Sąjūdį.

/........ atkelta iš 1 psl./
sabotuoja senojo raugo 
"deržimordavai ir kruglo- 
durovai", kurie težino 
vieną valdymo metodą - 
- kilpa ant kaklo arba 
kulka į pakaušį...

Nežiūrint Kremliaus pa
stangų į gyvosios grandi
nės dernontracijas Pabalty- 
je neva tai numoti ranka 
ir pasišaipyti iš "naciona- 
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Some 60% of 

___ _ J the country's 
1.6 million people are 
native Estonians, related 
ethnically and linguistically 
to the Finns. The other 40% 
of the population Is mostly 
Russian. Many Estonians 
are Lutheran, and they 
enjoy a window on the West 
by watching Finnish 
television. Collective 
farmers earn $479 a 
month, 80% more than the 
national average.

LATVIA
Emigration 
and casualties 

during World War I dropped 
the population below 1 
million, but it is back to 2.7 
million. About half are 
Latvians, many of whom are 
Lutherans. A third are 
Russians, who help make the 
republic politically more 
conservative than Estonia 
and Lithuania. Riga, which 
developed into Russia's 
second-largest port in the 
19th century, is still 
important for Soviet 
foreign trade.
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Kaunas
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Largest of the three republics, 
g with more than twice the land 

area of Belgium, Lithuania is also the most 
homogeneous: some 80% of its 3.7 million 
people are ethnic Lithuanians, and most of 
those are Roman Catholics. The country is 
one of the most contested pieces of real 
estate in Europe. Lithuania has been 
conquered several times by the Poles, 
Russians and Germans.

JUODOJO KASPINO DIENOS DEMONSTRACIJOS 
PETICIJA:

August, 23, 1989

TO THE GOVERNMENT OF THE U.S.S.R.
We meet in front of your consulate to mark the 
fiftieth anniversary of the signing of the Secret 
Protocols of the so-called Molotov-Ribbentrop Pact.

ir pasišaipyti iš 
listų, ekstremistų ir 
rikų" išsišokimo, 
tos demonstracijos 
išgąsdino. PRAVDA, 
dama apie peiktinas demon
stracijas Moldavijoje, tuo
jau pat pastebėjo, 
panašūs "etniniai 
rimai" esą ima 
Estijoje, Latvijoje 
voje- Išskirdama 
PRAVDA trumphi 
tai pareiškė, jog "Lietuvoje 
nėra tolerancijos 
moms". Straipsnyje 
vos Komunistų 
apkaltinama neturėjimu 
aiškios programos vieti
nėms reformoms įgyvendin
ti, nes neseniai nutarusi 
nutraukti ryšius su visasą
jungine centrine komunistų 
partija Maskvoje. O kituo
se tomis dienomis pasiro
džiusiuose straipsniuose jau 
tiesiog sakoma, kad Lietu
vos, Latvijos ir 
elgesys gresiąs 
Sovietų Sąjungą 
siąs Pabaltijo 
prapultin. 
valstybės 
Sovietų Sąjungą, 
limi ji nebuvo ir 
jon įjungta ir kodėl, atga
vusios nepriklausomybę, 
jos turėtų "kristi pražūtin" 
PRAVDA nepaaiškina.

Pačiomis paskutinėmis 
AP žinių agentūros žinio
mis, Sovietijos prezidentas 
Gorbačiov' as esą pasakęs 
Lietuvos Komunistų parti
jos vadovui Algirdui Bra
zauskui, kad "Lietuva savo 
nepriklausomybės siekime 
nuėjusi per toli". Jam 
pritardama PRAVDA, kolio- 
dama Moldaviją, pareiškia, 
jog jos "Sąjūdis, siekiąs 
galios, pasinaudodamas 
purvino šovinizmo bei se-
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STALINO KOLEKTYVIZACIJA NUMARINO
10 ml* ŽEMDIRBIU

Reuterio žinių agentū
ros reporteris iš Maskvos 
pranešė, kad diktatoriaus 
Josifo Stalino įsa
kymu vykdant kolektyviza
cijų 1930 metų dešimtme
čio pradžioje, badu išmirė 
arba žuvo ištrėmime apie 
10 milijonų ūkininkų. Šį 
aukų skaičių mini komunis
tinis sovietų mėnraštis 
MOLODAJA GVARDIJA, 
klausdamas, kaip galėjo 
bolševizmas,_____ "kurdamas
šviesesnę komunistinę atei
tį", pateisinti per pirmuo-

2 P«L
* f Z.

sius 20 metų nuo revoliu
cijos pradžios 20 milijonų 
nekaltų žmonių nužudymų. 
(Red.pabr.) Vien tiktai 
nuo 1931 iki 1933 metų, 
vykdant prievartinę kolek
tyvizacijų, t.y. varant ūki
ninkus prievarta į kolcho
zus ir sovchozus, buvo 
badu ir kulkomis išžudyta 
beveik 10 milijonų žemdir
bių. Taip tvirtina savo 
straipsnyje sovietų demogra
fas Leonid Pereverzev’as.

Iki šiol Vakaruose 
buvo manoma, kad tasai 
skaičius buvo kiek mažes

These Protocols broke international law as well as 
specific non-aggression treaties to give Hitler and 
Stalin the opportunity to forcibly occupy the three 
Baltic Republics, Poland and parts of Rumania and 
Finland. Millions of people died because of these 
Protocols. Millions more have lived for half a centu
ry in fear and without their basic human rights. 
Nothing can be done for the dead; no act of repara
tion is sufficient to compensate for years of suffer
ing.

Nevertheless, for the first time in fifty years, we 
meet not only to remember and to protest, but also 
in hope that real acts of justice are at hand. We 
welcome the recent publication of the texts of the 
Protocols in the Soviet papaer Argumenty i Facty, 
as well as the indictment of their illegality by the 
special Soviet commission sec up to investigate them 
These actions suggest that the movement for grea
ter openness in the Soviet Union is a force of jus- 
tice; ■ ■ i -A •

Now we call upon the government of the U.S.S.R. 
to declare the Secret Protocols of the Molotov-Rib
bentrop Paet legaly null and void from the moment 
of their signing onwards. Let Estonians, Latvians,Li
thuanians, Ukrainians and other subjugated peoples 
of East Europe decide for themselves what political 
system they shall have. Let free elections, under 
the supervision of the United Nations, re-establish 
what the Molotov-Ribbentrop Pact and ist Secret 
Protocols took away by force.

The violation of international laws represented by 
these Protocols has poisoned relations between the 
U.S.S.R. and the West for half a century. No real 
change in the direction of justice and prosperity 
can be made so long as milllions of people under 
Soviet rule are prisoners in occupied states.

Signet: The Black Ribbon Day Committee 
Montreal, Quebec

/Vertimas/

S.S.S.R. VYRIAUSYBEI

Mes susirinkome prie Jūsų ' konsulato paminėti 50- 
tųjų sukaktį nuo taip vadinamo Molotov’o - Ribben- 
trop’o Pakto SlaptŲjŲ Protokolų pasirašymo.

Tie Protokolai sulaužė tarptautinį įstatymu ir ypatin 
gai nepuolimo sutartis, duodami Hitleriui ir Stalinui 
progų prievarta okupuoti tris Baltijos valstybes, Len
kija ir Rumunijos bei Suomijos sritis. Milijonai žmo
nių mirė išdavoje šių Protokolų. Dar kiti milijonai 
gyveno pusę šimtmečio baimėje ir be pagrindinių 
Žmogaus Teisių. Mirusiems; nieku negalima padėti; 
jokios reparacijos nepajėgs atsilyginti už daugelio 
metų kančias.

Tačiau, pirmų kartų po 5C® metų mes susirenkame

nis, o Kremlius visai pa
prastai tvirtino, kad tai 
esųs vakariečių ir komunis
tų priešų išgalvotas melas. 
Tačiau šiuo metu Sovieti- 
joje tos "demografinės 
katastrofos" yra gana atvi
rai ir rimtai diskutuoja
mos. Spauda reikalauja, 
kad Stalino pakalikai, įvyk
dę šį pasibaisėtinų krimi
nalinį nusikaltimų, butų
tinkamai nubausti. Dar
gyvi išlikę liudininkai pasa
koja, kaip NKVD agentai 
ir saugumo daliniai užėmė 
visas javų prekyvietes ir 
visus sandėlius, o badu
mirštančioms valstiečių 
šeimoms, kurios dar nebuvo 
išvežtos į Sibiru vergų

mirčiai, neleido išvykti 
iš savo gyvenviečių į kitas 
vietoves, kur jie būtų ga
lėję užsidirbti sau maistui 
ir pragyvenimui. Tai buvo 
bausmė už tai, kad laisvu 
noru neišsikėlė iš savo 
sodybų į kolektyvinius ū- 
kius.

Tas pats Pereverzev’as 
rašo, kad nuo 1918 m. 
iki 1921 m., civilinio karo 
laiku esu žuvę arba nužu
dyti beveik 5 milijonai 
žmonių, o nuo 1921 m. 
iki 1923 metų, per vadina
mąjį Volgos badmetį, pra
rado gyvybes dar apie 
6 milijonai gyventojų.
ii Straipsnyje minima, 
kad Leninas vėliau esu
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JUODOJO KASPINO DIENOS demonstruotojų, Montrealyje.
Nuotrauka A. Kalvaičio.

ne tiktai prisiminti ir protesęuoti, bet ir su viltimi, 
kad tikri teisingumo veiksmai bus netrukus įvykdyti. 
Mes sveikiname pasirodymų Slaptųjų Protokolų tekstų 
Sovietų leidinyje Argumenty i Facty, kaip ir jų ap
kaltinimų nelegaliais specialios Sovietų Komisijos, 
kuriai buvo pavesta dokumentus ištirti. Šie reiškiniai 
leidžia galvoti, kad pasireiškiantis didesnis atvirumas 
Sovietų Sųjungoje vyksta teisingumo vardan.

Dabar mes kreipiamės į S.S.S.R., kad paskelbtų nele
galiais Molotov'o-Ribbentrop'o Protokolus ir negalio
jančiais nuo jų pasirašymo. Leiskite estams, latviams 
lietuviams, ukrainiečiams ir kitiems pajungtiems Rytų 
Europos gyventojams nutarti patiems, kokios politinės 
sistemos jie nori. Leiskite laisvais rinkimais Jungti
nių Tautų priežiūroje, atstatyti tai, kų Molotov'o- 
Ribbentropo'o Paktas ir jo Slaptieji Dokumentai atė
mė per prievartų.
Tais Protokolais atliktas tarptautinių įstatymų sulau
žymas 50 metų užnuodijo santykius tarp S.S.S.R. 
ir Vakarų valstybių. Joks tikras pasikeitimas teisin
gumo ir gerbūvio atžvilgiu negali vykti, kol milijonai 
žmonių Sovietams valdant, yra belaisviais jų okupuo
tuose kraštuose.

Pasirašė: Juodojo Kaspino Dienos
/ Vertė B./ Komitetas Montrealyje,Que.

/ Demonstracijai Montrealyje vadovavo Baltų Federacijos 
pirmininkė dr.Milda Danyte. Atvyko daugiau negu papras - 
tai, dalyvių. Estų grupė dalyvavo su uždegtomis žvakelė-- 
mis rankose. Peticijų pavyko įteikti asmeniškai Ambasados 
tarnautojams po to, kai susirinkusieji kurį laikų skandavo 
"Open the door".'/.

pripažinęs, jog tokia jėgos 
akcija esanti neteisinga, 
bet niekur nerasta žinių, 
kad draugas Stalinas, tęsęs 
žudynes iki pat savo mir
ties, būtų bet kada prasi
taręs, jog tokia smurto 
ir psichopatiškų skerdynių 
politika yra klaidinga.

Baugu, kad dar esama 
daug "užsigrūdinusių" bolše
vikų, kurie tebedievina 
Stalinų ir jo teroro bei 
genocido režimų. Tokie 
Estijoje yra sukurstyti, 
kad streikais ir kitokiomis 
priemonėmis trukdytų Esti
jos laisvėjimų, o Latvijoje 
visai atvirai koneveikia 
latvius patriotus, susimetę, 
kaip ir Lietuvoje, į neaiš

kias JEDINSTVO grupuotes, 
kurios nori įamžinti nepra
šytų ateivių buvimų ir 
valdoviškumų Pabaltijo 
respublikose.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KAS RAŠOMA JAUNŲJŲ SPAUDOJE APIE

GINTAUTĄ IEŠMANTĄ ir KITUS

/l§ "SIETYNO" hR.VI,SKYRIAUS SKERSVĖJAI/

Jurga Ivanauskaitė

... Pateikiu dar vieno buvusio politkalinio - Povilo 
Pečeliūno pasakojimą:

