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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
h. n.

DEMOKRATINĖS VOKIEČIŲ 
RESPUBLIKOS PILIEČIAI
REIKALAUJA TIKROS 
DEMOKRATIJOS

Po karo alijantams pada
lijus Vokietiją, viena jos 
dalis, okupuota sovietų, 
tapo komunistiniu Sovietų 
Sąjungos satelitu ir krei
vai pasivadino save Deut
sche Demokratische Repub
lika (Vokiečių Demokratine 
respublika), nors buvo ir 
tebėra valdoma Maskvai 
visiškai parsidavusių komu
nistų. Ir šiandien ji tebėra 
viena iš kiečiausiai valdo
mų komunistinių diktatūrų, 
kuri apie jokią pertvarką 
nenori nieko girdėti. Taip, 
tiesiai į akis pasakė besi
lankančiam Gobačiov' ui 
komunistinės Vokietijos 40 
metų sukaktį minint, jos 
prezidentas Erich Honne- 
cker.

Atrodo, tačiau, kad 
Gorbačiov' as įspėjęs savo 
atsisveikinimo kalboje 
Honnecker' į paisyti savo 
žmonių norų ir pradėti 
reformas, kol nevėlu, bus 
pajutęs Rytų Vokietijos 
piliečių pulsą geriau už 
jos vadus. Nes, vos Gorba- 
čiov'ui išvykus, prasidėjo 
masinės demonstracijos 
Rytų Berlyne, Dresdene ir 
Leipzige. Jau nebe keli šim
tai ir tūkstančiai, bet de
šimtys tūkstančių išėjo į 
gatves ir atvirai reikalauja 
daugiau laisvės ir demokra
tijos. Ankstesnes demonst
racijas brutaliai malšinusi 
policija Leipzige jau sto
vėjo nuošaliai ir leido 
eisenoms žygiuoti gatvė
mis. Gal gi komunistiniai 
diktatoriukai suprato, kad 
lazdomis ir kalėjimais 
žmonių nebeišgąsdins, kad 
laisvėjimo tvanas pamažu 
užlieja visas komunistų 
įsteigtąsias kolonijas Eu
ropoje.

Dešimtys tūkstačių Rytų 
Vokietijos gyventojų, pasi
traukusių į Vakarų (Fede- 
ralinę) Vokietijos respubli
ką, gal ir sukrėtė kieta- 
galviškąjį režimą. Uždarę 
sieną į Čekoslovakiją, kaip 
buvo minėta N L praeitame 
numeryje, vis dėlto, bėg
lius susodinę į savo trauki
nius, išvežė Vakarų Vokie
tijon. Ir pavadino visa tai 

deportacija, nes vežė 
bėglius per savąją terito
riją, norėdami kaip nors 
išgelbėti nors trupinėlį vi
siškai smukusi© prestižo. 
Toji kvaila komedija betgi 
neįtikino nė vieno: naujų 
didžiųjų demonstracijų 
metu buvo šaukiama: "Mes 
likome, bet norime gyven
ti laisvoje ir demokratiško
je šalyje!"

VENGRIJOS KOMUNISTŲ 
PARTIJA SKYLA IR 
TRUPA

Kaip greitai ir neišven

giamai laisvėjimo potvynis 
užlieja komunistinę impe
riją labai vaizdžiai parodo 
dabartiniai įvykiai Vengri
joje. Vengrijos Komunistų 
partija, valdžiusi smurtu 
Vengriją 33 metus, buvo iš 
pagrindų pertvarkyta. Jos 
senasai apgaulingas vardas

Vengrijos Socialistinė 
Darbininkų partija - buvo 
pakeistas į Vengrijos Socia
listų partiją, įsakmiai pa
brėžiant, kad ji atsisako 
marksistinės - leninistinės 
ideologijos ir tampa lais
vus, demokratinius rinki
mus ir daugiapartinę siste 
mą palaikančia partija.

Ji taip pat pasisako už 
europietiškąją socialdemo 
kratiją, jifuri remia laisvąją 
rinką iF demokratiškai 
išrinktą parlamentą. Re- 
miantieji reformas, užėmė 
naujajame prezidiume iš 
24 bent 14 vietų. Naujasai 
ministeris pirmininkas 
Miklos Nemeth su savo 
šalininkais tikisi, kad dar 
keli prezidiumo (kuris to
lygus visagaliui politbiurui) 
nariai rems daromus pakei
timus, kad Vengrija galėtų 
kiek galima greičiau išjung
ti į laisvų ir demokratiškų 
valstybių šeimą.

Labai akivaizdus Vengri
jos laisvėjimo ir atgauna
mo savistovumo įrodymas 
yra neseniai tautine švente 
paskelbta Budapešto suki
limo, įvykusio 1956 metais, 
diena. Š.m. spalio mėn. 23 
-čioji bus iškilmingai pami
nėta visoje Vengrijoje. Dar 
praeitais metais tą dieną 
įvykusi taiki demonstracija 
buvo policijos išvaikyta.

Kaip žinia, tasai sukili
mas buvo sovietų tankų ir 
dalinių žiauriai numalšin
tas ir tuometinis ministe
ris pirmininkas Imre Nagy, 
sukilimui pritaręs, buvo 
pakartas. Visai neseniai jo 
palaikai buvo surasti ir 
iškilmigai palaidoti kapi
nėse. Jis pats buvo reabili
tuotas. Sukilimo metu 
tuomet žuvo apie 25,000 
vengrų.

Senieji komunistų parti
jos šulai ir net reformų 
šalininkai viešai pripažįsta 
partijos bankrotą ir mano, 
kad per laisvus demokra
tiškus rinkimus komunistų 
partija žiauriai pralaimės, 
surinkdama gal tik 20 nuo
šimčių visų balsų. Per ne
seniai įvykusius 4 papildo
muosius rinkimus, kuriuose 
vengrai galėjo laisvai bal
suoti, komunistų kandida
tai pralaimėjo didele balsų 
dauguma.

Manoma, kad reformų 
šalininkai, Komunistų par
tijai suirus, įsteigs atskirą 
Socialdemokratų partiją, o 
senieji konservatyvūs komu
nistai liks seno sukirpimo 
Komunistų partijos nariais.

Ta proga verta paminėti, 
kad komunistinis režimas 

jau nuo revoliucijos pra
džios piktnaudoja socialistų 
vardą. Tai buvo daroma, 
tvirtinant, kad komunisti
nis idealas dar nesąs at
siektas, todėl vietoj žodžio 
"komunistų" vartojamas 
"socialistų" terminas. Di
dele dauguma Europos ir 
pasaulio socialistų bei so
cialdemokratų partijų yra 
visiškai atmetusios marksiz
mo ideologiją. Ją palaiko 
ir socializmo vardą pikt
naudoja tiktai nedaug So
vietų Sąjungos valdomų 
arba palaikomų komunisti
nių valstybių Europoje, 
Afrikoje, Azijoje, Kuboje 
ir dalinai Nikaragvoje. 
Šiaurės Amerikos - ypač 
JAV ir Kanados - konserva-
tyvioje visuomenėje ir 
spaudoje dažnai socialistų 
vardas yra neteisingai 
suplakamas su komunistine 
ideologija. Tokią neobjek
tyvią baubinę interpretaci
ją kartais užtinkame net 
lietuviškoje spaudoje. Var
dan naujųjų sąjūdžių, kylan
čių Sovietijoje ir iš jos 

h vergijos išsivaouo. 
jančiose valstybėse reikėtų 
socialistų, socialdemokratų 
ir komunistų terminams 
grąžinti jų tikrąją prasmę.

NAGORNO-KARABACH' E 
VIS DAR ŠAUDOST

Oficialioji sovietų TASSb 
žinių agentūra praneša
apie beveik kasdien vyks
tančius susišaudymus ir 
aukas Nagorno-Karaoach:o 
srityje. Ji randasi Azerbei- 
džano respublikoje, netoli 
Armėnijos respublikos, 
kurios gyventojų didelę 
daugumą sudaro armėnai, 
ilgą laiką trokštantys pri
jungti šią sritį prie Armė
nijos. Tam tačiau griežtai 
priešinasi Azerbeidžano
musulmonai gyventojai, 
paskelbę beveik kryžiaus 
karą krikščionims armė
nams.

Nors atsiųstieji sovietų 
55,UU0 karių bando palaiky
ti tvarką, susišaudymai 
nesiliauja ir azerbeidžia- 
niečių blokada tebėra sėk
minga. iš Nagorno-Karaba- 
cho sostinės Stepanakert' o 
ateinančios žinios skelbia 
apie beveik išsibaigusį 
kurą, maisto atsargas ir 
medicinos reikmenis ir 
prasidėjusią hepatito epi
demiją. Kol kas šią sritį 
tepasiekia kariniai lėktu
vai, kurie atgabena mini
mumą reikmenų.

Padėtis katastrofiška, 
nes anot TASSo, "kasdien 
deginami namai, automobi
liai ir akla tarpusavio ne
apykanta yra taip apakinu
si žmones, kad jie praran
da sveiką galvoseną."

JUNGTINĖS TAUTOS IR 
VĖL PASMERKĘ IZRAELĮ

Jungtinių Tautų generali
ne asamblėja š.m. spalio 6 
d. priėmė rezoliuciją, kuri 
pasmerida "Izraelį už^ be
ginklių palestiniečių žudy
mą ir sužeidimus Izraelio 
okupuotose teritorijose". 
Rezoliucijoje išvardinama 
ir kiti smerktini veiksmai 

būtent: "Izraelio karių ir 
naujakurių šaudymas, muši 
mas, kaulų laužymas ir 
deportacija beginklių pales 
tiniecių civilių gyventojų".