- Mane suėmė 1980 m. sausio 9 d. kartu su Vytautu 
Skuodžiu, V VU docentu. Vėliau, kovo 17 d. prie mūsų 
bylos prijungė suimtą Gintautą Iešmantą. Taikė garsųjį. 
68-tąjį straipsnį, I dalį: antitarybinė agitacija ir propa
ganda. Mane visų pirma kaltino kaip 1979 m. pasirodžiu
sio akademinio leidinio "Alma Mater" (skirto VU jubilie
jui) redaktorių ir leidėją. Jau buvo pasirodę keturi šio 
žurnalo numeriai po 100 puslapių kiekvienas. įtarė, kad 
ketinu tęsti šį leidinį, jau nebesusietą su Universiteto 
jubiliejumi, o skirtą akademiniam jaunimui. Šių kaltinimų 
galutinai įrodyti nepavyko. "Alma Mater" redaktorius 
pasirašinėjo Audriaus Vientauto slapyvardžiu. Mane su juo 
tapatino, priskyrė ir visus šiuo slapyvardžiu pasirašytus 
straipsnius. Vienas tokių straipsnių "Ketvirtas padalijimas" 
buvo apie Stalino-Hitlerio, Ribbentropo-Molotovo suokalbį. 
Jame pateikti protokolai, slaptas diplomatinis susirašinė
jimas. Tardytojas pasakė, kad tai - falsifikacija, antita
rybinis šmeižtas. įtarinėjo, kad 45 Pabaltiečių memoran
dumas dėl Ribbentropo-Molotovo pakto yra mano inspi
ruotas. Kaltino, kad švęsdavau Vasario 16-ąją; kaltinime 
parašyta "buržuazinės šventės". (įdomu, kaip dabar jaučia
si patys kaltintojai, Vasario 16-tosios ir kitų, "ne buržu
azinių" švenčių proga, keldami prie savo įstaigos, stovin
čios Vasario 16-tosios gatvėje, tautinę trispalvę vėliavą? 
- J.I.). Buvo lliudininkas (kiekvienoj byloj yra saugumo 
informatorių)^ kuris tejgė, kad Vasario 16-tosios proga 
skaitydavau ištraukas i š antitarybinio romano "Mergina 
su akordeonu", antitarybinius eilėraščius. Rado mano 
ranka perrašytų straipsnių apie ekonominį, ideologinį, 
politinį pasaulio veidą, apie tai, kaip susikuria ir griūva 
įvairios pasaulio imperijos, pradedant Roma ir baigiant 
ta, kurioje mes gyvenam. Dar buvo straipsnis "Ar yra 
Lietuvoje disidentinis judėjimas". Straipsnyje teigiama, 
kad Lietuvoje yra ne disidentinis, o rezistencinis judėji
mas. Kai fašistinė Vokietija 1941 m. užėmė Prancūziją, 
ten kilo Pasipriešinimo judėjimas. Ar kam nors atėjo į 
galvą Pasipriešinime prieš interventus kovojusius žmones 
vadinti disidentais?! Rusijoj - Maskvoj, Leningrade, kitaip 
galvojantys žmonės, žinoma, vadintini disidentais. Tačiau 
Pabaltijy vykstantis judėjimas - rezistencinis! Medžiagoje 
"Homo Sovieticus" buvo analizuojama, kaip padaromas 
"naujas žmogus". Rado mašinėle perspausdintą "Kauno 
elegiją", kūrinį apie Romo Kalantos susideginimą, Vitražo 
galerijoje paslėptą Laisvės statulą, kurios vietą užėmė 
paminklas "vienam vadui". Dėl "Kauno elegijos" autorys
tės prisipažino Gintautas Iešmantas. Jis neslėpė nė vieno 
savo kūrinio. Tokiu būdu ir aš teismo metu sužinojau 
daugelio kūrinių autorystę. Kaltino, kad prisidedu prie 
"Perspektyvų" leidimo, platinu "Katalikų Bažnyčios Kroni
ką", "Aušrą"... Dalį kaltinamų argumentų aš paneigiau, 
bet tai neturėjo jokios reikšmės teismo sprendimui. Sau
gumo kalėjime buvau ištisus metus. Tardymai vykdavo 
kasdien, kartais kviesdavo net po - du kartus. Susilpnėjo 
sveikata, regėjimas. Mane suėmė 1980 m. sausio 9 d. 6- 
tą valandą. Išvežė į etapą 1981 m. sausio 9 d. 6-tą 
valandą. Mane nuteisė aštuoneriems metams - trim lage
rio ir penkiem tremties. Visą tą laiką išbuvau "ot zvon- 
ka, do zvonka", kaip sakoma. Paskutiniais metais^ sausio 
mėnesį visiems politiniams kaliniams siūlė pasirašyti po 
raštu "Budu sobliudat zakony", žadėdami anksčiau paleis
ti. Man iškilo savotiška dilema. Mano motina jau aštuo- 
neri metai buvo baisi ligonė, o paskutinius trejus metus 
visai nebesikėlė iš lovos. Supratau - jei nepasirašysiu, 
gyvos motinos nepamatysiu. Bet ir šiuo kritišku momentu 
apsisprendžiau. Nusvėrė moralinis įsitikinimas. Kai liko 
pusantro mėnesio iki grįžimo į Lietuvą, motina mirė. 
Taip aš jos gyvos ir nebepamačiau. Teko sudėti dar ir 
tokią auką..."

Štai ką apie atsisakymą pasirašyti panašų pareiškimą 
kalba Gintautas Iešmantas: "...Parašu būčiau patvirtinęs, 
kad įstatymai, pagal kuriuos buvau teistas, yra teisingi. 
Nacių valdomoje Vokietijoje taip pat egzistavo įstatymai, 
tačiau jų neįmanoma laikyti teisingais, o antifašistų 
kovas - neteisėtais. Lygiai taip pat reikia kvalifikuoti 
tuos tarybinius įstatymus, kurie neigia esmines žmogaus 
teises, leidžia paminti politines ir pilietines laisves..." — 
("Šventas laisvės ilgesys", Kauno aidas, 1989, Nr. 4).

Visai ką kita ta pačia tema galvoja generolas E. Eis- 
muntas: "Ir Tamkevičius, ir Gajauskas, ir Iešmantas, ir 
Petkus galėjo grįžti žymiai anksčiau, jeigu jie būtų pasi
žadėję, kad jie neves kovos prieš tarybų valdžią. Tie, 
kurie tokius pažadus davė, grįžo. (...) Yra įstatymai. 
Privalom ar neprivalom jų laikytis? Jeigu žmogus veda 
kovą prieš tarybų valdžią... Malonės aktas taikomas tiktai 
tuo atveju, jeigu žmogus pasižada nevesti toliau kovos 
prieš tarybų valdžią. Kurie tai pažadėjo - grįžo anksčiau 
laiko..." ("Kauno aidas", 1988, Nr. 8).

Gintautas Iešmantas buvo nuteistas vienuolikai metų, 
Vytautas Skuodis - dvylikai. Štai ką pasakoja Povilas Pe- 
čieliūnas apie patį teismo procesą.:

- Teismo metu visai nesidomėjau, kiek gausim. į 
teismą žiūrėjom kaip į progą pasakyti tiesą, nieko nevy- 
niojant į vatą. Tai darėme ir gynimosi kalboje, ir pasku- 
tinajame žodyje. Mes niekad nebuvom tokie išdidūs, kaip 
išgirdę nuosprendį. Jautėme, kad bylą morališkai šimtu 
procentų laimėjome. Artimiesiems kartojau: "Esu labai 
labai laimingas. Laimingas, kad pavyko išlikti savimi, kad 
kritišku momentu, kai daug kas priklauso nuo vieno ištar
to žodžio, aš sugebėjau pasakyti tai, kas man buvo svar
biausia." Teismo metu buvo kilę abejonių dėl religinių 
įsitikinimų. Saugumo informatorius teigė, kad aš esąs 
ateistinių pažiūrų. Aš atsistojau ir pasakiau: "Šioje salėje 
yra giliai tikinti mano motina. Ir aš pats esu tikintis. 
Evangelijoje parašyta: 'Kas manęs išsigina žmonių aki
vaizdoje, to aš išsiginsiu Dangiškojo Tėvo akivaizdoje' . 
Baigdamas savo paskutinįjį žodį, perfrazavau Evangeliją 
pagal Joną: "IR TIESA PADARYS JUS LAISVUS!"

Užsienį pasiekė mūsų bylai skirtas stambus "Perspek
tyvų" tomas ir "Katalikų Bažnyčios Kronikos" specialus 
numeris. Tos medžiagos pagrindu vienas anglas sukūrė 
pjesę apie mūsų bylą, ji buvo pastatyta Vakarų Europoje. 
Mūsų bylai daug dėmesio skyrė užsienio radijas. Apskri
tai, tuo metu užsienio radijas atliko savotišką knygnešio 
funkciją: tokius leidinius kaip "Alma Mater", "Perspekty- 
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vos" ir kitus buvo sunku čia išplatinti, tačiau užtekdavo 
keliems numeriams patekti į užsienį ir apie juos per 
radiją sužinodavo visa Lietuva. Reikia pasakyti, kad su 
daugeliu nelegaliosios spaudos leidinių aš ir pats pirmą 
kartą susipažinau jau saugume, teismo ekspertizių metu, 
ir jų suskaičiavau apie 14. Tai, kas dabar vyksta Lietuvo
je, ~ neprasidėjo staiga. Vyko ilgas paruošiamasis darbas. 
Požeminiai šaltiniai sruvo visą laiką, o dabar jie tik 
prasiveržė į paviršių. Manau, kad tokios bylos, kaip Ga
jausko, Petkaus, Tamkevičiaus, Svarinsko arba mūsų, 
anuomet buvo reikšmingesnės negu dabar šimtatūkstan
tinis mitingas. Dabar dar yra daug baimės. Baimė ypač 
sulaiko inteligentiją, nes ji turi ką prarasti. Aš buvau 
trumpam parvykęs iš tremties į motinos laidotuves kaip 
tik tada, kai 1987 m. rugpjūty vyko mitingas prie Micke
vičiaus paminklo. Ten nebuvo nė vieno žmogaus iš tų, 
kurie dabar ypač pagarsėję... Žmogus daug ką pervertina 
kai visko netenka. Kai mane suėmė, pirmąją naktį Saugu
mo rūsyje pajutau, kad viską praradau, kad nutrūko sai
tai su tuo, kas man brangiausia - biblioteka, kūryba...

Likau kaip tik ką gimęs. Tačiau tuo pat metu nukrito 
visi varžtai. Pajutau VISIŠKĄ LAISVĘ. Tas jausmas mane 
labai nustebino ir nudžugino. Kai aš tokioje dvasios būse
noje atėjau į tardymą, pamačiau, kad visi mano tardyto
jai - bejėgiai. Aš išmušiau ginklą jiems iš rankų - nuga
lėti baimę yra didelis dalykas. Pasakyčiau netgi taip: AŠ 
GLIU BŪTI NAUDINGAS VISUOMENEI TIEK, KIEK SU
GEBU NUGALĖTI BAIMĘ. Gal tai ir negeras palinkėji
mas, bet žmonės praranda baimės jausmą, kai akis į akį 
susiduria su Saugumu, pabūna jų kalėjimuose! Dabar nebe
bijau nė konclagerio, nors mano amžiuje tai prilygtų 
mirties nuospredziui - sąlygos ten labai sunkios. Po teis
mo mane nuvežė į Permės konclagerį, ten išbuvau dvejus 
metus. Baisiausias dalykas, ypač inteligentui, yra etapai, 
kurie užtrunka po kelis mėnesius kartu su kriminalistais. 
Kriminalistai žino - jei terorizuos politkalinius, jų niekas 
nebaus. Priešingai! Su jais reikia mokėti elgtis, žinoti jų 
įstatymus, atiduoti ką turi, (dalintis viskuo, nebežiūrint 
savęs. Tokioje situacijoje man labai padėjo ilgas bendra
vimas su Keliuočiu, etapuose prisimindavau ką jis man 
pasakojo. Ragavau ir karcerio, ir mirtininko kameros... 
Teko būti ir "sienoje" - tai nepaprastai ankšta kamera, 
priteršta išmatomis, šlapimu, kitokiais bjauriais dalykais, 
kurioje yra tik suoliukas vienam žmogui atsisėsti. Labai 
pažemino, kai iš Tiumenės lagerio, bausmei pasibaigus, 
vežė į tremtį, į šiaurę, ir man, beveik laisvam žmogui, 
vistiek uždėjo grandines... Būdamas laisvėje, stengiausi 
gyventi kiek galima turiningiau, daug skaičiau, bendravau 
su įdomiais žmonėmis - nelaisvėje tai man buvo savotiš
ka maitinamoji terpė. Kalbėdavu mintyse pats su savim, 
nes kitų pašnekovų neturėjau. Kartais sieloje būdavo 
tokia dykuma, kad nieko nebesinorėdavo. Tremtyje rašiau 
romaną, daug skaičiau, knygų man atsiųsdavo, gaudavau 
laiškų beveik iš viso pasaulio, nes esu PEN klubo garbės 
narys. Retkarčiais telefonu pavykdavo susisiekti su arti
maisiais. Manau, kad istorijos mastu areštai, trėmimai, 
represijos nebepasikartos, bet trumpame vieno žmogaus 
gyvenime - dar gali... Jei užeis tokie, kaip mes vadina
me "drakono metai", tai sąskaitos su mumis bus suvestos. 
Mūsų amžiuje tai jau mirties bausmė, bet jaunam žmo
gui - nieko baisaus! įvairiai kalbama apie dabartinę Lie
tuvos situaciją. Vieni teigia, kad Laisvei mes dar nesu
brendę, kiti - meldžiasi, manydami, kad Laisvė nukris iš 
dangaus, kaip Dievo malonė, treti tiki, kad viskas priklau
so nuo Maskvos, arba - nuo Vakarų. Daugelis žmonių už
miršta pagrindinį - tautos faktorių - o tuo pačiu lyg ir 
nusiima nuo savęs atsakomybę, laukdami Laisvės iš šalies 
Nepamirškime senos patarlės: "DIRBK, TADA IR DIEVAS 
PADĖS!"

Matyt, Povilo Pečeliūno akcentuojamas "tautos fakto
rius" nepradės funkcionuoti tol, kol tautoje nebus vieny
bės, apie kurią šitiek šnekame. Kartais susidaro įsęūdis, 
kad vyksta tiesiog priešingai: žmonės, atsigavę po šitiek 
metų trukusios anestezijos, apimti euforijos eklektiško 
veiklos troškimo, kuriasi į kuopeles, frakcijas, sambūrius, 
skyla, skaidosi ir atrodo, kad kiekviena grupuotė savo 
tautai trokšta vis kitokios laisvės. O laisvė juk tėra 
viena, "iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai 
šios laisvės vardan (...) stenkitės vieni kitiems su meile 
tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: 
"Mylėk savo artimą, kaip save patį". Bet jeigu jūs vienas 
kitą kremtate ir ėdate, žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas 
kito praryti!" (Gal.5,13-15). Deja, meilės šiandien dar 
nepaprastai maža. Atsiranda nauji atstumtieji. Skaudu 
buvo matyti 1989 metų Vasario 16-tosios^ iškilmėse džiū
gaujančios minios nuošalyje stovinčius žmones, kuriems 
dar taip neseniai Lietuvos nepriklausomybės dienos pa
minėjimas tapdavo vienu iš kaltinimų, lemiančių kalėji
mus ir tremtį. Šitie susimąstę ir nelinksmi žmonės buvo 
euforinės minios nuošaly visa savo esybe, visomis minti
mis, visa siela...

Šį straipsnį rašau Didžiosios savaitės metu, belaukda
ma Velykų. Dabartinė Lietuvos situacija man nepaprastai 
panaši į tą kentėjimo ir |džiaugsmingos vilties kupiną 
laiką. Povilo Pečeliūno kambaryje stovi Prisikėlusio Kris
taus skulptūra. Raudonu drabužiu apsisiautusio Viešpaties 
statula išliko po visų kratų, buvo vežiojama iš vietos į 
vietą, slepiama, saugoma kartu su areštuoto, kalinamo > 
tremiamo šeimininko knygomis ir sugrįžusio jam sugrįžus. 
Einantiems nelengvu keliu - tebūna sis Prisikėlęs Kristus 
vilties ženklas. Ij 

IŠ LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJAI ATKURTI 
INICIATYVINĖS GRUPĖS VILNIUJE PAREIŠKIMO:______
Atkurkime Lietuvos Socialdemokratų Partiją!

Didėjanti totalitarizmo^ krizė Rytų Europoje vis labiau 
artina okupuotų Baltijos šalių nepriklausomybę. Lietuvos 
suvereniteto idėja užvaldo daugelio mūsų širdis ir protus.si 

įvairių politinių pažiūrų Lietuvos gyventojai trokšta de
mokratinės santvarkos atkūrimo Lietuvoje. Europos de
mokratinės tradicijos lietuvių tautoje jau buvo įgijusios 
daugiapartinės politinės sistemos išraišką, įtvirtintą 1922 
metų konstitucijoje.

Demokratijos stoka palengvino sąlygas Stalino-Hitle
rio diktatūrų suokalbiui, o nuo 1940 metų įsitvirtinusi 
okupuotoje Lietuvoje vienpartinė diktatūra visiškai suardė 
mūsų nacionaliniam charakteriui ir istorinėm tradicijom 
savitas demokratines užuomazgas. Betgi šiandien Lietu
vos buvusių partijų politinė patirtis, išsaugota istorijos ir 
mūsų partijos narių, išlieka demokratijos tęstinumo prie
laida. Civilizacijos pažanga Lietuvos visuomenę, kaip ir 
kitose Europos valstybėse, skaldė į politines jėgas, kurių 
demokratiška konkurencija turėjo saugoti valstybę nuo 
kraštutinumų. Vinco Kudirkos VARPO dūžiai mūsuose 
žadino politinę mintį, skatinusią jungti tautinius siekius 
su socialiniais.

~ ... Lietuvos socialdemokratai principingai atkakliai 
priešinosi bet kokiai diktatūrai, esminei neteisybei. To
kios asmenybės, kaip Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, prof. 
Vincas Čepinskis, prof. Augustinas Janulaitis, prof. Ste
ponas Kairys, Liuda Purėnienė-Vienožinskaitė, prof. An
tanas Purenąs, Ona Leonaitė-Kairienė, prof. Antanas 
Žvironas turėjo įtakos Lietuvos kultūriniam gyvenimui.

Lietuvos interesai šiandien skatina mus atkurti 
LSDP, kuri vadovautųsi tarptautinės socialdemokratijos 
devizu - laisvė, teisingumas ir solidarumas. Pirmoji, 
iškėlusi nepriklausomybės idėją, LSDP visą savo gyvavimo 
laiką nuosekliai ir atkakliai siekė tvirtos nepriklausomos 
Lietuvos. LSDP lyderio Stepono Kairio, 1918 metų Nepri
klausomybes Akto vieno iš autorių ir signartarų, gyveni
mas vaizdžiai patvirtina partijos ryžtą. Atkurta LSDP 
stos už Lietuvos nepriklausomybę ir reikalaus besąlygiš
kai likviduoti Ribbentropo-Molotovo pakto padarinius.

Lietuvos gyventojus slegia žmogų žeminanti samda, 
socialinė eksploatacija ir feodalinė nelygybė. Tuo tarpu 
gretimose Vakarų Europos šalyse išplėtota demokratinio 
socializmo doktrina, grindžiama rinkos laisve, individo 
iniciatyva ir daugumos gerove. Šios doktrinos legalumus 
rodo Švedijos, Danijos, Norvegijos, Austrijos, Prancūzijos, 
Suomijos ir VFR laimėjimai. Demokratinio socializmo 
siekiai geriausiai atitiktų mūsų valstybės Lietuvos lūkes
čius. Todėl LSDP siektų tapti lygiateise Socialistų Inter
nacionalo nare ir aktyviai dalyvautų tarptautiniame gy
venime. Ji eitų savo keliu, atsižvelgdama į kitų, ypač 
Skandinavijos šalių, demokratinio socializmo patirtį.

LSDP tikslas, reformų keliu siekti tokios Lietuvos 
visuomenės, kurioje kiekvienas Lietuvos pilietis galėtų 
laisvai atskleisti savo asmenybę ir atsakingai veikti poli
tiniame, ūkiniame bei kultūriniame gyvenime. Kartu su 
beteisiais Lietuvos darbininkais, LSDP privalėtų rasti 
šeimininką pramoninei mašinai, nužeminančiai žmogų, 
valdomai iš Maskvos.

Demokratija yra reali politinė santvarka ir 
pažangos siekimo metodas ir moralinė žmonijos vertybė. 
.Reformom grindžiama pažanga apsaugos žmogaus nelie
čiamumą ir įtvirtins demokratiją. Pilnavertė opozicija, 
būtina demokratijos gerėjimo sąlyga dabartiniame Lietu
vos politiniame gyvenime. LSDP taptų tokios opozicijos 
šalininke, įdiegtų ir politinės mažumos egzistavimo princi
pą visuomenėje.

...Žmogus tikrai laisvas tada, kai jis pakankamai aprū
pintas materialiai, apgintas teisiškai bei socialiai. Todėl 
LSDP siektų visiems Lietuvos žmonėms laiko reikmės 
atitinkančių gyvenimo sąlygų, socialinių garantijų. Stoda
ma už demokratiškesnį ir teisingesnį nacionalinių pajamų 
paskirstymą, reglementuotą demokratiniu keliu įvestais 
įstatymais, LSDP remtų visų nuosavybės formų, tame 
tarpe ir privatinės, lygiateisiškumą.

Laikydama privatinę nuosavybę efektyvios ir tvarkin
gos ūkinės veiklos asmeninės iniciatyvos ir kūrybiškumo 
pamatu, LSDP pasisakytų už žemės paveldėjimo teisės 
suteikimą valstiečiams. Akcinės nuosavybės formos, ko
operuota žmonių veikla LSDP požiūriu atvertų platesnes 
darbščių ir kūrybingų žmonių galimybes ir užtikrintų 
didesnę visuomeninę naudą. Valstiečių ūkių atkūrimą 
LSDP remtų kaip pagrindinį ir geičiausią kelią žemės 
ūkio problemoms išspręsti.

Socialdemokratijos ištakos slypi humanistinėje filosofi
joje, krikščionybėje ir darbo žmonių patirtyje. Lietuvos 
socialdemokratai stengtųsi pažangos pagrindu jungti savo 
gretose visų Lietuvos gyvenančių tautybių atstovus. SNO 
Visuotinė Žmogaus Teisių deklaracija bei Helsinkio Pasita
rimo Baigiamojo Akto dvasia neatsiejama nuo socialde
mokratijos judėjimo tradicijų. Gindami žmogaus teises, 
Lietuvos socialdemokratai remtų Bažnyčios ir tikinčiųjų 
pastangas visuomenės atsinaujinimo žygyje.

Ypatingą vietą atgimstančios ir atgimusios Lietuvos 
gyvenime LSDP teiktų mokslui ir švietimui, kurie stip
rina tautos dvasines, kūrybines potencijas. Lietuva, turė
dama negausius gamtinius išteklius, gali prekiauti tik 
darbu ir protu sukurtomis vertybėmis. LSDP pasisakytų 
už efektyvią gamtos mokslo apsaugos politiką, kuri apim
tų svarbiausių ekologijos problemų kompleksą. LSDP 
tradiciškai veiktų kartu su nepriklausomomis profesinėmis 
sąjungomis. Valstybinė valdžia nėra pagrindinis LSDP 
tikslas. Gerovės ir socialinio teisingumo galima sėkmingai 
siekti ir būnant opozicijoje. Valstybinė valdžia gali būti 
tik priemonė efektyvesniam LSDP tikslų įgyvendinimui. 
Valdžios instituciją LSDP galėtų panaudoti asmenybės, vi
suomenės ir gamtos harmoningam sambūviui įgyvendinti. 
LSDP visokeriopai remtų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
pastangas atkurti Lietuvos suverenitetą, demokratinę 
santvarką, socialinį teisingumą. LSDP siektų bendradar
biauti ir su kitais demokratiniais judėjimais bei demokra
tinėmis politinėmis organizacijomis.

Teisininkas Alfonsas Jakubėnas, ekonomistas Kazimie
ras Antanavičius, gydytojas Vytenis Andriukaitis, inžinie
rius Eimutis Andriukaitis, psichologas Algimantas Bagdo
nas, žurnalistas Gintautas Iešmantas, biologas Algimantas 
Januška, inžinierius Valdas Katkus, geofizikas Povilas 
Kirvelis, fizikas Aloyzas Sakalas, teisininkas Juozas Ša
tas, sociologas Kazimieras Uoka, ekonomistas Arvydas 
Vaitkevičius. Vilnius, 1989 m. gegužės mėn. 6 d.

******************
(Gintautas Iešmantas praneša, kad jis nėra prisidėjęs 

prie jokios Kaune LSDP atkūrimui susibūrusios iniciaty
vinės grupės. Jo pavardės minėjimas sąryšyje sų ta grupe 
neatitinka tikrovei, kaip tai padaryta "EUROPOS LIETU
VIO" š.m. 18-tame numeryje. Prašome patikslinti.)

3 p«l.



KULTŪRINIS PUSLAPIS
TECHNIKOS
ŽODIS 1989 No.2INŽINERINEMINTIS

IMTUVO# MO>f UNto-TCCHNlNtS INFORMACMO# IW TeCMNIN£S-CKQNO>WN£> ANAUZt* MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTAS (UMTT)

LIETUVOS INŽINIERIŲ DRAUGIJOS ATKŪRIMO INICIATYVINES GRUPES LEIDINYS BBS • BALANDIS

JuiXvrru>_V

ATKURIAMA 
LIETUVOS 
INŽINIERIŲ 
DRAUGIJA

oi iAiAoiiou. ■■

<XtVv tacKv\A.ya>4 vv p-varrumti 5aAorYv4 , Luthsffu. ^0 iLomau.

4k.4tata£v, <JiVu jhai KxixAta nsiwux.U.n.vu, YvuvU-įvmo vu talfK 'vu.tati 

įu

IŽRAŽAS 1S LPS SeUnO 
Tarybos poaSdlio, įvykusio 1989 m.

PROTOKOLO Nr. 5
SVARSTYTA;
9. S. Žilinsko Informacija apie 

Lietuvos inžinierių draugijos aikū-

tu v o* talsvizjj# transliuotos laidos 
"InAlnlariua Ir gamyba" matu pasiū
lyta atkurti Lietuvos Infinisrių drau
giją. Inžineriniuose kolektyvuose tam 
pritarta. Draugijos tikslrs - suvie
nyti Lietuvos Inžinierių kūrybines 
JSgas Ir prlaidSti prie atgimstančios 
Lietuvos ekonomikos ir gamybos 
vystymo.

LPS Seimo Taryba pritars Drau
gijos atkūrimuL Pasiūlyta suburti 
iniciatyvinę grupę, rengti programą 
atkuriamajam Draugijos suvažiavl-

LPS ST posėdžio 
pirmininkas M. LAURINKUS 
sekretorė O. VOLUNGEVlClOTfc

Atkuriamasis Draugijos 
suvažiavimas įvyks Kaune 1989 m. spalio 14 d.

Iš "Technikos Žodis" Nr.2, 1989.

PRISIMINTAS VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJAUS 
ARCHITEKTAS VLADIMIRAS DUBENECKIS"

Jurgis Gimbutas

1988 m. rugsėjo 6 d. suėjo šimtas metų nuo Vladimi
ro Dubeneckio gimimo karžkur Sibire. Šimtmetis atžy
mėtas 1988 m. spalio 25 d. Kaune specialia moksline kon
ferencija. Ją surengė Lietuvos statybos ir architektūros 
tyrimo institutas ir Lietuvos kultūros fondo Kauno taryba. 
Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje Vilniuje įvyko 
jubiliejinė Dubeneckio kūrybos paroda.

UŽ ką prisimenamas ir vertinamas tasai 1932 metais 
Kaune miręs architektas?

Jis buvo baigęs Petersburg© Dailės akademiją 1914 
metais akademijos laureato vardu, nes jau anksčiau buvo 
laimėjęs kelias premijas architektūriniuose konkursuose. 
Dailės akademijos profesoriai ir to laiko Petrpilio aplinka 
įskiepijo Dubeneckiui idelistinę pažiūrą į meną, suteikė 
klasikinį išsilavinimą ir paskatino siekti iškalbingumo 
monumentalumo. 1919 metais jis su žmona dailininke 
Olga Švede atvyko į Vilnių, kur jau gyveno jo tėvai. Se
kančiais metais architektas persikėlė į Kauną.