Už rezoliuciją balsavo 
140 valstybių, įskaitant 
visas Vakarų valstybes ir 
Japoniją. Prieš balsavo 
tiktai Izraelis ir JAV. Su
silaikė 6 valstybės: Urug
vajus, Zairas, Antigva, EI 
Salvadoras, Grenada ir St. 
Vincent-Grenadines.

Per 22 mėnesius trukusį 
sukilimą nužudyta bent 
580 palestiniečių. Palesti
niečiai patys yra nužudę 
120 įtariamų kolaboratorių 
su Izraeliu, o žydų yra 
žuvę 40.

Dalai Lama

NOBELIO TAIKOS 
PREMIJA DALAI LAMAI

Kasmet skiriama Nobelio 
taikos premija šiais me
tais įteikta Tibeto dvasi
niam ir tautiniam vadovui 
Dalai Lamai, kuris tebėra 
egzilyje Indijoje. Kaip pa
skyrimo rašte rašoma, 
premija paskirta už tai, 
kad Tibeto dvasios vadas 
Dalai Lama savo kraštui 
laisvės siekiąs taikiomis 
priemonėmis. Tačiau 1951 
metais Tibetą okupavusi 
komunistinė Kinija nė 
nemano kraštui grąžinti 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Keli didesni ir keli ma
žesni sukilimai, vienas iš 
jų šiais metais, komunisti
nę okupaciją padarė dar 
sunkesne ir žiauresne.

VIENUOLĖ MOTINA 
TERESA SVEIKSTA

Visame pasaulyje savo 
geraširdiška Indijos skur
džių ir mirštančiųjų globa 
pagarsėjusi Motina Teresė 
buvo š.m. rugsėjo 5 d. sun
kai sunegalavusi širdimi ir 
vos nemirė. Šiuo metu ji 

.iš ypatingos globos per
kelta ir jos sveikata yra 
žymiai pagerėjusi. 79 metų 
amžiaus Albanijoje gimusi- 
vienuolė 1950 metais įstei
gė savo pirmuosius globos 
namus Calcutta mieste 
Indijoje. Dabar jos Ųsteig- 
tasai Meilės Misijonierių 
ordinas veiKia 80-tyje 
šalių ir jam priklauso 2800 
vienuolių. Už savo veiklą 
ji yra gavusi Nobelio Tai
kos premiją.

PASKIRTAS NAUJAS 
KANADOS GENERALINIS 
GUBERNATORIUS ~

Kanados ministeris pir-

Ray Hnatyshyn

mininkas naujuoju Kanados 
generaliniu gubernatoriumi 
paskyrė buvusį teisingumo 
ministerį Ray Hnatyshyn. 
Naujasai gubernatorius yra 
55 metų amžiaus, ukrainie
čių kilmės (jo žmona Ger
da - danų kilmės) ir vertė
si advokatūra SasKatoon'o 
mieste, Saskatchewan'o 
provincijoje. Jis š.m, sau
sio mėn. 1 d. pakeis Mme 
Jeanne Sauve, kuri šias 
.pareigas eina nuo 1984 m. 
gegužės mėn. 14 d.

Šį paskyrimą remia ir 
juo džiaugiasi visų Kana
dos partijų vadovai. Taip 
pat patenkinti Kanados 
gyventojai, nes šiuo pasky
rimu pagerbiama ir pripa
žįstama didelė dalis Kana
dos gyventojų, kurie nėra 
anglų arba prancūzų kil
mės, t.y. beveik trečdalis 
Kanados gyventojų. Keli 
neigiami atsiliepimai pasi

1989 m METINIS VISUOTINIS ŠALFASS-gos 
ŠUVAŽIAVIM AS

Metinis visuotinis Siaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos SUVAŽIAVIMAS įvyks 
1989 m. spalio mėn. 28 d., šeštadienį CLEVELAND’e, 
Ohio, USA.

Suvažiavimo pradžia 11 vai.ryto.
Organizacijos ar asmenys, norį gauti smulkesnių 

informacijų ar pateikti pasiūlymų, prašomi kreiptis į 
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBOS sekretorių Algimantą. 
Tamošiūnų, 317 South Catherine Ave, LaGrangeJL 60525 
tel: (312) 354-2516.

Salia rutininių einamųjų ŠALFASS-gos reikalų, 
neabejotinai, vienu iš pagrindinių šio suvažiavimo punktų 
bus IV-tosios Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės, numato
mos įvykti 1991 m. Lietuvoje bei vis plačiau besireiš
kiąs įvairus kitoks sportinis bendravimas su mūsų tėvyn- 
ainiais.
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA 

KVIETIMAS Į VLIKO SEIMĄ
Po dešimties metų Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo 

Komitetas vėl sugrįžta į Baltirnorės miestą, Marylando 
valstiją š.m. lapkričio mėn. 3-5 d.d. šaukiamam seimui 
tame pačiame Lord Baltimore Radisson Plaza viešbutyje.

Marylando lietuviai,atstovaujantys savo draugijas, š.m. 
rugsėjo mėn. 5 d. susirinko Lietuvių Namuose ir sudarė 
Seimui rengimo komitetą. Išrinkta vadovybė: pirmininkė 
dr. Elena Armanienė, vice-pirmininkai Balys Brasauskas 
ir Vytautas Eringis, iždininkė Elena Okienė ir sekretorė 
Valerija Laskauskienė.

Lietuviai pradėjo kurtis Marylando valstijoje jau dau
giau kaip prieš šimtą metų ir pastatė tvirtus lietuvybės 
pamatus. Baltirnorėje veikia lietuviška R.K. Bažnyčia, 
Lietuvių centras, tradicinis knygynas ir muziejus bei 
daugelis organizacijų.

VLIKO Seimui rengti komitetas kviečia į Baltirnorę 
visus lietuvius. Mes esame pasirengę sutikti ir priimti 
atvykstančius į šį istorinį Seimą, skirtą atgimstančiai 
laisvai ir nepriklausomai Lietuvai!

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo Komiteto Seimui
Rengti Komitetas

girdo iš snobiškųjų anglo-" 
saksų sluoksnių, kurie 
įsitikinę, kad šį postą 
tegali užimti tiktai gry
nakraujai anglų arba pran
cūzų kilmės asmenys.

PIRMA NUŽUDYK 
PACIENTĄ , TADA 
SUKVIESK GYDYTOJŲ 
KONSILIUMĄ

Tap maždaug apibūdino 
Mulroney vyriausybės Ka
nados geležinkelių apnai- 
kinimą Montrealio dienraš
čio THE GAZETTE veda
masis. Apibūdinimas taik
lus, nes Transporto ministe 
rio Benoit Bouchard pa- 
skelbtasai Kanados gele
žinkelių tinklo apkarpymas 
didelę dalį Kanados gyven
tojų palieka beveik be 
jokio susisiekimo tinklo, o 
jo pranešimas, kad būsian
ti sušaukta Karališkoji 
komisija apsvarstyti Kana
dos geležinkelių problemą 
ir jų ateitį, vieną nesąmo
nę papildo kita, dar nesu- 
prantamesne.

Argi nereikėjo p i r m a 
sušaukti komisiją, gerai 
apsvarstyti visą Kanados 
geležinkelių padėtį, atski
rų sričių susisiekimo prob
lemas, praeities klaidas 
bei ateities perspektyvas 
ir galimybes, ir tiktai 
tada pradėti gele
žinkelių egzekuciją?

Galima ir reikia primin
ti taip pat priešrinkiminius 
palies ministerio pirminin
ko ir jo ministerių paža
dus apie visų esamų gele- 
žim<elio linijų išlaikymą.

/ nukelta į 2 psl............/



Ui Lietuvos išlaisvinimą? Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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leidykla neatsako.

ŠI REZOLIUCIJA BUVO PRIIMTA P.E.N.KONGRESE:
RESOLUTION ON BALTIC COUNTRIES

The Assembly of Delegates of international 
P.E.N., gathered in Toronto and Montreal, expresses 
it’s pleasure at the democratic development in the Bal
tic countries.

Nonetheless the Assemly is concerned about 
the recent declarations against the freedom of speech 
of the Baltic writhers by various soviet organizations, 
groups and individuals.

The Assembly strongly supports the ESTONIAN, 
LATVIAN and LITHUANIAN writers in their struggle 
for a free and democratic society.

REZOLIUCIJA Į Vertimas/
Tarptautinio P. E. N. Kongreso delegatai, susirinkę 

Toronte ir Montrealyje, išreiškia pasitenkinimą dėl Baltu 
kraštuose vykstančio demokratinio vystymosi.

Nežiūrint to, Kongresas rūpinasi dėl paskutiniu 
metu padaryty įvairių sovietų organizacijų, grupių ir 
pavienių asmenų pareiškimų prieš žodžio laisvę Baltų 
rašytojams.

Kongresas tvirtai palaiko estų, latvių ir lietuvių 
rašytojų grumtynes už laisvę ir demokratiškų visuomenę.

-K-***************-*-***********************************

PEN KONGRESAS REMIA LIETUVIŲ KOVĄ UŽ LAISVĘ
Rugsėjo 29 d. Montrealyje, Kanadoje, baigėsi 54-sis 

Tarptautinio P.E.N. Klubo kongresas, kuriame dalyvavo ir 
keliolika lietuvių rašytojų. Šį pavasarį patvirtintam nepri
klausomam lietuvių P.E.N. centrui atstovavo iš Lietuvos 
atvykę prozininkai R. Lankauskas (pirmininkas), R. Gave
lis, R. Kašauskas, poetas K. Platelis ir "Vagos" leidyklos 
vyr. redaktorius A. Krasnovas, vertėjos ir literatūrologės 
G. Baužytė-Čepinskienė ir R. Rudaitytė-Lankauskienė, 
bei išeiviai K. Almenas, H. Nagys, A. Staknienė, I. Gra- 
žytė-Maziliauskienė, V.A. Jonynas, ir kt.

Kongreso metu buvo vienbalsiai priimta suomių P.E.N 
centro pasiūlyta rezoliucija, remianti estų, latvių ir lie
tuvių rašytojus "jų kovoje už laisvą ir demokratinę vi
suomenę". Rezoliucijoje sakoma, kad pasaulinė rašytojų 
organizacija yra patenkinta demokratine raida Baltijos 
šalyse, bet reiškia susirūpinimą pastaruoju metu "įvairių 
sovietinių organizacijų, grupių ir individų" paskelbtomis 
deklaracijomis prieš žodžio laisvę.

Pabaltijo atstovai veiksmingai gynė savo tautų reika
lus. Pavyzdžiui, Rytų Vokietijos rašytojai prasitarus apie 
Baltijos šalyse dabar "siaučiantį šovinizmą", ji bematant 
susilaukė atkirčio iš K. Almeno, R. Lankausko, ir esto 
Rein Raud' o. Referatą apie išorinę ir vidinę cenzūrą 
skaitė R. Gavelis. Baltų delegatais ypač domėjosi spau
dos ir radijo atstovai.

Svečiai iš Lietuvos skaitė savo kūrybą Toronte ir 
Montrealyje suruoštuose literatūros vakaruose. Panašūs 
susitikimai įvyko Bostone spalio 8 d. ir New Yorke spa
lio 15 d. /ELTA/

• ŠIOMIS DIENOMIS LATVIJOS LIAUDIES FRONTAS 
OFICIALIAI PASKELBĖ KOMUNIKATĄ, .KURIUO REI
KALAUJA LATVIJAI NEPRIKLAUSOMYBES.

• Sovietų Sąjungos Aukščiausiasis Sovietas paskelbė 
nutarimų, kad bus leidžiami streikai, tačiau bus drau
džiama streikuoti transporto, komunikacijos, krašto ap
saugos ir kitų svarbiausiųjų žinybų darbininkams.

• REUTERIO ŽINIŲ AGENTŪRA pranešė, kad rusų dar
bininkai sudarė grupę žmonių, kurie priešinsis radika
lioms ekonominėms reformoms ir gins draugus rusus 
nuo tautinių sąjūdžių Sovietų respublikose.

Pasivadinę Rusijos Darbininkų Jungtiniu Frontu, 
steigiamąjį susirinkimą sušaukė Sibire, Sverdlovsko mies
te praėjusią savaitę. Rašoma, jog dalyvavo 110 delegatų 
iš 29 industrinių centrų.

Prancūzų žinių agentūra praneša, kad rusai, dau
giausiai maskviečiai, su rusų ir sovietų vėliavomis ir 
plakatais, skelbiančiais "Už vieną,nepadalintą tėvynę", 
sulipę į autobusus, penkias dienas važinėjo po Baltijos 
respublikas kaip "solidarumo turistai". Lietuvos rusų 
grupės atstovas Aleksandras Kurski pasakė, jog darbinin
kai jiems išnuomavo kelionėms autobusus, kad galėtų 
po tas respublikas keliauti. Sakėsi, jog tai nereiškia, 
kad protestuojama prieš Baltijos respublikų autonomiją, 
bet prieš diskriminaciją, kuri esą vedama ne prieš estus, 
latvius ar lietuvius. Šią grupę remia labai radikali rusų 
"Pamiat" grupė, kuri pasisako t i k už rusų teises.
2 psl.

* i t)

EKONOMINĖ AUTONOMIJA LIETUVOJE

KIEK JI PAVEIKĘ BE POLITINIO SUVERENITETO
J. V. D a n y s

/ tęsinys /

Suvereni valstybė tvarko pati visus valstybės rei
kalus, o tarptautiniame politiniame forume yra lygiatei
sė su kiekviena kita suverenine valstybe.

Lietuvoje suverenitetas suprantamas nevienodai. 
Kalbama ir apie ekonominį suverenitetą. Bet, kai nėra 
valstybinio suvereniteto, dalinė teisė patiems spręsti 
kurios nors srities reikalus yra tiktai autonomija. 
SĄJŪDIS savo organizuotos veiklos pradžioje ( ir Seime) 
stipriai pabrėžė ekonominės autonomijos ( vadino ekono
miniu suverenitetu) siekimą. Iškilo pageidavimų ir rei
kalavimų veiklos platformą praplėsti ir siekti nepriklau
somybės. Tai ypač akcentavo Lietuvos Laisvės Lyga, 
kuri pradžioje pareiškė, kad evoliucinis kelias nepriim
tinas. Buvo sakoma, kad "be politinio suvereniteto. eko
nominis suverenitetas arba autonomija yra negalimas". 
Vėliau SĄJŪDIS ir pareiškė, kad siekia suverenumo ir 
nepriklausomybės, bet neatsisakė to pasiekti palaipsniui. 
(Red.pabr.)

Sovietų Sąjungos ekonominio gyvenimo pagrindai 
smarkiai braška, bet ji dar tebėra viena iš dviejų galin
gųjų - "superpower", kurios militarinę jėgą tiktai Ameri
ka pažaboja. Todėl dar daug metų negalima tikėtis, 
kad Sovietų Sąjunga leistų visiškai atsiskirti bet kuriai 
tautai.

"Perestroika" buvo leista ir remiama Sovietų Są
jungos vyriausybės , todėl tai yra reforma pataisyti 
nesėkmingai valdančiųjų ekonominei sistemai. Tai skirtin
ga situacija nuo padėties Lenkijoje, kur reformos judėji
mas prasidėjo nuo "apačios", atsieit, jau iš karto judė
jimas buvo priimtas masių. Todėl, kai "Perestroika" or
ganizuojama komunistinės vyriausybės, - ta akcija gali 
būti vertinama su tam tikru skepticizmu.

Toliau, - esant ypatingai centralizuotai sovietinei 
sistemai, Lietuvos, kaip ir kitų sovietinių respublikų 
ekonominiai santykiai yra ypatingai glaudžiai susipynę 
su sovietine sistema ir pereiti prie tokios sistemos, ko
kia yra Vakarų valstybėse, yra nelengva. Ekonomistai 
mano, kad tam reikėtų daug metų, gal ir 20. Todėl 
Maskvai nenorint asisakyti nuo kontrolės ir taip pat 
dėl vidinių sunkumų išsipainioti iš suraizgyto sovietinio 
ekonominio tinklo, yra komplikuota. SĄJŪDIS tai studi
juoja ir ruošia planus jau nuo šių metų pradžios. Pav., 
mašinų fabrikas gauna 60 dalių i§ kitų sovietinių respub
likų. Lengva suprasti, kad sutrikus jų pristatymui, gamy
ba sustotų.

Lietuvos Komunistų Partija irgi planuoja Lietuvos 
ekonominę ateitį. Dienraščio "Christian Science
Monitor" politinis analizuotojas P. Quinn-Judge, lankęsis 
Lietuvoje, rašo? kad Lietuvos komunistai turi laviruoti

P.L.B. VALDYBOS VAJUI AUKOJO:
/ h- w. v$10(JU.- Dr. J. Sungaila; $500.- K. Cinciaus atminirmiV
Po $200.- E.A. Abromaitis, A.M. Bumbulis, S.V. Liuima, 

dr. D.S. Naikauskas, A. Sekonis, E. Senkus, G.M. Šernas,
J. Starkevičius;

Po $15o.- D. Juozapavičius, P. Kisielienė;
Po $100.— E. Adomavičius, V.E. Andrulionis, V.O. 

Anskis, A.J. Bacevičius, A.N. Banelis, dr. R. Barakauskas,
K. Čepaitis, V. Daugelavičius, A. Empakeris, A.M. Gar- 
kūnas, I. Girdzijauskas, L. Giriūnas, dr. U.J. Gustainis, I. 
Kairys, S. Kėkštas, dr. V. Kvedaras, W.N. Liačas, K. 
Lukošius, J.B. Lukšys, E. Mačiulaitis, P. Malis, L Mališka,
I. Meiklejohn, V. Montvilas, B. Nagienė, V. Normantas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjuga, E. Petrauskas, L.A. 
Rudis, B.S. Sakalas, P^ Sakalas, G.A. Sakus, B. Savickas, 
P. Sidaras, dr. A.E. Šidlauskas, A.N. Simonavičius, kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, P. Šukys, J.B. Tamulionis, M.D. 
Valadka, dr. A.V. Valiulis, A. Valius, J. Vieraitis, E. 
Vindašius, Vida White, J.J. Zenkevičius, V. Zenkevičius, 
D. Zulonas;

Po $60.- V.A. Aušrotas, P. Petrėnas;
Po $50.- J.K. Ališauskas, J.K. Andrulis, A.J. Asrnena- 

vičius, V.S. Augustinavičius, G. Balčiūnas, A.R. Balsys,
J. R. Baltuonis, V. Bukota, V.G. Butkys, J. Čegys, A.V. 
Čiuprinskas, P.O. Dabkus, S. Dalius, R.M. Danaitis, J.V. 
Danys, dr. J.O. Daugiraasį J.O. Dirmantas, prel. dr. P. 
Gaida, M.J. Gimžauskas, K.E. Gudinskas, Z. Jakubonis, 
G.V. Jatulis, J. Juodėnas, A. Kantvydas, J. Kasparavičius, 
J. Kirvaitis, S.V. Kneitas, idr. H. Kšivickis, V.P. Kuzma, 
N.A. Lingertaitis, V.O. Marcinkevičius, L.V. Morkūnas, 
S.J. Paketuras, R. Pearce, V.C. Petrowski, S.M. Petrulis, 
V. Petrulis, A.B. Pivoriūnas, J. Poška, J. Rimšaitė, E.B. 
Rovas, V. Rudaitis, J. Sakalauskas, M.S. Šetkus, A.S. 
Šileika, D. Simanavičius, P. Siūlys, E.K. Šlekys, B. Sta- 
lioraitis, S. Stanevičius, J.B. Stankaitis, A. Staškevičius, 
J. Staškevičius, H.P. Steponaitis, V.Z. Vaičiūnas, G. Valiu
lis, S.R. Valiulis, J. Varanvičius, I. Vibrys, dn B. Vidugi
ris, A.J. Viskontas, L.G. Vyšniauskas, dr. J. Yčas;

Po $40.- M. Heike, E. Krikščiūnas, E.O, Spudas, A.V. 
Šukys;

$35.- A. Žilėnas;
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Jei tai nebuvo grynas me
las, tai kaip jį galėtume! 
pavadinti? Juk finansinė ( 
Kanados padėtis prieš ir 
po rinkimų nepasikeitė.