Skurdžioje pokario aplinkoje gabiam architektui pra
džioje nebuvo kuo pasireikšti. Tačiau Dubeneckis suge
bėjo rasti savo vietą lietuvių kultūrininkų tarpe. įsijungė 
į Vilkolakio teatrinį klubą, Lietuvos inžinierių ir archi
tektų sąjungą, Valstybinę archeologijos komisiją, Lietuvių 
meno kūrėjų drau^iją^ Dubeneckis atliko paminklinės 
Šv. Jurgio bažnyčios ir Perkūno namų apmatavimus, 
tyrinėjo Zapyškio bažnyčią ir Pažaislio vienuolyną, taip 
pat Kauno pilies griuvėsius. Pirmiausiai V. Dubeneckis 
suprojektavo bažnyčią Karmėlavoje prie Kauno, atsirem
damas į tradicinę Lietuvos medinę architektūrą. O tatai 
nebuvo taip paprasta, nes dar nebuvo nei atitinkamos li
teratūros, nei nuotraukų ar brėžinių rinkinių muziejuose. 
Bažnyčia, pastatyta 1921-1922 metais, sudegė Antrojo pa 
saulinio karo metu. Su arch. Mykolu Songaila Dubeneckis 
rekonstravo Valstybės teatro rūmus Kaune, suteikdamas 
barokinį fasadą (1923-1925 m.). Paruošė kelis projektus, 
kurie nebuvo įvykdyti: Prekybos ir pramonės rūmams, 
Varpo spaustuvei, kino teatrui. Spėjama, kad mūrinė baž
nyčia Betygaloje pastatyta Dubeneckio projektu, taip pat 
tęsiant baroko stiliaus tradiciją. 1925 metais V. Dubenec
kis suprojektavo priestatą Lietuvos viešbučiui Laisvės alė
joje, o kiek anksčiau "Ragučio" gamyklos gyvenamąjį namą 
Ukmergės plente. Ąžuolyno kalne pastatyti Meno mokyk
los rūmai 1923 m. ir laikinoji Čiurlionio galerija 1925 
m. taip pat Dubeneckio kūriniai. Jis buvo parengęs ir 
nuolatinės Čiurlionio galerijos projektą su Rexo paveikslo 
karūna ant klasicistinių pastato masių.

Sumažėjus architektūriniam darbui, Dubeneckis kūrė 
teatro scenovaizdžius ir kostiumus. Nuo 1927 m. dėstė 
kompoziciją Kauno meno mokykloje. 1930 m. jis jau buvo 
laikomas "pirmuoju Lietuvos architektu". Gauna daugiau 
užsakymų: Medicinos fakulteto rūmams Mickevičiaus gat
vėje (pastatyti 1933 m.), Telšių vyskupo rūmams (1929 
m.), gyvenamiesiems namams Kaune. Reikšmingiausias 
Dubeneckio darbas, vainikuojantis jo kūrybą, yra Vytauto 
Didžiojo muziejus Kaune, Vienybės (dabar Janonio) aikš
tėje. Po nesėkmingų konkursų tasai projektas 1930 metų 
pabaigoje buvo pavestas V. Dubeneckiui, o jam pagelbėjo 
inž. architektai K. Reisonas ir K. Kriščiukaitis. Muzie- 
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Gimbuto straipsnį apie 
Vladimirę-Vladą Dubeneckį, 
kuris, nors gimęs ir viduri
nįjį mokslų išėjęs Sibire, 
architektūros studijas
baigęs Petrapilyje, laimėjęs 

' visų eilę pirmųjų premijų 
konkursuose, savo talentų 
atidavė Lietuvai nuo 1919 
m., jon atvykęs.

/Jo žmona Olga Dube- 
1 neckienė-Kalpokienė buvo 
I baletmeisterė, dailininkė 
ir dekoratorė, kuri atidarė 
ir vadovavo pirmajai baleto 
mokyklai Kaune/.b.

jaus kompozicija remiasi klasikinėmis tradicijomis, su 
modernišku bokštu šone. Pastatytas 1934-1936 metais jau 
po architekto mirties. Anot architektės Jolitos Kančienės 
kurios straipsniu pasinaudojau rašydamas šią biografinęi 
apžvalgą, "muziejaus rūmai- geriausias nacionalistinės 
racionalistinės architektūros pavyzdys. Jie reprezentuoja 
Lietuvos tarpukario (nepriklausomybės) laikotarpio archi
tektūrinius pasiekimus", (Dubeneckio parodos katalogas, 
Vilnius, 1988, p. 8). Ir dabar, po pusės šimto metų, tasai 
muziejaus pastatas dominuoja Kauno naujamiestį.

Lietuvių enciklopedijos XXI tome (Boston, 1960 m.) 
prof. Jonas Puzinas rašė apie paminklus Lietuvoje. Pami
nėjo, kad arch. VI. Dubeneckis dirbo Lietuvai pagražinti 
draugijos komitete paminklams saugoti 1925 metais kartu 
su P. Rimša, A. Varnu, J. Zikaru. Randame, kad Dube
neckis suprojektavo postamentą Lietuvos Laisvės statulai 
Kaune, kurią sukūrė J. Zikaras. Pastatyta 1928 metais 
Kauno muziejaus sodelyje. Vėliau patiriame iš arch. Al
gimanto Miškinio straipsnio ("Nemunas", 1988, nr. 12, 
Kaune) "Juodos skylės ir balti siūlai" apie senųjų Kauno 
paminklų likimą, kad Dubeneckis yra suprojektavęs ir pa
grindinį paminklą Karo muziejaus sodelyje: Nežinomojo 
kareivio žuvusierns už laisvę. Pastatytas 1921 metais, 
nugriautas bene 1949 metais. Tasai paminklas iš Lietuvos 
laukų akmenų dažnai fotografuotas ir spausdintas dauge
lyje knygų bei žurnalų, taip pat atvirukuose, o niekur 
nepaminėdavo jo kūrėjo pavardės. Architektai šitaip daž
nai skriaudžiami, o dailininkų pavardės dažniausiai pami
nimos, spausdinant kad ir nedidelės' reikšmės reprodukcijas. 
Be to, VI. Dubeneckis suprojektavo tris biustų pjedesta
lus Tautos panteono muziejaus sodelyje biustams: Basa
navičiui, Kudirkai ir Daukantui. Laisvės statula jau atsta
tyta su tokiu postamentu, kokį buvo sukūręs Dubeneckis.

Minėtosios parodos Vilniuje katalogas turi 40 puslapių, 
daug iliustracijų: Dubeneckio piešinių, brėžinių, nuotraukų. 
Tiražas 1,000. įvadą-biografiją parašė J. Kančienė, o 
apie Dubeneckio kūrybą teatro scenai rašo D. Strikulis, 
kuris sudarė tą katalogą kartu su J. Daunoravičiene. 
Atsak. redaktorius - muziejaus direktorius E. Skrupskelis.

Mokslinės konferencijos 1988 m. spalio 25 d. "Praneši
mai" išspausdinti prasčiau už aną katalogą: rotoprintu, 
tik 200 egz., 70 puslapių. Atsak. red. Algimantas Miški
nis; jo pranešimas skirtas Karmėlavaos bažnyčios projek
tui. Kiti pranešimai taip pat akademinio lygio, skirti VI. 
Dubeneckio gyvenimui ir kūrybai. Jų autoriai: R. Mačikė 
nienė, Lina Sabakonytė, Vyt. Petrušonis, Eug. Guzas, 
Jolita Kančienė, Janina Daunoravičiene, Morta Baužienė 
ir Donaldas Strikulis. Prisimintas Vladimiras Dubeneckis 
ir bendrojoje spaudoje. Prof. dr. Eduardas Budreika pa
skelbė naujų duomenų iš archyvų Leningrade, patikslinda
mas Dubeneckio biografiją ("Mokslas ir Gyvenimas", 1988 
nr. 9). išaiškino, kad Dubeneckis laikė Lietuvą antrąja 
savo gimtine, ne jo patėvis buvo Vilniaus kilimo. Eugeni
jus Guzas pateikė gerą Dubęnckio gyvenimo ir darbų 
santrauką "Kultūros barų" 1988 m. nr. 10. Verta pacituo
ti E. Guzo mintį apie idealistines lietuvių nuotaikas 1919 
metų Kaune. "Šiais naujojo visuomenės pakilimo laikais, 
kai vėl šnekame apie savo Nėmus, apie jų likimą ir ių. 
tikrąjį pavidalą, mūsų krašto ir viso pasaulio akyse, mūsų 
supratimas ir patirtis turi remtis anų metų analogija. 
Tam, kad sukurtume naują kokybę ir naują savo tėvynės 
pavidalą, anų metų žmonių pasiryžimas ir veikla - tai ne 
tik pavyzdys, bet ir priesakas, kurį dar sykį atgavę savo 

sąmonę ir protą, turime įvykdyti". Vadinas, dabar paseki
me nepriklausomybės aušros kūrėjų nuotaiką ir pasiryži
mą. iš tikrųjų, Vladimiras Dubeneckis buvo netikėta Rusi
jos dovana Lietuvai, kai jis nepanoro tarnauti bolševiz
mui ir pasirinko Lietuvą savo talentams realizuoti.

Iš: TECHNIKOS ŽODIS, 1989, nr. 2.

AMŽINO ĮŠALO
Antanina GARMUTĖ ŽEMĖJE
IŠ "EŠALONAI"

Ešalonai,, kaip didžiulės ilgos anakondos, persirito per 
Uralo kalnus. Duris atplėšė iki galo. Oro pakako. Ir va
gonuose nebebuvo taip ankšta, kaip kelionės pradžioje, - 
-keleivių sumažėjo.

- Lietuvis nepražus!... - atsikvėpė pagyvenęs valstietis.
Jo žmona pamaldžiai apžiūrinėjo nuo kaklo nusiimtą 

mazgelį, kuriame, buvo lietuviškos žemės sauja, pasiimta 
nuo namų slenksčio. Šios relikvijos jai visi pavydėjom! O 
ji su ašaromis akyse įtikinėjo:

- Nepavydėkit... aš vis tiek anksčiau už jus mirsiu, 
tai į karstą įdėsit, ir bus man kaip namie...

Liekna šešiolikametė nuleido sutinusias kojas nuo 
"antro aukšto" ir netikėtai skambiu basių užtraukė:

-Yra šalis, kur upės teka!
"Tik aš neilgai ten buvau!" - atsiliepė mano sąmonėje.
Ir visas pavergtųjų ešalonas, kaip šventą giesmę gie

dojo himną:
Lietuva, brangi, mano Tėvyne, -
Šalis kur miega kapuos didvyriai —

Dainuodami ją į Rytus dundančiame ešelone mes jau
tėmės maži, nežinomi didvyriai, ant savo pečių priversti 
nešti ir savo tautos istoriją, ir jos likimą.

Iki tolimojo Baikalo dar buvo visa savaitė dainų. Jas 
vedė ta pati šešiolikmetė Katrytė - Dvylikių kaimo 
mažažemio valstiečio dukra. Ir buvo neįmanoma atskirti, 
kuri daina girdėta, o kuri ne. Dainos, kaip ir mūsų išgy
venimai, buvo unikalios, tikros:

Mus veža į Sibyrių, vagonai užkalti,
Verkia maži vaikeliai, nuo tėvų atskirti!...

Gyvulių vagonų ratai ritmingai daužė geležines bėgių 
(sandūras. Smilkiniuose skausmingai tvinkčiojo kraujas. O 
pro šalį tingiai bėgo nemieli širdžiai svetimo krašto 
vaizdai. Drumzlinos upės. Žaliai niūri taiga. Nebylios 
kalnų virtinės. Taip toli - tarsi kitame pasaulyje - sken
dėjo soduose gimtieji namai. Ir tame nesibaigiančiame 
keliavime veržėsi į laisvę, lyg narvan uždarytų paukščių, 
giedojimas:

- Vakaruose saulė kruvinai žėrėjo, 
O Rytų šalelėn ešalonai ėjo ...

Daina apie tai, kad skriaudė mus Vakarai. Kad ne
glosto, deja, ir Rytai, iš kurių anksčiau dainose mums 
saulutė tekėjo...

Aš neprisimenu visų tavo dainų, Katryte, - tada dar 
nežinojau, kokiais saitais mus likimas suriš. Ir kad liks, 
pagaliau, ta rūsti fraze iš Biblijos: "Čia ramybės uostas, 
kančių pabaiga". Visa tai - gyvenimo laivo priešakyje.

SVETIMA PADANGĖ
• ' • , J • • ei’ J 3 'j 7 ■ ; •* 1

Pasiekus Irkutsko sritį, ešalono stovinėjimai darėsi 
dalykiški: Čeremchove atkabino pirmuosius vagonus -, 
- duoklę juodoms anglių kasyklų gerklėms. Taljane - kitus 
su potencialiais taigos galiūnų medžių kirtėjais: vyrais, 
vaikais, moterimis ir tebepaeinančiais seniais. Iš po nak
ties dingo atrankiniai vagonai, nutempti kito garvežio 
tolyn į Šiaurę, į Bodaibo aukso kąsyklas.

Mūsų vagonui ir visiems likusiems atiteko caro kator
gininkų palikimas - druskos kasykla Usoljės-Sibirskojės 
miesto pašonėje, Angaros upės saloje.

Beveik trijų savaičių kelionė iš Lietuvos baigėsi. Atvy
kus į galutinę stotį, mus sutiko., tik su druska!.. Daug 
druskos! Be duonos. Be vandens. Palydovai mostelėjo 
Angaros pusėn: "teka iš švariausio pasaulyje - Baikalo 
ežero! Gerkite!" Einanti pro šalį sena tremtinė įspėjo: 
"Jokiu būdu! Cholera, šiltine, dizenterija susirgsite!" Ban
dėme prašyti vandens pas vietinius gyventojus, aukštomis 
rąstų tvoromis apsitverusius. Šunis nuo grandinių paleisda
vo. Beliko Angara. Ir vėl ėmė šienauti mus giltinė.

Ateina mano vaikystė, kruvina atšliaužia stačiais, 
apskritų rąstų ligoninės laiptais ir be sąmonės krenta 
prie kažkieno veltiniais apautų kojų. Gal sargo, gal dak
taro, - kas žino. Paskui atsigauna didelėje pirkioje, o 
gal palatoje, - pagal tenykštį supratimą. Žmonių daugybė. 
Klejoja visi - lietuviškai. Nešaukia, neklykia. Tyliai šnabž
da žodžius - gal maldos, gal vaikų vardus, o gal tėvų 
paguodos iš toli šaukiasi? —

Gulėjau prie durų. Gal todėl įėjusi mongole gydytoja 
pirmiausia pasilenkė tie manimi. Uždėjo ranką ant kak
tos ir paklausė kiek man metų. Kai atsakiau, nustebo:

- Atodai ne daugiau kaip vienuolikos. O tėvai čia - 
palatoj? Ar barakuose?

- Tėvai Lietuvoj... Mane sučiupo gatvėj... pažįstami. 
Ir į vagoną įsodino.

- Tai padėjote vokiečiams? - mongolės akys susiau
rėjo.