Konservatorių politika,1 
paremta vien tiktai pasi
pelnymu, vėlei prasikiša iš 
nesuprantamų pareiškimų 
apie geležinkelio atskirų 
linijų suprivatinimą, lyg į 
pasaulyje būtų piniguočių, 
norinčių pasiaukoti visuo- 1 
menės labui ir išlaikyti , 
nepelningą geležinkelių ' 
tinklą, kai vyriausybė to , 
nenori. Ir štai, vienas toks , 
geradaris jau pasiskelbė su
tinkąs paleisti liuksusinį , 
traukinį tarp Toronto ir ; 
VancouverHo, už kurio

T 

kelionę keleiviai turėtų mo
kėti po du su puse tūkstan 
čių dolerių. Nuostabus 
sprendimas! Jis primena 
vienos priešrevoliucinės 
Prancūzijos karalienės pa
siūlymą valgyti baltą duo
ną, kai jai buvo pranešta, 
jog žmonės badauja ir ne
beturi nė kąsnio juodos 
duonos.

Todėl netenka stebėtis 
krentančia min. pirm. 
Mulroney žvaigžde: jo 
populiarumas, anot pasku
tiniojo viešosios nuomonės 
įstaigos apklausinėjimo, 
nusmuko iki 28 nuošimčių, 
nes tiktai toks skaičius 
kanadiečių mano, kad min. 
pirm, savo darbą atlieka 
gerai. įdomi pastaba, kad

jauniausioji pasisakytojų 
karta mažiausiai vertina 
B. Mulroney.

Bet iki naujų rinkimų 
dar daug laiko ir konser
vatoriai su Mulroney prie
kyje tikriausiai vėl netikė
tai atras niekam nežinomų 
pinigų ir galės pažerti 
naujų pažadų bei gėrybių 
kelis mėnesius pries rin
kimus.

GERA ŽINIA

Tarp nuolat skelbiamų 
pesimistiškų žinių apie di
dėjantį skaičių narkomanų 
ir alkoholikų Šiaurės Ame
rikos jaunimo tarpe švie
siau nuteikia Ontario pro
vincijos Addiction Research 

■ Foundation pasKelbta žinia

ir atsižvelgiant į dabartinius lietuvių reikalavimus. 
Kovo mėnesį rinkiminėje savaitėje į Aukščiausiąją Tarybą 
buvo visiškai pralaimėjusi SĄJŪDŽIUI.

Justas Paleckis, Lietuvos Komunistų Partijos CK 
ideologijos skyriaus vadovas, žurnalistui yra pasakęs: 
"Aš asmeniškai galvoju, kad mūsų progresas į nepriklau
somybę negali būti sulaikytas. Tai natūralus procesas 
visų respublikų". Pagal "Vilniaus Tiesos" redaktorių 
Mindaugą Barisą, "visiška nepriklausomybė yra gal dar 
dešimtmečius nutolusi...ir jei tai (nepriklausomybe) įvyk
tų anksčiau, mes turime pirma sudaryti ekonomines 
sąlygas (mano pabr. J.V.D.) politinei nepriklausomybei".

Nors į oficiahų komunistų partijų pareigūnų pa
reiškimus reikia Žiūrėti rezervuotai, bet_ jie yra įdomūs, 
nes jų žodžiai atitinka TAUTOS ir SĄJŪDŽIO siekimams 
(Dėl darbų tenka palaukti).

Š.m.vasario mėn. Kanadoje ^lankėsi prof.dr. Kazi
mieras Antanavičius, svarbus SĄJŪDŽIO veikėjas, išrink
tas deputatu į Aukščiausią Sovietų Tarybą. Buvo proga 
ilgokai ir išsamiai padiskutuoti SĄJŪDŽIO planus dėl 
ekonominės nepriklausomybės vykdymo; Ottawoje jis 
buvo suvestas su įtakingu Parlamento nariu, vadovaujan
čiu vyriausybės Finansinio Planavimo Komisijai. Parla
mentarui neatrodė, kad sovietai sutiks perduoti perdaug 
kontrolės atskirai respublikai ir manė, kad Lietuva bus, 
kaip ir dabar yra, daug priklausanti nuo Sovietų Sąjun
gos vidaus rinkos. Jam atrodė, kad reikėtų pradėti nuo 
smulkiosios pramonės, prekybos ir amatų , ir palaipsniui 
progresuoti prie ekonominių santykių išplėtimo.

Svarbiausios ekonominės problemos Lietuvoje yra: 
1/ visas pelnas pervedamas Sovietų Sąjungos centrui 
(Maskvai), kuris pagal savo nuožiūrą toliau jį skirsto 
visoms Sovietų Sąjungos respublikoms;
2/ dauguma industrinių įmonių (75%), ypač didžiųjų, 
priklauso tiesiog Maskvos kontrolei. Todėl, siekiant eko
nominės autonomijos, pirmiausiai reikia, kad pelnas liktų. 
Lietuvoje ir j i turėtų pilną kontrolę visoje Lietuvoje 
esančios industrijos. Tada pajamos leistų moderninti 
pramonę, ją padaryti daug našesne, tuo pačiu pakelti 
ir gyvenimo standartą.

Ekonomistai nurodo, kad turint ekonominę autono
miją, ir kultūrinio gyvenimo lygis pakiltų ir būtų daug 
daugiau lėšų jam paremti.

Nors kol kas galima tikėtis tik dalinės ekonomi
nės autonomijos, ji vis tik būtų Lietuvai naudinga įvai
riais atžvilgiais. Kanada yra provincijų konfederacija, 
kurioje provincijos turi įvairių autonominių teisių tvarkyti 
pav., savo žemės turtus, švietimą, kultūrą, savivaldybes 
ir 1.1. Tuo pagrindu Quebec'o provincija yra pasiekusi 
daug ir politinėje srityje.

SĄJŪDIS Lietuvoje, kaip ir populiarūs liaudies 
frontai Estijoje ir Latvijoje, sumaniai pasinaudodami 
"perestroika" /kuri iš esmės yra ekonominė reforma/, 
jau atsiekė nemažai tautinių-politinių laimėjimų. Sustip
rinant ekonominius pagrindus, bus galima siekti Lietuvo
je ir tolimesnių laimėjimų.

Po $30.- A. Basalykas, P. Bražiūnas, R. Bulovas, M. 
Dambaras, J.A. Gudavičius, V.A. Karalius, A.A. Kelia- 
čius, V. Matulaitis, A. Paškevičius, V. Sapkos, V.D. Sir- 
gėdas, L. Tamošauskas, V.M. Tamulaitis. ' *'•"

Po $25.- A.L. Andrulis, J. Astas, P. Augaitis, J. 
Ažubalis, B. Balaišis, V.G. Balsys, K. Barčauskas, D. 
Barzdžius, B.R. Čeponkus, D.M. Danaitytė, K. Daunys, 
J.K. Dervaitis,- V. Dovidaitis, S. Eiva, A. Gaidauskas, 
R.L. Grybas, A. Jankaitis, Kr. Janowish-Dambaras, V. 
Jay, V. Jocas, P. Kareckas, dr. P. Kisielius, Jr., P.Z. 
Krukonis, dr. M.E. Laniauskas, D. Lapienė, J. Lieponis, 
V. Lietuvninkas, A. Milmantas, S.I. Petrauskas, D. Pute- 
rienė, A.G. Radžius, J.A. Ranonis, E.V. Sakas, A.S. Sa
kus, A. Saulis, V. Sendžikas, dr. A. šipelis, A.R. Sirutis, 
P. Skablauskas, V. Skrinskas, V. Stanevičius, M. Stan
kaitis, F. Strolia, T. Trakymienė, J.D. Trumpickas, O.I. 
Turczyn, Br. Vaičaitis, dr. A. Valadka, V. Vėbraitė.

Po $20.- J. Adomatis, J. Augustinavičienė, A. Čerke— 
saite, J. Gudinskas, O. Juodišius, dr. F.V. Kaunas, A.F. 
Koyąiaitis, A.J. Lajukas, J.A. Medelis, A. Padelskas, J. 
Palys, E. Radavičiūtė, V. Šaltmiras, E. Ulickas, J. Vaiče 
liūnas. J. Valiulis, J. Vaskela, J.B. Žekas;

Po $10.- P. Bersėnas, J. Kareckas, V. Kolyčius, E. 
Raudys;

$5.- L. Kojelis.
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA 

nuoširdžiai dėkoja aukojusiems PLB Valdybos Vajui Kana
doje. Kvitai išsiuntinėjami artimiausiu laiku.