- Ne, ką jūs! Vokiečiai mus degino ir šaudė. Buvau 
peršauta. Aš į žydaitę panaši...

- Nepasakyčiau! - gydytoja šyptelėjo, - greičiau į 
mongoliukę!.. Gerai, duosiu tau vaistų. Grįši pas mamą 
savo Lietuvon, ir bus viskas tvarkoj.

Gydytoja žodį tesėjo. Kitą dieną ji atnešė pusę stikli
nės kažkokio kartaus antpilo, gal ženšenio ar auksinės 
šaknies, ir pati man sugirdė. Ir taip visą savaitę, kasdien, 
Aš tikėjau ja: buvo panaši į dorą žmogų. Tačiau tokių 
vaistų daugiau niekas negavo. Kai mano akys prašviesėję 
pamačiau, kaip kitoms ligonėms įdavinėjo juodos duonos 
riekelę, ant kurios užpildavo cukraus šaukštą.

- Moterys, nevalgykit, - mūsų viduriai skylėti! u ban
džiau sulaikyti. Mat, buvau girdėjusi apie šiltines ir 
dizenterijos epidemijas, kurios siautė Lietuvoje po Pir
mojo pasaulinio karo.

- Ką tu, vaikeli, juk sakė: kad mūsų žarnos nesuliptų 
O tave kažkokiais nuodais girdo...

Aš negalėjau nurimti. Paklausiau gydytojos, kodėl to
kių vaistų ji neduoda kitiems ligoniams. Gydytoja supyko, 
o gal išsigando, atsakė, kad daugiau nėra tų vaistų. Dau
giau ir aš nebegavau jų. Bet jau sveikau. O moterys 
viena po kitos mirė. Lavonus išnešdavo paryčiui.

Mirdavo mūsų moterys kantriai, ramiai, kaip ir gyve
no. Padūsaudavo, papoteriaudavo, amžiną atilsi už savo 
tėvelių vėles sukalbėdavo. Ir užgesdavo - nesudegę žva
kės vėjyje. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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K . Dr. Gv. V alančiut

Sanita- 
skun-

neš- 
kom- 

sumaišomas
pirmos rūšies pienas su 
netinkamu.

• Iš Vilniaus ekspedicijon 
Janisiejaus upe išvyko Lie-

pareiškimus milicijos sky
riuje Kosciuškos gatvėje. 
Kiek žinoma, Vidaus Rei
kalų ministeriui tie įvykiai 
nebuvo perduoti raštu. • Seniau ragindavo atidaryti langus ir pakvėpuoti tyru oru 

oru. Dabar - pataria uždaryti langus, kad neprieitų užterš
to oro.

® Pacientas skundėsi savo psichiatrui, kad bloga atmintis, 
kad jis vis užmiršta dalykus.

- Kų Jūs patartumėte man daryti, daktare?
- Sumokėti man iš anksto, - atsakė psichiatras.

Vilniaus miesto 
rijos Skyriaus vedėja 
džiasi; kad gero pieno 
trūksta vaikams ir 
čioms moterims, nes 
binate dažnai

• VILNIUJE, Mokslų Aka
demijos salėje įvyko Social 
demokratų Partijos konfe
rencija, kurios metu at- 
steigta partija ir nutarta 
rudenį surengti didelį suva
žiavimų.

Kauno gyventojai susirinką ekologiniam protesto mitingui prie Nemuno ir Neries santakos. 1988 m.rug- 
pjotis. R. Požerskio nuotr.

• Iki rugsėjo mėn. 1 d.psi- 
chiatrų specialistų komisija 
Lietuvoje, prokuratūros 
parėdymu, tirs ar tikrai, 
kaip buvo skelbiama oficia
liai, Romas Kalanta buvęs 
psichiniai nesveikas, kuomet, 
susidegino už Lietuvos 
laisvę.

VE/dRoDZ'N,

“Ona, ar 
žaidynių

NATIONAL

turi ką nors pasakyti pries futbolo

ĮTEISINTA LIETUVOS 
ŪKININKŲ SĄJUNGA

Pasirašytas įsakymas, 
kuriuo įteisinta Lietuvos 
Ūkininkų Sųjunga. Nuo 
dabar Sųjunga turės teisę 
savarankiškai daryti nutari
mus ir vykdyti įstatuose
numatytas funkcijas.

NAUJI MUITAI 
SOVIETŲ PILIEČIAMS

Iki dabar, grįžtantiems 
iš užsienio Sovietų pilie
čiams buvo galima atsivež
ti po vienų kiekvienos rū
šies elektroninį aparatų 
-video, televizijos, radijo, 
radijo-kasečių rekorderį, 
mikrobangų krosnelę ir 
pan. - be mokesčio. 
Kaip žinoma, pasinaudoda
mi kainų skirtumu,grįžę 
turistai atsivežtus aparatus 
dažnai parduodavo, gerokai 
pasipelnydami.

Britų spaudoje rašoma, 
kad nuo rugpjūčio 2 d. 
ta privilegija sovietų pilie
čiams atimta. Įsigaliojo 
potvarkis, pagal kurį ke
liautojai turės mokėti gana 
didelį mokestį. (Pav., už 
asmeninio kompiuterio-skai- 
tytuvo kiekvienų dalį- ek
ranų, printerį, klaviatūrų, 
atvežtų į Sovietų Sųjungų, 
teks sumokėti po 1250 
rublių mokesčio.

TAIP AUKLĖJAMAS 
"GARBINGAS" KARIŠKIŲ 
KADRAS...

Rugpjūčio pradžioje 
Vilniuje, neseniai grįžę 
iš tarnybos Tarybinėje Ar
mijoje, sugalvojo švęsti 
desantininkų dienų. Užgėrė 
dviejuose restoranuose, 
vakare pradėjo kabinėtis 
prie tuo metu badaujančių
jų už politinių kalinių pa
leidimų. Gaujelė puolė 
su stiklais lietuvių tauty
bės žmones, pasinaudoję 
savo išdaužtų automobilių 
ir telefono būdelių stiklais. 
Netoli stovėję milicininkai 
nesikišo.

Keletas nukentėjusių 
buvo nuvežti į traumatolo
ginį skyrių, kur jiems su
teikta pirmoji pagalba. 
7 užpuolikai jaunuoliai 
buvo nugabenti į milicijos 
skyrių, bet juos vakare 
paleido. 17-ka savanorių 
incidentų liudininkai parašė

tuvos Kultūros Fondo Karių, 
Kapų D-jos grupė. Jie ap
lankys lagerius, į kuriuos 
buvo suvežti nepriklauso
mos Lietuvos armijoje tar
navę karininkai. Aplankys 
kapines.

KUR IR KODĖL 
IŠKELIAVO MUILAS

Kol kas sužinome, kur 
dingo muilas iš Kauno mui
lo fabriko. "Tiesa" liepos 
mėn. 23 d. laidoje pranešė, 
kad Lietuvos liaudies kont
rolės komitetas tikrino, 
kaip Kauno muilo fabrikas 
aprūpina gyventojus muilu. 
Surado, kad mainais už 
5 lengvuosius automobilius 
"Žiguli", fabrikas pardavė 
Toljačio automobilių fabri
kui, 200 tpųų Jo
100 tonų jau yra išsiųsta...

IŠEIVIJOJE IŠLEISTA 
ENCIKLOPEDIJA 
PASIDAUGINS VILNIUJE

Juozui Kapočiui, Lietu
vių Enciklopedijos leidėjui 
Bostone besilankant Vilniu
je, buvo susitarta, jog XV- 
tasis LĘ tomas "LIETUVA" 
skirtas Nepriklausomosios 
Lietuvos laikotarpiui, bus 
dabar išleistas Vilniuje. 
Tačiau dar neišspręstos 
popieriaus ir spaustuvės 
problemos.
Reikia tikėtis, kad nebus 
ir "komentarinių" proble
mų, ir LE tomas bus pa
daugintas toks, koks buvo 
išleistas.

TRŪKSTA GERO PIENO
Gyvulių leukozė tebe- 

plinta. Bandoma teisintis, 
kad didelę išplitimui įtakų 
turėjo veterinarijos įstatų 
pažeidimai. Tačiau nutyli
ma, kad ta leukozė ypač 
pasirodė po Černobylio 
branduolinės avarijos. Pa
kartotinai kaltinami kol
chozų vadovai, kurie nei
zoliuoja sergančių leukoze 
galvijų ir nepakankamai 
apriboja jų pieno naudoji
mų.

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

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

\ London: 438-1122
□ Windsor: 252-3842
9 Calgary: 287-2712
r\ Winnipeg: 233-3501
Z Sudbury: 674-6217

VARŠKĖS VYNIOTINIAI 
/6 porcijos. Paruošimas 
6-10 minučių,kepimas 
35 min./.

Įdaras:
lį puodelio /12 unc./ pa
prastos, be kremo varškės
1 kiaušinis
2 šaukštai cukraus
į šaukštelio vanilijos eks

trakto
1/8 " malto cinamono

Įdarų paruošti taip: ma
žame dubenyje suplakti 
varškę, kiaušinį, cukrų 
vanilijų ir cinamonų. Padė
ti į šalį.

Blynelių tešla:
Dubenyje sumaišyti

miltus ir druskų, įplakti 
pienų ir- kiaušinius. Įkaitin
ti ant vidutinės ugnies 
keptuvę (6" diametro, arba 
specialių krepams keptuvę)? 
lengvai patepti ištirpintu 
sviestu arba margarinu.

Įpilti 2 šaukštus tešlos. 
Tuojau pat pakraipyti kep
tuvę, kad tešla lygiai pa
dengtų dugnų. Kepti apie 
2 min. vienų pusę, kol 
lengvai paruduoja. Atkėlus, 
plokščiu peiliu ar panašiai, 
vienų kampelį, nuleisti 
ant popierinio rankšluosčio. 
Taip pat padaryti su liku
sia tešla. Sudėti blynelius 
atskirai, apkeptu, paruda
vusiu paviršium į viršų, 
su šaukštu uždėti į jų cent" 
rus įdarų. Sulenkti dvi 
blynelio puses į centrų 
ir paskui užlenkti ga - 
lūs,uždengiant visų įdarų. 
Vėl lengvai patepti keptu- 
vėlę sviestu ar margarinu 
ir lengvai pakepinti abi 
puses.

Patiekti » užpylus ant 
viršaus vyšnių ar obuolių 
košės arba šiltų "pie fil
ling".

ŠALTA POMIDORŲ- 
APELSINŲ SRIUBA

/ 8 porcijos/
8 vidutiniai pomidorai
1 nedidelis svogūnas,surai
kytas
1 vidutinė morka, surai
kyta
1 lupena citrinos žievės 
1 nedidelis laurų lapelis 
lį šaukštelio druskos 
į šaukštelio pipirų 
1 šaukštelis cukraus

truputis džiovintų čiob
relių (thyme)

į puodelio šalto vandens 
3 puodeliai vištienos bul
jono
3 šaukštai miltų
1 šaukštas tarkuotos apel
sinų žievės
3 puodelio apelsinų sunkos 
į puodelio lengvos grieti
nėlės

Supjaustyti pomidorus 
stambiais gabalais, sudėti 
į didelę keptuvę. Pridėti 
svogūnus, morkas, citrinos 
žievę, lauro lapelį, druskų, 
pipirus, cukrų, čiobrelius 
ir buljonų. Užvirinti ir, 
sumažinus karštį, uždengti 
ir pašutinti iki pomidorai 
sutiš, apie 20 minučių. 
Uždėti tinklelį ant didesnio 
dubens ir mišinį perkošti, 
gerai išspaudžiant tirštimus. 
Išmesti tinklelio liekanas, 
o pasidariusį tirštimų užvi
rinti.

Sumaišyti vandenį ir 
miltus ir po to po truputį 
supilti į verdantį tirštimų. 
Maišant, pavirinti apie 
5 minutes.

Užpilti verdančio van
dens ant apelsino žievės 
ir palaikyti 1 minutę.

Nusunkti vandenį ir 
žievę įdėti į sriubų kartu 
su aplesinų sunka. Paraga
vus, jei reikia, dar kų pri
dėti. Nuėmus nuo ugnies, 
įmaišyti grietinėlę. Atvėsin
ti ir padėti į šaldytuvų 
PERSIKŲ-MĖLYNIŲ 
APKEPAS 
į puodelio miltų
1 puodelis rudo cukraus
į " sviesto arba stand- 
raus margarino 
3 " suraikytų persikų
2 šaukštai citrinos sunkos 
2 puodeliai mėlynių

Įkaitinti krosnį iki 350° 
F. Ištepti sviestu lį kvor
tos talpos kepimo indų.

Sumaišyti miltus su 
cukrum, pridėti sviestų 
ar margarinų įmaišant gaba- 
lų šakute, o paskui pirštais 
kol pasidaro trupiningas 
mišinys.

Sudėti persikų riekes 
ant Kepimo indo dugno. 
Pašlakstyti citrinos sunka 
ir uždėti sluoksnį mėlynių. 
Užbarstyti tešlinius trupi
nėlius ant viršaus, lengvai 
juos prispaudžiant.

Kepti 30-35 minutes 
arba kol persikai pasidaro 
minkšti ir apkepo paviršius 
rudas. / 6 porcijos/.

SMALIŽĖ

• - Kodėl Tamsta pavogei smuikų iš savo kaimyno? Juk 
nemokate groti, - klausia teisėjas kaltinamojo.

- Taip, aš nemoku groti, bet ir mano kaimynas nemo
ka, tai dabar bent bus ramu,- atsakė kaltinamasis.

KAIP IŠVENGTI KVIETIMŲ į SVEČIUS
Visais klausimais garsiai reikšk savo nuomonę ir 

nesivaržyk kitą pertraukti kalbant.
Išpasakok visas smulkmenas apie savo buvimą ligoni

nėje, kai "gulėjai po peiliu".
Paklaustas, kaip jautiesi, smulkiai painformuok apie 

savo paskutinį vizitą pas gydytoją. Nepamiršk nupasakoti 
nustatytą dijietą ir vaistų pavadinimus.

Paklaustas apie šeimą, smulkiai išpasakok savo vaikų 
ir anūkų nuostabius laimėjimus ir parodyk nuotraukas nuo 
krikšto iki universiteto baigimo dienos.