• Video juosta vaikams: ruošiama PLB kultūrinių reikalų 
vice-pirm. Irenos Lukoševičienės globoje. Bus gatava 
Kalėdų laikotarpiui. Tai lietuvių kalba paruoštas pasakų1 
rinkinys išvaidintas lėlėmis. Norintys ją gali įsigyti per: 
Ireną Lukoševičienę, 11 Wincott Drive, Apt. 910, Etobi
coke, Ont. Canada, M9R 2R9. Tel.: (416) 246-9506.
• AUKOKITE SĄJŪDŽIUI PER PLB VALDYBĄ: dr. Bie
liauskas yra susitaręs su SĄJŪDŽIO Tarybos pirm. Lands 
bergiu, kad aukos skiriamos SĄJŪDŽIUI bus globojamos 
PLB Valdybos atskirame ižde ir naudojamos SĄJŪDŽIO 
Tarybos dispozicijoje.

Pirmoji per PLB SĄJŪDŽIUI atėjusi auka yra iš Juo
zo Gedrninto iš Kalifornijos, sumoje $300.- Jam nuošir
dus AČIŪ.

apie mažėjantį narkotikų 
vartojimą Ontario provin
cijos mokyklose. Nežiūrint 
šios džiuginančios statisti
kos, alkoholio ir tabako 
vartojimas mokyklose, nors 
ir yra šiek tiek sumažėjęs, 
betgi užimą pirmąją vietą 
mokinių tarpe.

Dramatiškai ir staigiai 
paplitus kokaino kristalą- 
"crack" vartojimui JAV- 
se, paskelbus įspėjimus 
visiems miestams, net ir 
mažesniems, Montrealyje 
rengiamas 4 dieną semina
ras, kuriame bus svarsto
mos skubios priemonės 
užkirsti kelią šiam labai 
pavojingam narkotikui. 
Seminare dalyvaus Europos 
ir Š.Amerikos specialistai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Ui
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Iš skyriaus "TRYS SĄSIUVINIAI"

BALANDŽIO 17-oji. Ant upės ledo apkloto randasi vis. 
didesnės saulės nutirpdytos properšos. Šiandieną man 
pavyko sugautį tiktai vieną sniegeną. Iš jos išeina 1/4 
arbatinio šaukštelio^ taukų ir du geri kąsniai. Su visais 
smulkiaisiais pauKŠčio kauleliais. Randu įvairių medžic 
trinkelių, kedro žievės, seną vinį ir padarau mažą tanką, 
lėktuvą su su besisukančiu propeleriu (!), kelis karo laivų 
modelius, iš žievės išdrožiu paprastą laivelį, jo vidurin 
įstatau stiebą su popierinėmis burėmis.

Kai vieną kitą šių daikčiukų nusinešu į mokyklą, čionykš
čių vaikų reakcija buvo milžiniška. Nieko panašaus jie 
nebuvo matą, nebent tik knygų paveikslėliuose. Taip, jie 
net nežinojo, kas yra žaislai. Mano paprastučiai dirbiniai 
buvo ir paspalvinti, ir tam aš nepagailėjau paskutinių 
savo spalvotų pieštukų galiukų. Iš karto radosi pirkėjų. 
Už kiekvieną daiktelį gavau, ką iš kurių namų kas gebėjo 
nukniaukti. Vienas atnešė porą ar tris bulves, kitas dube
nėlį sūdytų kopūstų ar sūdytų laukinių česnakų laiškų, 
dar kitas - sušalusią lauKinę ropę. Brangiausia buvo duo
nutė.

Pavasaris! Sklinda kalbos, kad pirmasis laivas būsiąs 
mūsiškis, išsigelbėjimo laivas. O ledonešis laukiamas ne
trukus. Storas ledas užklojęs balas. Sunkiau einasi surasti 
kokią sausą vietą, kur galėtum pastatyti kilpas sniege
noms. Jos skrenda didokais būriais į šiaurę, bet nusileisti 
netoli sožiaus nemano. Kai kurią dieną pavyksta sugauti 
vieną ar dvi. Auseklis Helvikas, pora metų už mane vy
resnis, nebepriveikia pasikelti nuo savo lovelės. Gyvas 
skeletas.

BALANŽIO 27-tąją atėjo didžiosios vilties išsipildymo 
valanda. Galingosios upės ledai pajudėjo. Gegužės 1-ąją 
sniego vietomis buvo likę tik taigoje. Ledonešis tęsėsi 
ligi gegužės 9-osios. Prasidėjo ondatų medžioklė. Šios 
vandeninės žiurkės į Jenisėjaus baseino upes įleistos 1937 
metais. Jų gimtinė yra šiaurinių Amerikos rajonų upės. 
Gražius kailiukus medžiotojai pristato valstybei. Gegu
žės 6-ąją mama nupirko nudirtą ondatą. Sumokėjo 3 rub
lius. Iki šiol ondatos mėsos niekas nebuvo ragavęs. Reika
las tas, kad patinams su plokščia, šiurkščiais ir trumpais 
šeriais apaugusia uodega yra liaukos, išskiriančios odekolo
no kvapą. Jo nepakentė ir mama, tad pirkinį išvirėme su 
turnepsu ir vienu gaištu sukirtome. Senieji Briedžiai 
raukė nosis. (Šį liaukų išskirtą skystį, pasirodo, užsieny
je naudoja parfumerijos pramonė.)

GEGUŽES 13-ąją dar vienas kraupus įvykis ištiko nu
tremtuosius, alkulio iškamuotus latvius. Vakare, grįždami 
iš miško darbų, upės krante žmonės užėjo Janį ir Jekabą 
Kalėjus, Blumbergo ir Petero mergaites. Visi balškėsi ago 
nijoje, lūpos aptiškusios kruvinomis putomis, akys išvers
tos. Drauge su nukentėjusiais buvusi taip pat brolių Kalė 
jų sesuo Elza, tik jos iš karto negalėję surasti. Ją rado 
mirusią, besėdinčią pakrūmėje prie mažyčio .upeliūkščio. 
Nukentėjusius ir įnirusiąja parnešė į sodžių. Ėlzai dar 
mėgino daryti dirbtinį kvėpavimą, bet nieko nepadėjo. 
Paaiškėjo, kad visi apsinuodiję tokia į ropę panašia šak
nimi, poplūdžio vandens išmesta į krantą, išbadėję^ žmo - 
nės puolę valgyti, pasirodžiusi saldi, čionykščiai šią š^kk- 
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"TIK" VIENA MILIJONĄ...

Per eiles metų vis 
buvo ir yra primenama 
ir skelbiama apie 6 milijo
nus nekaltų žmonių, išžu
dytų Europoje per Holo
kaustą.

Dabar aš noriu priminti 
tik apie 1 milijoną specia
liai išmarintų "kaltų" žmo
nių, nes tą kaltę primesti 
gali tik savo protu artimos 
kengūrų protams būtybes.

Mėnesiniame žurnale

viais pateisinimui, yp^ač, 
paskelbus paliaubas.

Prisimename, kad Vokie
tijos Žaibo kirtis 1941 
m. birželio 22 dieną sustab
dė traukinius, kurie vienas 
do kito riedėjo nuo birželio 
14 d. Sibiran su lietuviais, 
užkaltais gyvuliniuose va
gonuose, o toliau į šiaurę 
taip pat riedėjo latviai 
ir estai.

Pagaliau likimo ranka 
karo istorijos neužverte, 
bet pradeda atversti.

J.Nevardauskas

SATURDAY NIGHT, rugsė
jo menesio laidoje (1989 
m.), teigiama, kad spausdi
na davinius, kurių niekas 
iki dabar nenorėjęs iškelti: 
paimtųjų belaisvėn Wehr- 
macht'o karių marinimų.

Kas gi buvo tas vokie
čių Wehrmacht'as? Tai 
būtinos karinės tarnybos 
vyrai ir sumobilizuoti įvai
rių profesijų žmonės: stu
dentai, moksleiviai ir net 
paaugliai-vaikai. Po nepa
vykusio karo, jų vienas 
milijonas buvo pasmerktas 
mirčiai nuo bado ir kitokių, 
nedateklių vien kad Dėde 
Samas gerai jaustųsi...

Žurnale rašoma: "...call 
it a policy of hostile neg
lect: a milion Germans 
taken prisoner by Eisen
hower's armies died in 
captivity after the 
surrender". /...vadinkite 
tai piktu nesirūpinimu: 
milijonas vokiečių, paimtų 
nelaisvėn Eisenhower'io 
vadovaujamos armijos, mirė 
po p a 1 i a u b ų'7.

Mums yra žinoma, kad 
vokiečiai buvo palikę gau
sybę maisto atsargų. Kur 
buvo panaudotos dar ir 
Amerikos bei Raudonojo 
Kryžiaus privežtas maistas 
ir aprangos? Nėra žodžių 
tokio nesirūpinimo belais-

1989.iX.l2

nį vadina omiku. > .
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GEGUŽĖS 14-pji. Blumbęrgą dar guli be sąmonės. 
Janis Kalėjas sąmonę jau atgavęs, bet labai dejuoja. Pe- 
terė ir Karklinio Lilija jaučiasi geriau. Blumbergai sąmo
nė griausi naktį į GEGUŽES 15-ąją. Janis toliau dejuoja 
ir raičiojasi, bet po truputį atsigauna. Vis dėlto Janis 
numirė GEGUŽES 16-ąją, 5.00 vai. iš Kalėjų šeimos 
mirtis atėmė iškart du vaikus. Liko motina, mažoji Dzid- 
rinia ir Jekubas. Gegužės 16-osios vakare palaidojome 
seserį, o Gegužės 17-ąją - brolį.

GEGUŽĖS 19-ąją atėjo žinia, kad JAV ir Anglijos 
vyriausybės už materialinę pagalbą kare su fašizmu esan
čios įteikusios prašymą tarybinei vyriausybei grąžinti tikė
jimo laisvę, atidarant bažnyčias, kiekvienai respublikai 
grąžinti apsisprendimo teisę, sugrąžinti atgal visus ištrem
tuosius, atiduodant jų nuosavybę, gyvulius ir 1.1.

Dabar, perrašinėdamas anuometines pastabas, niekaip 
negaliu suprasti, iš kokių šaltinių tokios žinios galėjo 
ateiti! Kokiais kanalais, jei mes esame taigoje kaip maža 
salelė vandenyno viduryje? Nebuvo ne tik radijo bei 
telefono, bet ir susisiekimo kelių. Veinintelis kelias Jeni- 
sėjus, tuo metu ką tik išsilaisvinęs iš ledų.

GEGUŽĖS 22-oji. Astrai Rimeikai (jai apie šešiolika 
metų) pasidarė blogiau, nuvargintas organizmas nepajėgia 
priešintis progresuojančiai tuberkuliozei. Nėra jokių medi
kamentų.

GEGUŽĖS 26-ąją visi latvai (lyg pagal kokį nurodymą 
buvo susikrovę savo menką mantą ir laukė „Savo laivo."

GEGUŽĖS 29-ąją duonos išdavė dviem dienoms. To
kiais atvejais aš savo dienos davinį įdedu iš nosinių paga- 
mintan maišeliu ir pakabinu ant šakos galo, įsmeigtos į 
lubų plyšį, kad nesuvalgyčiau viso per vieną dieną.

GEGUŽĖS 31-ąją sodiečiai pradėjo bulviasodį. Bulves 
čia sodina tik aštuntus metuą. Bulvės (kaip ir visa, kas 
pasiekiama darbu) yra didi brangenybė. Joms auginti iš 
taigos atkovoti kokie 4-5 hektarai. Vienas sodžiaus ber
niūkštis buvo pakėlęs iš ratų iškritusias dvi bulves, už 
tai pirminikas jį atsakančiai apkūlė.

BIRŽELIO 3-oji. iš trąšiosIžeinės jau išlindo pirmosios 
dilgynės. Latvai jas sKuba rinkti kaip ir grybus, bet anks
tyvą rytmetį - kad suspėtų pirmieji. Arčiausiai dilgynės 
jau nuskainiotos. Duoduos ligi tolokos Lebediankos - 
mažos upelės, įtekančios į Jenisėjų. Lebedianka nėra 
gili, bet surasti brastą tarp potvynio priverstų didžiulių 
šakotų eglių ir vėjovartų lūžtvių ne taip paprasta. Jos pa
krantėje prisiskinu daug dilgynių ir prisikasu laukinių 
lelijų svogūnų. Jie skabūsį' kaP1 valandėlępalaikai laužo 
pelenuose, dar geriau, kai išverdi iš jų košę; jei neišeina 
greitai pasikurti ugnies, galima valgyti žalius.

BIRŽELIO 7-oji. Kai sustoja koks laivas, tremtiniai, 
Kurie dar turi ką parduoti arba pamainyti, stengiasi ką
nors susielgetauti. Laivai paprastai stovi ligi tol, kol 
pasikrauna malkų. Mes daugįąu neturime ko parduoti. 
Mama nuo savo didžiojo rankinuko nuardė užtrauktuką. 
Jį nupirko už 4(J rublių. Motina dažniausiai apeina visas 
keleivių kajutes ir suelgetaujff- ko nors valgoma. Juodos 
duonos džiūvėsių, džiovintų bulvių ar pusę stiklinės saulė
grąžų aliejaus. |

• jpRŽELĮO. I.LjOji. Popie.tę^iš šiaurės atplaukė nekant
riausiai' lauktasis laivasMARIJa UL'JANOVA. Jame" apie 
560 čekoslovakų kareivių. Jie ligi šiolei buvo apgyvendin
ti Norilske įkurtoje stovykoje, dabar juos siunčia į forntą. 
Kareivių veidai ir drabužiai rodė, kad bent pastaraisiais 
mėnesiais jie gerai malinami ir rengiami. Šiaip taip su
radom bendrą kalbą, buvome suprasti, iš kokio krašto 
esame. Nė vienas iš mūsų, maldautojų, nebuvo pavytas. 
Pridavė mums ir džiūvėsių, ir duonos. Vienas kareivis 
dar įdavė mamai 30 rb, kitas - 10 rb. Jie pasakojo, kad 
Norilske esą daug latvių ir visus tenai padoriai maitiną. 
Ir mūsų tėvai ten esantys (šitai sakė aiškiai mums pa
guosti). Pora valandų praėjo nepastebimai, nuoširdžiai ir, 
kai laivas sukaukė trečiąjį kartą, niekas iš mūsų nenorėjo 
su juo skirtis. Ekipažas mus yąpgiai nuvarė nuo denio.
BIRŽELIO 13-oji. Sodiečių susirinkime sužinota, kad su 
vokiečiais dviem mėnesiams sudarytos paliauoos.

BIRŽELIO 14-ąją bado mirtimi, dizenterijos nukamuo
ta, mirė Teterų motina.

BIRŽELIO 17-ąją valgome šešių žolių lapienę sriubą: 
dilgynes, balandas, žąsines sidabražoles, gysločius ir "vė
žių kaklelius", iš vietinių sužinojome, kad priimtas spren
dimas dėl mūsų parvežimo gimtinėn. (Koks absurdas!

3 psl.

Kaip ten patekti, jeigu iki jos dar frontas!?)

....... 1944-tieji metai.
SAUSIU 1-oji. Mokykloje kiekvienam mokiniui davė 

po penkis tešlainius ir vieną saldainį, už juos reikėjo 
sumokėti po 5 rb. 4u kp.

SAUSIO 17-oji. Rogių paštas atveža^ laiškų . Pirmą 
laišką iš tremtinių gauna Rimeika. Laiškas čia gulėjęs 
nuo pat vyro įkalinimo, bet kaimo deputatė (praminta - 
Šarka), kontroliuojanti visą paštą, šio Rimeikai siųsto 
laiško ilgai neatidavė.

SAUSIO 29-oji. Ir vėl paštas. Šįkart Rimeika gavo 
laišką iš vienos pažįstamos - daktarės Alkos, gyvenančios 
(taip pat tremtyje) tarp daugmaž civilizuotų žmonių, 
arčiau geležinkelio, pašto, kur galima sužinoti kai ką 
daugiau. Laiške, be. kita ko, parašyta: "... latviai, galvas 
aukščiau! Neliūskit - mes turime gerų naujienų. Kai tik 
vokietį išvys iš Latvijos - važiuosime namo. Tai bus 
pavasarį..." Džiaugsmui nebuvo galo. Ši žinia mūsų moti
ną taip sujaudino, kad užėjo epilepsijos priepuolis. Dabar 
reikia išsilaikyti, kol vėl atsivers laivybai Jenisėjaus van
denys. Daugelis iš mūsų sudžiūvę kaip skeletai, daugelis 
- likusieji - sutinę, mudu su motina taip pat.

SAUSIO 30-oji. Mama išėjo masažuoti pilvų dviem vie
tiniams. Už "medicininę pagalbą" pelnė gabaliuką duonos 
ir 13 bulvių.

VASARIO 2-oji. Vietiniams skiria maistą. Mėnesio da
vinyje yra žibalo, cukraus, degtukų, miltų, džemo stati
nių ir 1.1. Mums neduoda nieko. Sklinda šnekos, kad 
fronte sudaryta taika.

VASARIO 7-oji. Pradėjo kirsti ledą. Jis reikalingas 
vasarą, kai į žuvų sūdyklą pristatomos primosios valkšnos. 
Mama pasisiūlė ledus nešioti. Už darbą žadėjo 700 gr. 
duonos. Sūdykloje yra proga pasisemti kokį lašą pernykš
čio sūrymo.

BALANDŽIO 1-oji. Mokykloje naujovės. Vietoje pažy
mių OTLIČNO, CHOROŠO, POSREDSTVENO ir PLOCHO 
pradėjo rašyti pažymius skaitmenimis.

BALANDŽIO 7-oji. Pagaunu tris paukščiukus. Atvyko 
milicininkas. Visus ištremtuosius sušaukė į kontorą ir pra
nešė, kad mes neturime teisės išvykti iš šio sodžiaus 20 
metų (!).

BALANDŽIO 9-oji. Drebia šlapias sniegas. Todėl tur
būt daugiau betraukiančių paukščių. Sugavau devynis.

BALANDŽIO 10-oji. Sugaunu keturis paukštelius. Brie
džių porai reikia parduoti dešimt. Kaina minimali - kiek
vienas po 2 rb., bet už juos savo ruožtu galima nusi
pirkti kokią bulvę. Sakysim, du paukštelius gali išsimainy
ti į dešimtį bulvių.

BALANDŽIO 13-oji. Sesės gimimo diena, iš ankstaus 
ryto stoviu savo ruože laukdamas paukščių. Mokykloje 
tepasirodau epizodiškai, nes jaučiuosi labai nuvargęs. Kai 
tik atsisėdu, ir mingu: skorbutas.

BALANDŽIO 15-oji. Paukščių įkliūva vis mažiau. Jie 
perlėkė giliau į taigą, iš viso esu už paukščius uždirbęs 
46 rb. 60 kp. Dalį pinigų prisiėjo atiduoti namo šeiminin
kei už pastogę.

BALANDŽIO 16-oji. Kaimo valdžia kategoriŠKai varo 
į darbą mus visus, kurie turime 12 metų, kitaip duonos 
neskirsiu visiškai. Ir aš prisistačiau į darbą. Jis buvo 
Sunkus: lentas nuo upės reikėjo nešti aukštyn kranto skar
džiu. Deputatė atvirai sako, kad nereikės nė arklių, jų 
darbą geriau nudirbsią latviai.

BALANDŽIO 20-oji. Paukščių nebėra. Užtatai saulė
kaitoje, kur sniegas atitirpęs, iš žemės jau lenda dilgy
nės. Bet čia nevalia jų skabyti! Baigiasi ir vietinių mais
to atsargos, todėl sunku ką nors išmelsti ar išsikeisti. Iš 
dangaus plūstanti šlapdriba labai sunkina nešioti lentas.