Svečiuose; prie vaišių stalo išklausinek šeimininkę apie 
patiekalams panaudotus produktus ir gamybos metodą, 
kad galėtumei pamokyti "sveikai" valgyti.

Sutikęs negaluojantį pažįstamą, būtinai pastebėk, kad 
jis turi kokią nors sunkią ligą ir nepamiršk palyginti jo 
negalavimų simptomus su savo mirusio dėdės liga. £.

* * *
O. L A Š A S

SVOGŪNAI - ČESNAKAI - SAUGOJA NUO
VĖŽIO LIGOS

Amerikos Valstybinis Vėžio Ligos Institutas 
pranešė savo tyrimų Kinijoje rezultatus. Studijoje 
buvo kreipiamas ypatingas dėmesys dietų skirtumuose 
tarp vėžio liga sergančiųjų ir sveikųjų Linqu vietovė
je. Tyrinėtojai priėjo išvados, kad "allium giminės 
daržovių (kaip svogūnų ir česnakų) vartojimas pažy
mėtinai sumažina galimybes susirgti skilvio vėžio 
liga.".

Ši studija buvo paskelbta minimo Instituto 
žurnale. Tiriami žmonės buvo suderinti pagal amžių, 
lytį,užsiėmimų, išsilavinimų. Skilvio vėžiu sergantieji 
valgė per 1 metus mažiau negu 11 kg. allium daržo
vių. Kontrolinė - sveikųjų grupė - suvalgė 11 iki 
22 kg. per 1 metus svogūnų ir česnakų.

Linqu vietovėje sveikieji valgė tų daržovių 
jau nuo vaikystės, pradedant nedideliais kiekiais. 
Prieš-vėžinis svogūninių daržovių veikimas buvo pa
stebėtas jau 1950 m. Amerikos tyrinėtojų. 1979 metų, 
tyrimai atlikti Georgia valstijoje, kuri pasižymi "vi- 
dalia" rūšies svogūnų auginimu ir vartojimu, parodė, 
kad ten užregistruotas žymiai mažesnis skaičius skil
vio vėžio ligos.

Tyrimai, atlikti Graikijoje, nurodo, jog skilvio 
-virškinamojo trakto vėžiu sergantieji buvo valgę 
mažiau šviežių daržovių, įskaitant ir svogūninių, negu 
tie, kurie vėžiu nesirgo.

BSSSSSSSSSSSSSSS

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Ateik l lietuviu A.A.(Alcoholic Anonymous) 
grupės susirinkimą. Susirenkame kas antrų 
trečiadienį, 7722 George St. La Salle, Que.

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juani S.: 631-4434 (*«*»); Henrikui N.: 346-7770
Detalei L.. 744-9604, Jonei R.: 337-4637

LIETUVIŠKA RADIJO 
[ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL 

KIEKVIENĄ ANTRADIENI. NUO 11:30— 12 vai. naktie* 
Programa* vedėja* : U ŪDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tol.: 669-8834

? Iki šiol šis fondas išleido per 500,000 dolerių 
J lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti.
i Pagrindinis fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
J palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose
I srityse.
') Sudarydami testamentus, bent dalį turto pali-
( kime Kanados Lietuvių Fondui (Lithuanian-Cana-
I dian 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. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: Kapitalas Lietuvai, palūkanos- 
lietuvybei išeivijoje!”

Jįssssssssssssssss&sssssssssssssssssssssssssssssssss

/ Iki šiol sis fondas išleido p
[ lietuviškai kultūrai, menui, ;
i Pagrindinis fondo kapitalas yra
J nnlnl/onAQ <šLri r i n rr» 1 i £>tl ividUn
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toronto
Lietuviu. Namų 

Žinios
• LN Valdyba ir bendradar
biai išreiškia nuoširdžią 
užuojautą LN administrato
rei Aldonai Skilandžiūnie- 
nei, jos Tėveliui a.a.Augus- 
tinui Venskui mirus.

• Sekmadienio popietėje 
svečią knygoje pasirašė 
2 asmenys iš Klaipėdos, 
10 iš Kauno, 2 iš Vilniaus,
1 iš Radviliškio; iš Flori
dos - K. Arlauskaitė, E.Ke- 
resevičienė; iš Los Angeles 
-E.Matulaitienė, E.I.Vilkai.

• LN Vyrą Būrelio valdy
bos posėdis vyko rugpjūčio 
30 d.

• LN Valdybos posėdis 
bus rugsėjo mėn. 7 d., 
ketvirtadienį,7:30 val.v.

• Paskutinė proga įsigyti 
ar dovanoti marškinius 
su meškos atvaizdu ir už
rašu "Lokys" - Lietuvių 
Namai - Toronto.
Iš užsakytąją 200, dar yra 
likę 24 marškiniai. Kreiptis 
į LN raštinę tel:532-3311 
arba "Lokį" tel: 534-8214. 
Marškinių kaina $10.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $200,- S. K 
Kojelienė; $100,- Z.B.Tu- 
mosa,a.a. Augustino Venc
kaus atminimui; $ 30,-
LN Moterą Būrelis; $25,- 
T. Stanulis. Iš viso staty
bos fonde yra $135,547.72.

Aukos priimamos PA
RAMOJE sąsk.8711, PRISI
KĖLIMO P-JOS KOOPERA
TYVE sąsk. 155332.17 ir 
TALKOJE sąsk.4259. Aukos 
atleidžiamos nuo valstybi
nių mokesčių.

• Lietuvaite, 21 m.amžiaus 
tik ką atvykusi iš Lietuvos 
ieško bet kokio darbo. 
Skambinti tel: 532-3311.

• TORONTO LIETUVIŲ 
SOCIALINIŲ REIKALŲ 
TARYBA kviečia susirinkti 
LIETUVIŲ NAMUOSE rug
sėjo mėn. 6 d., trečiadienį, 
7:30 val.v. organizaciją 
atstovus ir suinteresuotus 
asmenis socialinės gerovės 
reikalus aptarti.

V. L u k a s padarys 
pranešimą apie dabartinę 
šios tarnybos veiklą. Pla
tesnę informaciją gausite 
pas V. Kulnį, tel:769-1266.

—-1 ' J J, . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOK A :
9’/2% už 90 dienų term.indėlius 
93/«% už 6 mėn.term.indėlius 
974% už 1 m. term, indėlius 
9’/2% už 2 m. term, indėlius 
9’/2% už 3 m. term, indėlius 
93/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.

1074% už 1 m. GIC invest, pažym. 
Ylb’/2%iuž 2 m. GIC invest, pažym. 

10’/2% už 3 m. GIC Invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

107<% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
10’/2% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
1O’/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
874% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
91/4% kasd. pai. sąsk. virš 10.000 
61/2% už kasd. pai. čekių sąsk._____

AKTYVAI VIRŠ 72 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenine* paskolas duodame iki 885,000 Ir mortgičius Iki 19% Mi
noro tinto v«su narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bot nedau
giau Sž.ooo. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Nd 
$ 15,000 Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gu,es perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kiton pasko
lom (Line of Credit) ir antrieji mortgiėlaL

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 psj.

• KLB TORONTO A-KĖS 
RINKIMINĖ KOMISIJA skel
bia KANADOS KRAŠTO 
TARYBOS RINKIMAMS spa
lio mėn. 1 d. KANDIDATŲ 
SĄRAŠĄ:

1. Čepas Silvestras
2. Čuplinskienė Judita M.
3. Dauginis Valteris
4. Drešeris Valteris
5. Girdauskaitė Rūta
6. Gustainytė Rima
7. Jonaitienė Ramunė
8. Juozapavičiūtė-Petraus- 

kienė Gabija
9. Juzukonis Algis
10. Kaknevičius Kazys, kun.
11. Kuraitė-Lasienė Joana
12. Lukoševičius Petras
13. Meiklejohn Petras
14. Pacevičius Algis
15. Pacevičius Antanas
16. Petrauskas Ry m antas
17. Pudymaitis Kostas
18. Rėvas Zigmas
19. Šileika Antanas
20. Simanavičius Augusti

nas, kun.
21. Simonavičius Algimantas
22. Stepaitis Herbertas
23. Stukas Vytautas
24. Vaičiūnas Algirdas K.
25. Vaštokas Romas
26. Viskontienė Dalia
27. Underienė Laima
28. Žalnieriūnaitė Vida 
ooooooooooooooooooooooooooooooo

• ROKAS STEPULAITIS, 
Barrie mieste vykstančioje 
kasmetinėje liaudies meni
ninką darbą parodoje-mu- 
gėje "Huronia Festival 
of Arts and Crafts" rug
pjūčio 5-7 d.d. dalyvavo 
su savo medžio darbais. 
Jis laimėjo parodos I-ąją 
premiją ir $100.

Dabar gavo pakvietimą 
dalyvauti su savo darbais 
CNE parodoje Toronte.
• MISS LIETUVA - Liucija 
Gruzdytė- atvyko į Kanadą 
svečiuotis. Ji buvo prista
tyta Toronto miesto bur
mistrui Art Eggleton'ui 
ir miesto tarybos nariams. 
RUOŠIASI PAMINĖTI 
"VARPO" ŠIMTMETI

Kanados Lietuvių Žur
nalistą Sąjungos valdyba 
tarėsi su mūsą teatrais 
"Aitvaru" ir "Aukuru" dėl 
Kazio Inčiūros veikalo 
"VINCAS KUDIRKA” pa
statymo minint "VARPO" 
šimtmetį. Jis bus minimas 
specialia programa Lietuviu 
Namuose, spalio mėn. 15»

Pasitarime be abiejų, 
režisorią dalyvavo ir sve
čias iš Lietuvos, E.Daugu- 
vietytės-Kudabienės gimi
naitis Darius Meškauskas.

Žurnalistų Sąjungos
Valdyba prašo spalio mėn. 
15 d. rezervuoti šiam mi
nėjimui.

IMA: 
užeemenlnee 

paskolas nuo.  13%
už nskNnojamo turto 

paskolas (mortgagee): 
su nskslčiamu nuošimčiu 

įmetu------------- 13|W&
2 motų .................. .. 13*%
3 metų 13%
(flMadrašs)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų...111/2% 

(variable rate)

"ATŽALYNAS" ir 
"GRANDIS" 
atlieka 
jungtinę 
programą 
š.m. Motinos 
Dienos 
minėjimo 
proga.

Visos nuotr.
Stepo Varankos

"ATŽALYNAS" LIETUVOJE
Toronto tautinių šokią 

grupę ATŽALYNĄ gastro
lėms pasikvietė Vilniaus 
Universiteto Statybos Ins
tituto studentą ansamblis 
VINGIS.

Po gražią Tėvą Komi
teto suruoštą išleistuvių 
rugpjūčio mėn. 2 d., atža- 
lyniečiai išvyko į savo 
tėvą kraštą rugpjūčio 13 
d., Torontan grįžta rugsėjo 
mėn. 3 d.

Rugpjūčio 20 d. ATŽA
LYNAS koncertavo Dainą 
slėnio parke, Vilniuje , dau
giau kaip 5.000 žiūrovą 
miniai.

Ją laukia Anykščiai, 
Klaipėda, Palanga ir kitos 
vietovės.

Po nepaprastai pavyku
sią GINTARO gastrolių

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

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ......... 91/2%

180-185 d. term. ind. ......... 974%
1 metų term, indėlius....... 10 %
2 metų term, indėlius....... 974%
3 metų term, indėlius....... 93A%
1 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 10% %
3 metų GlC-met. palūk. .. lQ»/a%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 974% 
RRSP, RRIF ir OHOSP .....  83/4%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 % 
RRSPIrRRIF-2m.term.ind. 1C%% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 101/2% 
Taupomąją sąskaitą ........... 8 ~ %
Kasd. pai. taupymo sąsk ... 9i/«% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 574%

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

AKTYVAI virš 4i milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

’’ATŽALYNO”

JAUNUČIŲ

GRUPES

ŠOKĖJAI

Lietuvoje, malonu, kad 
ir ATŽALYNAS turėjo 
progą parodyti savo darbo 
vaisius ir pabendrauti su 
jaunimu Lietuvoje.

ATŽALYNAS buvo į- 
kurtas 1971 m. nedidelės 
iniciatorių grupės dėka, 
kuri norėjo suburti priau
gantį jaunimą ugdyti ir 
išlaikyti musą kultūrą.

Grupė išaugo į dau
giau kaip 100 šokėją grupę. 
Ji suskirstyta į dvi vaiką 
grupes, po vieną jaunių, 
studentą ir veteraną.

st. Catharines
L___________ •

LAISVĖS IR
NEPRIKLAUSOMYBĖS DE
MONSTRACIJA

St. Catharines mieste

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1374%
2 metų .................. 13 %
3 metų .............. 13 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 1V/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. 

praėjo šitaip: apie 400 
dalyvių, 33 vėliavos, 64 
plakatai, 50 juodą balioną, 
virš 100 užžiebtą žvakučių, 
pasirodė demonstracijoje. 
Iškilmes atidarė lietuvis, 
Pavergtą Tautą organizaci
jos pirmininkas, invokaciją 
skaitė lietuvis kunigas ir 
viską sklandžiai tvarkė 
lietuvė- ceremoniją meistrė 
Joana Zubrickienė, garso 
sistemos tvarkytojas Adol
fas Šetikas po kiekvienos 
tautybės kalbėtojo davė 
įspūdingai skambančius 
tautinius himnus. Pirmasis 
tą himną - Lietuvos 
skambėjo labai įspūdingai. 
Sekantis - estą, po estės, 
pagrindinės kalbėtojos žo
džio. Po to sekė latvių 
himnas su latvių kalbėtojo 
pasisakymo. Lenką himnas 
- po ją Kongreso atstovo 
kalbėtojo žodžio ir pabai
goje - Kanados himnas.