BALANDŽIO 24-oji. Mama vienai vietinei padėjo 
išsemti užtvinusį rūsį, kuriame dar buvo truputėlis bulvių. 
Už darbą parnešė 12 bulvių, bet labai persišaldė.

BALANDŽIO 26-oji. Apvaikštau kolūkio bulvių lauką. 
Prisirenku šiek tiek pernykščių bulvių, teisingiau - krak
molo gniužulų. Dvesia kolūkio veršiai: gyvulius šeria 
karklų, epušių ir kitų medžių šakomis. Nuo tokio pašaro 
kasdieną krenta 4-5 veršiai, liko 40% visos bandos. Kritu
sių gyvulių mėsą atiduoda juodsidabrėms lapėms; kai jos 
taip pat nebepajėgia visos įveikti, - mėsą supūdo.

GEUGUŽĖS 1-oji. Pirmininkas sugalvojo, kaip išspaus
ti pinigo. Kritusių veršių mėsą - ir tik po 0,5 kg. - 
leido parduoti tremtiniams - po 12 rb. Vietiniai šven
tėms gavo produktų. Jenisėjuje prasidėjo ledonešis. / b.d./



LITERATŪROS VAKARE MONTREALYJE. Montrealio LB pirm. Arūnas Staskevičius, poetas Kalba: G. Čapinskienė. R. Kašauskas.
Henrikas Nagys, už stalo - dr. L Maziliauskienė, G. Čapinskienė, R. Gavelis, K. Platelis ir
A. Krasnovas. Nuotr- R* Satkevičiaus

VILNIAUS RADIJAS DĖKOJA MONTREALIO LIETUVIAMS

"Sunku žodžiais išreikšti dėkingumą už tokią dovaną 
redakcijai: 101 Vilniaus radijo klausytojų parašą ir nuošir
džius palinkėjimus mums. Geriausia būtų padėkoti, žiū
rint vieni kitiems į akis. Deja, kol kas tokios galimybės 
neturime. Patikėkite, tie Jūsų atsiųsti parašai mus visus 
labai sujaudino. Kiekvienas parašas - tai žmogus su savo 
gyvenimu, savo likimu, o visi bendrai - lietuviai, gyve
nantys tom pačiom viltim, tuo pačiu nerimu, tajs pačiais 
jausmais, kaip ir mes, čia, Lietuvoje. Tie parašai, atke
liavę į mūsų redakciją, manau, kiekvieną mūsų privertė 
sau pasakyti: negaliu, neturiu teisės blogiau dirbti, pri
valau sakyti tiesą, kad ir kokia skaudi ji būtų, neturiu 
teisės apvilti manimi, mumis tikinčių masę, mūsų tautie
čių.

Ačiū Jums, mielieji. Jei yra įmanoma kokiu būdu - 
gal per vietinę lietuvišką radijo valandėlę - prašytume 
nuoširdžiai padėkoti visiems mūsų klausytojams Montrealy- 
je ir perduoti pačius geriausius mūsų linkėjimus.“

Radijo laidų užsieniui redakcijos skyriaus vedėja R. 
Jakutytė.

SUSIPAŽINOME SU LIETUVOS RAŠYTOJAIS

Š.m. rugsėjo mėn. 30 d. SUS1PAŽINIMO-L1TERA- 
TUROS VAKARE, suorganizuoto Lietuvių Akademinio 
Sambūrio Montrealyje, dalyvavo pirmų kartų atvykę į 
pasaulio rašytojų PEN Klubo suvažiavimų, ir į šį konti
nentų lietuviai rašytojai iš Lietuvos. Taip pat. ir pirmų 
kartų, kaip savistovūs PEN Klubo nariai. Dalyvavo ir 
Montrealyje gyvenantis poetas Henrikas Nagys.

Su dideliu dėmesiu išklausė nemažas būrys montre- 
aliečių jų įspūdžių ir jų kūrybos.

.Galina Baužytė- Čapinskienė pasveikindama atvyku
sius, pasidžiaugė čia gyvenančių lietuvių ( ir kitų) moterų, 
teisėmis. Apgailėjo vis nelygybės situacijose esančias 
moteris sovietinėje santvarkoje Lietuvoje.

Prozininkas Ričardas Gavelis papasakojo savo įspū
džius iš PEN Kongreso. Jis pasidžiaugė, kad lietuvių ra
šytojų. grupė iš Lietuvos buvo antroji savo gausumu, tokia 
ji, savarankiška ir gausi - oficialiai atžymėta visuose 
protokoluose.

Jis papasakojo, kaip iš 3-io karto buvo priimta 
REZOLIUCIJA (tekstų žiūr. 2 psl.). Pasidžiaugė užmegz
tais kontaktais ir tuo, kad daugelis dalyvių žinojo apie 
lietuvius, o kiti turėjo progos iš naujo prisiminti arba 
sužinoti. Lietuvos PEN nariai gavo pakvietimų atvykti 
į 12 šalių - Europoje ir kitur.

Neteko išgirsti R. Gavelio prozos, nes jis pasirinko 
įspūdžius, kurie irgi buvo labai įdomu išklausyti. Jo nau
jausias veikalas, labai populiarus Lietuvoje - "JAUNO 
ŽMOGAUS DIENORAŠTIS"

Raimondas , Kašauskas, prozininkas ( jo naujausioji 
knyga "SAULELĖ RAUDONA") pastebėjo, kad rašytojai 
labai reikšmingai prisidėjo ir prisideda prie laisvėjimo 
judėjimo Lietuvoje. Jie pradėjo ir pirmąją Sąjūdžio užuo
mazgų, susibardami ir diskutuodami, o ir literatūros va
karuose dar pasakydavo nors kiek tiesos. Jis pasidžiaugė, 
kad galų gale pavyktsta tremtinių literatūrų iškelti į 
šviesų ir duoti jai prideramų vietų. Jis paskelbė taip 
pat, nemažam susirinkusiųjų linksmumui, kad bus Klaipė
doje Pasaulio Žemaičių paroda, kalbėjo apie Telšių AL

VILNIAUS UNIVERSITETO ansamblio šokėjos. Nuotr. Z. Kazėno

KOS Muziejų, kuriam prašo atsiminimų, knygų, laiškų, 
Kvietė lietuvius laikytis vieningai ir neleisti būti supjudo- 
mais.

Išsamų, konkretų žodį pasakė literatūros kritikas 
ir dabar paskirtas vyr. įVAGOS leidyklos redaktorium 
Aleksandras Krasnovas, Pasakė, kad leidykla savo svar
biuoju šių metų darbu laiko suvienyti literatūrų tėvynės 
ir išeivių rašytojų, nes literatūros vadovėliuose yra didelė 
duobė - nuo 1941 - 1960 metų nekalbama nė apie vienų 
rašytojų, lyg jų ir nebūtų. Tik Sruoga ir dar vienas kitas. 
Pasidžiaugė, kad buvo įmanoma išleisti Aisčio poezijos 
12.000 egz. ir dideliam pareikalavimui esant, bus pakar
tota. Užsiminė apie kitas knygas, pasidžiaugė leidžiamais 
Sibiro tremtinių atsiminimais, kuriuos pradėjo leisti lietu
viai išeiviai, o dabar išsikovota, kad būtų galima spausdin
ti , kaip jis išsireiškė, kiekvienoje doroje leidykloje. Pa
minėjo, kad sukurta Leidėjų Asociacija, kuri reikalaus 
konstituciniai spaudos laisvės. Leidykla dirba techniškai 
labai sunkiose sąlygose. Didžiausias pageidavimas - moder
niška spausdinimo priemonė, kuri čia, palyginant, nebran
giai kainuoja.

Vakaro programos pabaiga palikta poetams.

Kornelijus Platelis savo poezijos žodį atrado pro 
praleistų 15 metų darbo |visai kitoje srityje, tačiau jis 
skambėjo taip autentiškai, sodriai, nuoširdžiai! Jis išleido 
3 poezijos knygas, naujausioji "Pinklės Vėjuje". Jis pa
skaitė ir savo prieš pat atvykstant sukurtų eilėraštį Drus 
kininkuose "Kristus Kaip Švęntas Jurgis".

Henrikas Nagys pasidžiaugė, kad galų gale gali 
visi rašytojai sėdėti už vieno stalo ir paliudyti, kad lie
tuvių literatūra yra nedaloma ir negali būti kitokia. Jis 
paskaitė keletą eilėraščių iš ankstesnės ir naujausios kū
rybos.

Po KLB Montrealio A-kės p-kos Arūno Staškevi
čiaus padėkos žodžio, pasivaišinta kava ir pyragais. Po 
to dar malonioje Silvijos ir Vinco Piečaičių namų aplin
koje nuoširdžiai pabendrauta. Rašytojai iš Lietuvos, 
po kelionių Amerikoje, sugrįš į Montrealį, o iš čia 
Lietuva.

i
‘b.

LEOPOLDĄ BALSĮ PRISIMINUS
Iš Lietuvos laivyno istorijos. Pradžios ir pabaigos liudi
ninkas ("JŪRA", 1989 m. liepos mėn., Klaipėda).

Vytautas Polvilas JURKŠTAS

Trumpa Nepriklausomos Lietuvos laivybos istorija. 
1923 m. atgauta dalis Mažosios Lietuvos ir neužšąlantis 
Klaipėdos uostas. Šios aplinkybės vertė rimčiau rūpintis 
kvalifikuotų jūros kadrų rengimu. Labai stigo laivų kapi
tonų, šturmanų, bocmanų, laivų inžinierių, hidrologų, 
locmanų, jūros prekybos žinovų, laivų ir uostų statybos 
inžinierių ir kitų specialistų. Trūko, beje, ir patyrusių 
eilinių jūreivių.