Oras pasitaikė nepapras
tai gražus ir malonus. Dar 
tokio tautybių pasireiškimo 
šis miestas nebuvo matęs. 
Tą pabrėžė ir pats miesto 
burmistras Joseph McCaf- 
fery, pastebėdamas mūsą 
visą teisę spausti parlamen
tarus, kongresmanus, kad 
jie vykdytą mūsą valią 
- reikalautą Ottawos dides
nės energijos Baltijos tautų 
išlaisvinimui. Panašiai kal
bėjo parlamentaras Mike 
Pietsch ir kiti kalbėtojai. 
Vistiek šį kartą įspūdin

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO • AUTQM9ILIU • ATSAKOMYftS * 

•GYYYttJ * KOMfffCmt •

DRAUDA-1NSURANCE
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 J LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ. IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7130 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.

giausiai pasirodė gerai 
susiorganizavę ukrainiečiai, 
nesant ją plokštelės, galin
gai sugiedoję Ukrainos 
himną. Ją ir plakatą buvo 
daugiausiai. Daugiausiai 
vėliavą pristatė lenkai, 
bet ir mūsą buvo trys su 
veteraną vėliava priekyje. 
Gerai pakalbėjo čekoslova- 
ką pirmininko žmona ponia 
N. Junek, bet visą puikiau
siai atrodė ir veikė Joana 
Zubrickienė. Tai tikrai 
reprezentacinė lietuvė. 
Ir mūsą visą lietuvią daly
vavimas šį kartą beveik 
šimtaprocentinis. Taip pat 
ir programa atitiko mūsą 
amžiui - viskas pasibaigė 
per 48 minutes - beveik 
akademiškai, beveik preci
zišku tvarkingumu.

Gražioje Rotušės aplin
koje miesto savivaldybė 
padėjo ant stovo svečią 
knygą. Pats burmistras 
visus kvietė po programos 
pasirašytų kas tęsėsi iki 
sutemos, nes iškilmės pra
sidėjo 7 vai.pavakarėje.

Dalyvavę fotografai 
- reporteriai kitos dienos 
"THE ST.CATHARINES 
STANDARD" trijose laik
raščio vietose plačiai apra
šė Joanos ir estą Astos 
ilgoką pasikalbėjimą, pir
majame puslapyje įdėjo 
gražų demonstracijos vaiz
dą.

Visi džiaugiamės pasise
kimu. Kor.



Hamilton
• HAMILTONO AV PARA
PIJOS 
naujo 
rugsėjo mėn. 7 d. 
tadienį, 7:30 val.v.

Rugsėjo mėn. 10 
choras jau giedos pamaldų 
metu.

Kviečiami įsijungti į 
chorų nauji dainininkai- 
dainininkės. Naujo sezono 
programai numatoma atlik
ti koncertų AV Parapijos 
40-meČiui paminėti, choro 
veiklos 40-mečio vakare, 
kariuomenės šventės minė
jime Toronte, 1990 m.Dai- 
nų Šventėje Čikagoje.

CHORAS pradeda 
sezono repeticijas 

ketvir-

Pamokos baigiamos 
12:30 val.p.p. Veikia atski
ros pamokos lietuviškai 
nemokantiems vaikams.

Registruoti galima tel: 
627-0624 vakarais arba 
pirmųjų mokslo metų dieną 
mokykloje.

d.
a AUKŠTESNIEJI LITUA
NISTINIAI KURSAI - IX,X 
ir XI SKYRIUS prasidės 
rugsėjo mėn. 12 d., antra
dienį, 5 val.p.p. Šv.Marijos 
Gimnazijos patalpose, 1400 
Main St.W. Pamokos bai
giasi 8 val.v.

Mokiniai,________________
baigę mokslo metus, gauna 
užskaitas.

sėkmingai

LITUANISTINĖ Vysk. M.
VALANČIAUS MOKYKLA 
pradeda mokslo metus rug
sėjo mėn. 9 d., šeštadienį, 
9:30 vai. r. tose pačiose 
patalpose - Šv. Juozapo 
Mokykloje, 270 Locke St.,S

PAGERBDAMI MIRUSIOJO ATMINIMĄ, AUKOJO 
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI

ANTANO ŠTUIKIO atminimui Hamiltono 
aukojo $ 25,- Kanados Lie-

pakankamam 
pamokos ir 

nekalbantiems 
už kurias irgi

Susidarius 
skaičiui, bus 
lietuviškai 
mokiniams,
galima gauti užskaitas.

Visas Hamiltono ir apy
linkių jaunimas laukiamas 
ir maloniai kviečiamas.

A.a.
Dramos Teatras AUKURAS 
tuvių Fordui.

DĖKOJAME. K.L.F

Tačiau tekste, aišku, 
Jau mini, kad jis gyvena 
Lietuvoje, kalba lietuviškai 
ir 1.1. Tai matyt, daroma 
praktiškais sumetimais, 
nes lietuviai ir Lietuva 
čia yra dar mažai girdima, 
o Sovietų Sųjungų žiną 
dauguma.

San Francisco bei apy
linkių psaudos didžioji dalis 
šių žinių apie Marčiulionį 
įsidėjo pirmuose puslapiuo
se, o sporto skyriuose jam 
skyrė ištisas skiltis. Taip 
pat ta spauda talpino jo 
vieno ar kartu su visa 
šeima nuotraukas. Be to 
nuo birželio 25 d. pradėjo 
tiksliai rašyti jo pavardę: 
vietoje Sharunas Marchule- 
nis - Šarūnas Marčiulionis.

Dauguma spaudoje rašo, 
jog nors tiksli sutarties 
pasirašymo piniginė vertė 
nėra žinoma, tačiau teigia, 
kad ji siekianti 1 milijonų 
dolerių metams ( sutartis 
pasirašyta 3 metams). Taip 
pat spauda Marčiulionį 
pristato, kaip vienų iš ge
riausių ne Amerikoje gyve
nančių krepšininkų, kuris 
turėtų greitai įsitvirtinti 
NBA lygoje.

• "VAIDILUTĖS" teatro 
statomam naujam veikalui 
yra reikalinga daugiau ak
torių, ypatingai - vyrų.

Norintieji vaidinti 
prašomi susisiekti su teatro 
vicepirmininku Edvardu 
Šulaičiu, tel: 652-6825 
vakarais.

•- Rugpjūčio mėn. 22 d. 
Chicagoje, Jaunimo Centro 
kavinėje vyko SUSITIKIMĄS 
SU LIETUVOJE ATSIKŪ
RUSIOS SKAUTUOS VA
DOVAIS.

Skautai Vyčiai, Gintarės, 
skautininkai- kės ir kiti 
dalyvavo , pasidalindami 
įspūdžiais apie skautavimų 
Lietuvoje ir apie svečių 
dalyvavimų "Ąžuolo" vado
vų stovykloje.

oston 0

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
ŽAIS AMERIKOJE

Š.m. birželio 25 
d. po visų Ameriką ir pa
saulį nuskambėjo žinia,
kad i _ 
Šarūnas Marčiulionis, 
dęs už Vilniaus 
ir Sovietų 
nę, pasirašė 
den Gates 
fesionalų 
ir nuo šio rudens pradės 
žaisti šioje NBA priklau
sančioje komandoje.

Dienų prieš tai

nuskambėjo 
mūsiškis krepšininkas 

, žai- 
"Statybų" 

Sąjungos rinkti- 
sutartį su Gol- 
"Warriors" pro- 
krepšinio klubu

San

Francisco apylinkėse įvyku
sioje spaudos konferencijos 
salėje, kur kabojo JAV 
vėliava ir Lietuvos trispal
vė, pasauliui buvo pristaty
tas šis istorinis įvykis, 
sakantis, kad Marčiulionis 
yra pirmasis krepšininkas 
iš Sovietų Sųjungos, kuris 
žais NBA. Beje, spaudos 
pranešimuose, JAV laikraš
čiai, radijo bei televizijos 
laidose mūsiškį mieliau 
pristatė kaip "sovietų", 
"Sovietų Sųjungos" žaidėjų, 
o ne kaip lietuvį, ypatin
gai savo antraštėse.

Štai daugiau infor
macijų, surinktų iš įvairių 
šaltinių: jo pase įrašytas 
vardas ir pavardė - Rai
mondas Šarūnas Marčiulio
nis, gimęs 1964 m. birželio 

Ūgis -193

NBA.

13 d., Kaune.
cm., svoris 94 kg., akys 
mėlynos, plaukai - rusvi, 
išsilavinimas- 1988 m. bai
gęs Vilniaus Universiteto 
Istorijos fakultete žurnalis
tikos mokslus. Yra vedęs. 
Jo žmona Ingrida, pasižy
mėjusi krepšininkė, 
ria augina 2 metų 
Kristę.

Pirmas rungtynes 
tybos" komandoje

su ku- 
dukrų

Muz. ALEKSANDRUI AMBROZAIČIUI 

mirus,
sūnui dr. KAZIMIERUI AMBROZAIČIUI ir |o šeimai 
reiškiame giliq užuojautą —

VYTAS ir MILDA MURAUSKAI

Mielam

Muzikui ALEKSUI AMBROZAIČIUI 
staigiai mirus,

Jo sūnui KAZIULIUI su £eima bei giminėms 
ir artimiesiems širdingą užuojauta^ reiškia -

WALTERIS ir KĖTĖ,
DIANA, REINER GENTEMAN

E
fe

ViMgaMta HMtuvtų bankelis Kanadoje

•
TALKA .

HAMLTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

•30 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1LB 
Tel. 544-712S

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ
IMAME UŽ:

asmenines paskolas .... 15,5% 
nokHn. turto pask. 1 m. 13.5% 
naktin. turto paak. 3 m. 14% 
NsmokaoMa čaklų ir 
aųakaltų apmoMfimo 
patamavknaa.
Namokama narių gyvybda 
drauda pagal aantaupų 
dydi Iki $2.000. 
Ir aamanlnlų paakofų 
drauda Iki $26.000.

•4RRO VALANDOS: pimadioniais, antradianiaio ir ketvirtadiaaiaia*

MOKAME UŽ:
kasd. dakių sęsk. iki 5.5% 
santauoas..............  7.5%
kaMLpol.taupymos-tą.. 7%
SO (Nonų tncMMua......... 9.75%
1 m. term. IncMNue.....  11.5%
1 m. term. Ind.m4n.pal. 11% 
3 m. term. IndMIua....... 11%
RRSRIr RR1F (pansljoa) 8.5% 
RRSPIrRRIFlm........ 11.5%
RRSPInd. 3 m............... 11%

"Sta- 
TSRS 

aukščiausioje lygoje sužaidė 
1982 m. Rygoje prieš VEF, 
o TSRS rinktinėje - 1983 
m. Naujametiniame turnyre 
Madride - prieš Kubos 
rinktinę. Tačiau tarptauti
nio pripažinimo jis susilau
kė 1987 m. per Europos 
čempionatų Atėnuose, kur 
debiutavęs tokio lygio žai
dynėse, pasirodė kaip vie
nas iš geriausių TSRS rink
tinės žaidėjų ir pasidarė 
žinomas visame pasaulyje. 
Tuo metu prasidėjo Mar
čiulionio "gaudymas" į JAV 
profesionalų klubus ( dau
giausiai juo domėjosi 
pats "Warriors" klubas 
Atlantos "Hawks").

Apie jo asmenybės 
vybes pakalba pats krepši
ninkas. Charakteris: chole
rikas; teigiami bruožai 

jautrumas, stengimasis 
išmokti bendravimo su 
kitais žmonėmis. Trukumai: 
per didelis tikėjimas žmo
nėmis, visiškas atsidavimas 
darbui, kurio imasi. Pomė
gis: 
čiais;
prieš 
nenusiskuta ūsų. 
Edvardas Šulai

NAUJIEJI MOKSLO METAI
Bostono Lituanistinė 

Mokykla naujų sezonų pra
deda rugsėjo mėn. 9 dienų, 
9 vai. ryto Blue Hills Re
gional Technical High 
School patalpose.

Mokykloje veiks lopšelis, 
pradinė ir aukštesnioji li
tuanistinė grupė. Šiais me
tais mokytojaus: 
Aukštikalnienė, 
Dabrilienė, 
vienė, Irena 
Jūratė Lalienė, 
tienė ir Birutė 
Nėra nė vieno 
tojo.

Tautiniams 
vadovaus Rūta 
ir Lina Subatienė su Vida 
Veitiene.

Lopšelį prižiūrės And
rius Dilba ir Sigutė Šnipai- 
tė. Mokslo programų koor
dinuoja Aldona Llngertai- 
tienė, mokyklos vedėja

Daiva Matulionyte- de 
Sa Pereira.

Šiemet bus dėstomas 
ir lietuvių kalbos kursas 
16-kamečiams ir vvres-

Jūratė 
Aldona 

Mirga Girniu- 
Kvedaraitė, 
Liuda Senu- 
Žiaugrienė. 

vyro moky-

šokiams 
Mickunienė

niems, nemokantiems lietu
vių kalbos. Šie kursai vyks 
tuo pačiu metu, kaip ir 
kiti.

J.

•M U va*. r. U*o* -raguočio ntao. leitalloni^a aidarytaL.

fli/M VALUKIA

tas
ir

sa-

SPECIALYBES t
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIU SKALBIMAS
• UŽUOLAIDĄ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOM<AS

405-000 AVENUE. LoSaNo

1989.VHI. 31

gyvenimas 
sportiniai 
rungtynes

su rūpes- 
prietarai: 

niekada

RENGINIAI:
• "LAISVĖS VARPO" Radi
jo programa rengia rudens 
koncertų spalio mėn. 1 
d., 3 val.p.p., So.Boston
Lietuvių Piliečių 
salėje.

• Lietuvos 
gos 70-metį 
mėn. 28 d., 
ronio 1 
Minėjimų 
Anglijos 
TRAKAI.

D-jos

Šaulių
rengia
7 val.v. Mai-

Shrewsbury.

Sųjun- 
spalio

parke
i rengia Naujosios 

šaulių rinktinė

• BALF’o 
vis ruošiamas 
salėje,Brocktone.

72 skyriaus pobu- 
Sandaros 
lapkričio 

men. 11 d., 6:30 vai.v.

Visoms, visiems, mieliems montrealiečiams 
dėkoju už aplankymą Royal Victoria ligoninėje 
bei namuose.

Ypatingas ačiū Aušros Vartų parapijos klebo
nui Tėv. J. Aranauskui, SJ, už aplankymą su 
Šv. Sakramentais. Ačiū Marytei Tauteraitei at
vykusiai iš Toronto, Kalvaičių šeimoms iš Bur
lington, P. I. Lukoševičiams iš Toronto, p. V. 
Ottienei - prisiminusiai laiškeliu.

Nuoširdus ačiū jaunosios kartos Daivutei ir 
Ričardui Lapams iš Toronto už linkėjimus laiš
keliu ir tos pat kartos veikliam Linui Staškevi
čiui, aplankiusiam asmeniniai.

Jums visoms ir visiems mano širdingas dė
kingumas! Jūsų: Jonas Adomaitis.

D a g y s

DULKĖ
Ant mano stalo dulkė 
Nukrito vieną syk, 
Aš ją nupust norėjau, 
Ji tarė man - palik!

Ir palikau aš dulkę 
Ant stalo prieš save 
O ji rimtai kalbėjo:
- Pažinki tu mane

Buvau aš
vargšų 

Ir daugel 
į duobę kapuose...

ponų rūmuos 
purvuose, 
kartų puoliau

Bet vėl iš jų pakilau 
Pro dangčius uždarus, 
Nes juk maža dulkelė 
Pralys ir pro sargus.

3
i

fe

f

Kai slinko metų m e tai, 
Aš vis čia gyvenau, 
Kai kas manęs nematė, 
Kai kur aš mušt gavau.

Ateis dar daugel amžių, 
O aš klajosiu vis, 
Nes negalės įveikti 
Dulkelės nei mirtis...

Varys nelaisvėn vyrus, 
Valdovus surakins, 
Manęs gi niekad niekas, 
Kaip jų, nesunaikins...

Aš visados klajosiu 
Tarp rūmų ir lūšnų, 
Ir palydovė busiu 
Nuo lopšio lig kapų.

Tai atlėkiau šiandieną 
Čionai aš pas tave, 
Nes ryt ar kitą dieną 
Tu eisi pas mane...

Aš apibėgau žemę, 
Lydėjau daug žmonių, 
Jie iškeliavę dingo, 
O aš grįžau be jų.

Stasės Petrauskienes.

Taip palikau as dulkę 
Ant stalo prieš save, 
Tegu ji pagyvena 
Kančioje ir džiaugsme.

mylimos žmonos, penkerių
metu mirties prisimipi.iD.ui - paripkb Mikalpjus-
A.a.

montrea
PAGERBDAMI MIRUSIĄJĄ, AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI: f

A.a. JOANAI KĘSGAILIENEI mirus, vietoje gėlių, 
šie asmenys aukojo KLF: po $ 100,- Ir.P. Lukoševičiai,
I. M.Sungailos ir R.P.Kurai; po $ 50,- J.M. J uodviršiai,
J. K.Andruškevičiai ir S.V.Piečaičiai; $ 30,- V. Viliušienė; 
po $25,- V. Kačergius ir M.J.Adomaičiai; po $20,- G, P. 
Montvilai, E. J.Dalmotai, I.Petrauskas, G. Gedvilienė, V. 
Pavilanis, R.J.Piečaičiai, D.B.Staškevičiai ir P. Jucevičie
nė; $ 10,- J. Jurėnas.

VISIEMS aukotojams nuoširdžiai dėkoja

t i s

K.L.F.

MIRUSIOS ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ

Winnipeg

Ottawa

MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI

A.a. STASIO SKUDO atminimui aukojo po $ 10,- 
Kanados Lietuvių Fondui B. Gudinskas ir V. Galeckas.

DĖKOJAME. K.L.F.

K.L.F

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVRIUR

7725 George LaSalle
GUY RICHARD, kuris jau seniai liatuviams patarnauja. 
Marbą atlieka salininkai ir prieinamomis kainomis. 
Stepo dengimui ar taisymui skambinkite : 344-1470

1 1D J
T<r— r— *

V. Batonas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD 

Queen St. W., Toronto, Ont. MSV 2A1 
liptie : V. BAČBNAS, Tel.: (416J-593-06UU.

iki 11 vai. r. ir po • v*U>-P- Tel: (416X-245-

M 
i■

FONDUI
A.a. SIGUTĖS RUDIENĖS atminimui V. Priščepion- 

ka aukojo $ 50,- Kanados Lietuvių Fondui.
DĖKOJAME.



nnontrea
MIRUSIEJI:
• Tėv. kunJONAS BORE- 
VICIUS, S J, 82 m. amžiaus 
mirė Chicagoje, rugpjūčio 
mėn.23 d.

AUŠROS VARTŲ Para
pijos Montrealyje klebonu 
buvo 
daug 
užbaigimo darbuose: garažo 
pastatymu, perėjimu iš 
klebonijos j bažnyčią, kad 
nereikėtą eiti lauku, baž
nyčios papuošimu ir švara.

Dar ir dabar Parapijos 
salėje stovi jo nupirktos, 
aukštos peleninės.

A.a.Tėv. Jonas Borevi- 
čius buvo ir didelis meno 
bei literatūros mėgėjas. 
Palaidotas Šv.Kazimiero 
Kapinėse Chicagoje, Tėvą 
Jėzuitą sekcijoje.

1957-1963 m. Jis 
prisidėjo bažnyčios

• Muz. ALEKSANDRAS 
AMBROZAITIS, buvęs mont- 
realietis, mirė Kingston, 
Ont. savo namuose.

Gyvendamas Montrealy
je, jis grojo Kanados ka
riuomenės orkestre. Vargo
nininkavo ir vadovavo cho
rui Aušros Vartą Parapijoje. 
Buvo išvykęs į Europą, 
iš ten grįžęs, kurį laiką 
vadovavo Šv.Kazimiero 
Parapijos chorui ir vargoni
ninkavo.

Apsigyvenęs Kingston, 
Ont., dėstė muziką gimna
zijoje.

Liko sūnus, dantą gydy
tojas KAZIMIERAS su šei
ma.

Užuojauta mirusiąją 
artimiesiems.

DĖMESIO TĖVAMS:
Montrealio Lituanistinė 

Mokykla naujus mokslo 
metus pradeda RUGSĖJO 
mėn. 16 d., šeštadienį, 9 
vai. ryto.

Pamokos vyksta tose 
pačiose patalpose, kaip 
ir praeitais metais- Polyva- 
lente mokykloje, 4115 St. 
Jacques W.,prie pat ST.
HENRI PLACE Metro sto
ties.

Jeigu kas nors dar ne
pranešė apie savo vaiku
čius, prašome juos užre
gistruoti pas RAMUNĘ 
BULOTIENĘ, tel: 495-1996.

Paraginkite ir pakalbinkite

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

Dr. JONAS M A LĮSK A 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-8297 

D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJAI -CHIRURGAI 
1440 St. Catharina St. W. Suite 600 
Montreal, P.Q H3G 155

LITAS montrealio lietuviu 
kredito unija

Tautos Šventės - Rugsėjo 8-tosios

MINĖJIMAS
/VYKS 1989

AUŠROS VARTŲ

m. RUGSĖJO 10 d.
PARAPIJOS SALĖJE

11 vai. Iškilmingos Pamaldos
12 vai. Minėjimo AktasProgramoje

PASKAITA : 
MENINĖJE DALYJE: Montrealio Vyrų Oktetas, 
akomp. Aleksandras STANKEVIČIUS 

• Užkandžiai ir kavutė
AUKA: $5.00 ORGANIZACIJOS PRAŠOMOS DALYVAUTI SU VĖLIAVOMIS 

PELNAS skiriamas TAUTOS FONDUI. L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

dr. H. NAGYS

šią 
Čia. 

žinią 
nau-

savo vaikus lankyti 
lietuviškąją mokyklą, 
jie gaus pagrindinią 
apie Lietuvą, pramoks 
ją žodžią,skaityti ir rašyti,
dainuoti ir žaisti lietuviš
kai. Taip pat susiras labai 
artimą sau draugą ir drau
gią, kuriuos atsimins visą 
gyvenimą. Kūrybiškoje ir 
sveikoje aplinkoje praleis 
šeštadienio rytą, prižiūrimi 
nuoširdžią, gerai pasiruošu
sią mokytoją. Atveskite 
savo vaikus!

gyvenantis 
nuo š.m.
1 d. gavo

•EDMUNDAS BALTUONIS, 
buvęs montrealietis, dabar 
ilgesnį laiką 
Vancouver'yje, 
rugpjūčio mėn.
NEDCO Co. "branch mana
ger" pareigas.

Gyvendamas Montrealy
je buvo skautu, lankė Litu
anistinę Mokyklą ir tuomet 
veikusius Aukštesniuosius 
Lituanistikos Kursus, 
riuos ir dabar dar su 
lonumu prisimena.

Sveikiname 
tietį naujose 
ir linkime jam 
šio ir ateityje.

be baimės užeiti, ir, jei 
reikia, būsi pamaitintas.

Dosnus šeimininkas, 
NIDOS Klubo pirmininkas 
St. Rimeikis įrodė žuvelią 
galią ir populiarumą, prirū
kęs ją galybę ir pavaišinęs 
visus svečius. Jis taip pat 
dideliame katile išvirė 
visiems kukurūzą, o jo 
žmona Genė vaišino kava 
ir pyragais. Tuo pat laiku 
ir saulė pradėjo rodyti 
savo veidą pro ūkanas.

Žvejai žvejojo šį kartą 
savo laimingus bilietus 
loterijje. Kas norėjo, pa
plaukiojo motorinėmis val
timis po Ottawos upę. 
Visi patenkinti subuvimu, 
grįžo namo laimingai.
A. M.

YMCA KALBŲ KURSAI 
Montrealio centrinis YM
CA skyrius siūlo , naujam 
sezonui artinantis, kursus 
kasdieniniam naudojimui 
šią kalbą: prancūzą, anglą, 
ispaną, portugalą, italą, 
graiką, japoną ir kiniečią. 
Ypatingai rekomenduoja 
šiuos kursus tiems, kurie 
ruošiasi žiemos ar ateinan
čio pavasario atostogoms 
į svetimus kraštus.

Kursai prasideda rugsėjo 
mėn. 11 d. Registruotis 
reikia rugpjūčio 29 ,30,31 
ir rugsėjo 5,6,7 d.d.
Kreiptis į YMCA Centre- 
Ville, 1450 Stanley St., 
tel: 849-8393 arba YMCA 
Hochelaga-Maisonneuve, 
4567 Hochelaga,tel: 255- 
4651.

ku- 
rna-

mūsą
pareigose

viso geriau-

tau-

"NIDOS" KLUBO 
GEGUŽINĖ

į š. m.rugpjūčio men.
20 d. vykusią NIDOS Klubo 
gegužinę, nežiūrint lietingo 
ryto, atvyko 14 
lią su žvejais ir

AV Parapijos 
J. Aranauskas,

automobi- 
svečiais.

kleb.kun.
___________ SJ laikė 
pamaldas. Jis pamoksle 
priminė , kaip daug žuvele* 
reiškė istorijoje. Kristaus 
apaštalai buvo žvejai, prie 
namą pakabintas žuvelės 
ženklas reiškė, kad galima

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon, 

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

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

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

M. CUSSON VAISTINĖ 
7635 Control St. Villa La Salle, P.Q H8P 1L2 

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAHTS
B.A. M.D. M43c. L.M.C.C. F.R.C3. (c)

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

TeL:i 931-4024

Notarai

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

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

YOUR BEST BUY Ih
FRESH® CULTURED DAIRY PRODUCTS

e GRIETINĖLĖS SŪRIS
_____________VARŠKĖS SŪRIS
e RŪGŠTI GRIETINE • VARŠKĖS SURIS
• GERIAMAS JOGURTAS

• JOGURTAI
• SPAUSTAS

IOGURTINIS ANTPILAS S A LOTO M 
‘ THE YOGURT LOVER’S DRESSING”

GEROS RŪŠIES IR SKONIO PATIKIMI GAMINIAI
IŠBANDYKITE BIOBEST JOGURTĄ IR PASIŽYMĖJUSI

ASTRO DOME GRANOLA JOGURTĄ
dabar! abu Šie gaminiai su vaisiais,

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

vienai ar dviem mašinoms garažas Verdune.
Kreiptis Tek: 767-4932.

Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. 
Delivery could be arranged too!. Please call: 

Tel.: 627-1328

■NVMOMiMva aiecnncAi. 
tLacrmcMN oowmacroa

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS JlLDYMO SPECIALISTAS

TEL: 3M-54.4

KAILIŲ SIUVĖJAS 
K » ■* 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

pASSEPORT - COMMERCIAL

STUDIO!• SflOQsaaaMoryRd/Suit* 8 
TONYLMMWNMm

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

1475 De Seve St., Montreal, Que., H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830 

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

Aktyvas-virš $26,000.000 Rezervas-virš $1,000,000

CERTIFIKATUS 
TERM. INDĖLIUS:

MOKA UŽ:

11 %

20 d. -179 4. 
604. - 119 4. 
30 d. - 59 d.

10 %
9M%
9J6%
9!i%.
9 %

IMA
Nekiln. turto — nuo 12%%

Taupymo specialios sa.sk. .• 6 '% 
T aupymo su gyv. draud.........5% %
Taupymo kasdienines sęsk.. 5H% i 
Einamos sąskaitos.........  4^t%i
RRIF - RRSP-term............ >11 %
RRIF - RRSP—taup.............  &•%

UŽ:
Asmeninis — nuo 13%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTU INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS
1475 D* Seve 

Pirmadieniais 
Antr., Treči'id. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai*

9.00-3.00
9:00-3.00 

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

3907 Rosemont
10.00-2.00

3.00-7.00
2:00-6:00

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

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

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

Tai.: 365-8666
Sav. Ona Voron inkai t lenk “Satakod maat” spoclalIsrĖ

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

LASALLE 
AUTOMOBILE INO.

* Automobilių nuoma
* Nau|ų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

Dodge Chryatar 
Camtona Dodge Truck* 366-7818

SISTEMA

D. N BAL TRUK ON IS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TUNTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T“
C. 1. B.

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

IMI A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, RUS. MIX 11.1

MONTREAL ENTERPRISES Reg’ll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 —35—th Ava., 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 S COlt REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

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

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ 

3351 Belair St., Moatred , Qao. 
Telefonas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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