Šioje jūrinių reikalų srityje daug nuveikė Lietuvos 
susisiekimo ministerijos įsteigta Jūrininkystės inspekcija. 
Ji rengė įstatymus, numatančius laivybos tolimesnį plėti
mą, ruošė specialistus.

Kaune buvo įsteigta Jūrininkų klasė prie Aukštesniosios 
technikos mokyklos. Deja, ji gyvavo labai trumpai. Šešio
lika klasės auklėtinių buvo pasiųsti į Suomiją eiti aukš-, 
tųjų jūreivystės mokslų, baigė Abo navigacijos institutą 
ir gavo kapitonų diplomus. Rūpinantis specialistų paren
gimu, keliolika lietuvių jaunuolių, stipendininkų pasiųsta 
mokytis į Italijos, Latvijos, Prancūzijos ir Vokietijos 
jūreivystės mokyklas bei aukštąsias technikos mokyklas. 
Jų gretose buvo ir klaipėdietis Leopoldas Balsys (1918.1.6 
- 1987.X.24), Vytauto Didžiojo gimanzijos abiturientas, 
tuo metu studijavęs Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
Technikos fakultete. Gavęs valstybinę stipendiją ir nu
kreipimą, jis dar pusantrų metų laivų statybos mokslus 
tęsė Berlyno technikos universitete. Tuo metu Lietuvoje 
vienintelis šios srities specialistas buvo Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius T. Šulcas. Jis, beje, parašė ir 
išlaido knygą apie laivų statybą. Netrukus antruoju tapo 
Vadimas Boleckis, tuos pačius mokslus baigęs Berlyno 
uniyersitete. Antrojo pasaulinio karo metu jis dirbo Kau
no laivų remonto dirbtuvėse (po karo atsidūrė Brazilijoje, 
mirė Japonijoje, o palaidotas Suomijoje). įdomu pažymėti 
kad L. Balsio mokyklos suolo draugas Vytautas Andžejaus- 
kas, taip pat Lietuvos stipendininkas, jūreivystės mokslus 
studijavo Prancūzijoje. Karo metu įsijungęs į prancūzų 
patriotų rezistencijos kovą, žuvo nuo vokiečių kulkos.

1941 m. L. Balsys gavo Berlyne laivų statybos inžinie
riaus diplomą ir buvo paliktas dirbti to paties technikos 
universiteto profesoriaus F. Homo (Horn) tyrimų laborato
rijoje. išklausė dar ir funkcijų teorijos kursą. Dar būda
mas studentas, jis gavo užduotį parengti projektus naujų 
žvejybos katerių statybai Šventosios uoste. Karui pasibai
gus, L. Balsys pradėjo dirbti vienoje iš Vokietijos laivų 
įmonių, taip pat dėstė taikomąją mechaniką Baltiečių 
universitete Hamburge ir laivų statybos kursą - Flensbup 
go jūreivystės mokykloje Vokietijoje. 1948-1949 m. dirbo 
laivų statykloje Olandijoje.

išvykęs į Kanadą, L. Balsys maždaug aštuonerius 
metus dirbo "Vickers" bendrovės įmonėje Montrealyje. Ši 
firma gamina įvairiausius laivybos reikmenis, uostų įren
gimus, stato laivus. Po to' apsigyveno Toronte ir dirbo 
vyriausiuoju inžinierium vienoje plieno įmonėje. Savo 
technikos srities žinias L. Balsys papildė Kanadoje, stu
dijuodamas kompiuterių teoriją, plastmasių technologiją, 
branduolinę inžineriją ir komercines disciplinas. Apskritai 
mūsų tautietis buvo nepaprastai plačių interesų ir aukš
tos techninės bei humanitarinės erudicijos žmogus. Todėl 
ir jo veikla buvo itin plataus diapazono: šalia projekta
vimo, darbo organizavimo ir mokslinio darbo L. Balsys 
reiškėsi profesinių bei visuomeninių organizacijų veikloje, 
bendradarbiavo techninėje ir visuomeninėje spaudoje, 
skaitė pasktaitas įvairiomis temomis.

L. Balsys buvo bene paskutinysis Lietuvių Jūrininkų 
Sąjungos užsienyje pirmininkas (ji įsteigta 1947 m. Flens- 
burge, o nuo 1952 m. veikė JAV). Be to, Montrealyje 
organizavo jūros skautus, dešimt metų vadovavo Lietuvių 
Tautodailės Institutui, Bostone leistai Lietuvių enciklope
dijai parengė daugybę straipsnių iš laivų statybos tech
nikos srities.

Daugelį metų nematęs Tėvynės, bet neapsakomai jos 
išsiilgęs, pagarsėjęs užsienyje mūsų tautietis rengėsi 
atvažiuoti į Lietuvą ir visų pirma aplankyti savo numy
lėtą Klaipėdą. Tačiau, buvodamas su reikalais Montrealy
je, ten netikėtai mirė. Lietuvoje gyveno L. Balsio brolis, 
žinomas mūsų kompozitorius Eduardas Balsys (1919-1964).

Dviejų kraugerių ir politinių avantiūristų Stalino - 
Hitlerio tragiškos atminties kruvinas sandėris ir netru

kus Lietuvą užplūdusios politinės negandos sutrukdė L. 
Balsiui sugrįžti į Lietuvą su laivų statybos inžinieriaus 
diplomu ir kūrybiškai įsijungti į taip gražiai pradėtą 
lietuviškojo laivyno tolimesnio vystymo darbą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VEIDRODŽIU

Džiaugiuosi grįžęs namo f Ųiyrėjo iki kaklo būti maloniu 
su visais aplinkui! »» į
NATIONAL ENQUIRER

•. Vienas metodų, kaip pamiršti savo kitas bedas - tai 
dėvėti perankštus batus.

• Žymus kalbėtojas pasakė savo populiarumo paslaptį: 
reikia nustoti kalbėjus prieš tai, kai susirinkusieji nu
stoja klausęsi.

• Mes atsakingi ne tik už tai, kų atliekame, bet ir 
už tai, ko neatliekame.

• LIETUVOS OPEROS TE
ATRE pirmų kartę pasta
tyta Beethoven'o opera 
"Fidelio".

Operos režisorė - Vlada 
Mikštaitė, dirigentai - Jo
nas Aleksa ir Alvydas Šul- 
čys. Dekoracijas sukūrė 
estas Eldaras Reuteris. 
Chormeisteriai - Česlovas 
Radžiūnas ir Ramūnas Til
vikas.

Lietuvos Operos Teat
ras šį heroinį Beethoven'o 
kūrinį dedikavo stalinizmo 
auky atminimui.

® VILNIUJE vyko Lietuvos 
ir. Lenkijos ,.i muzikology 
konferencija tema "Dvide
šimtojo amžiaus pabaigos 
muzika lietuviy ir lenky 
akimis".

Iš lietuviy pusės prane
šimus paruošė muzikai 
Vytautas Landsbergis, Juo
zas Antanavičius, Rūta 
Goštau t ienė, Krescensijus 
SĮtoškus ir Mindaugas Ur- 
baitis.

Muzikinėje programoje 
buvo atlikta lenky kompo- 
zitoriy kūriniai mušamie
siems instrumentams ir 
lietuviy kompozitoriaus

GIEDRAIČIŲ ŽUDYNES
Virginija Genienė

Osvaldo Balakausko baletas 
"Makbetas".

• ŽAVĖJO LIETUVIŲ DAI
NOS PRANCŪZIJOJE vy
kusiame konkurse, dainuo
tos Lietuvos mišraus choro 
CANTEMUS.

Konkursas vyko 2 die
nas, "Cantemus" turėjo dai
nuoti 5 kartus įvairiy epo- 
chy ir stilių kūrinius. Var
žybose didžiausių publikos 
susižavėjimų sukėlė pasku
tinysis "Cantemus" pasirody
mas dėl Grand Prix, kuo
met dainavo J. Bražinsko 
"Voverę", A.Lapinsko "Ože- 
lį" ir - du A, Bražinsko kū- 
rinius - baladę "Upelė Sven- 
toji" ir "Karčiama".

• KOMPOZITORIŲ FESTI
VALIS vyko pavadinimu 
"Druskininkai - 89". Jo
metu buvo paskelbta, kad 
šių mėty Kultūros Fondo 
premijų laimėjo Rytas Ma
želis. Kita premija buvo 
įteikta muzikologei Rūtai 
Goštautienei.

Festivalyje dalyvavo 
jauni kompozitoriai - iki 
35 m. amžiaus.

/iš "Gimtojo Krašto" nr.39/

Senbuviai liudija, kad atsitraukus vokiečiams, jau 1944 
metais Giedraičiuose apsistojo garnizonas, siautėjo "skre
bai". Susikūrė ir rezistencijos būriai - "miškiniai". "Dieną 
vieni, naktį kiti - drebi žmogus. Kai šautuvą atstato - 
turU su visais draugauti. Duodi valgyti, statai išgerti. 
Ne žmogui duodi - šautuvui" - prisimena senukai.

"Toks Semionovas buvo, skrebis - jam žmogų nušaut 
nieko nėr, ukvata!" - Ne vienas giedraitiškis atmintyje 
saugo skausmą, netektį. "Karas yra karas", - reziumuos 
veteranas. Bet kuo čia dėti "skrebų" nužudyti vyrai, 
nerodę jokio pasipriešinimo, beginkliai. Tai šaukiamojo 
amžiaus jaunuoliai, vengę karinės prievolės, jų giminės. 
Vien per 1944 m. gruodį Giedraičių ir Dubingių apylinkė
se buvo įvykdytos 5 masinės žudynės.

Gruodžio 1-ąją Kulundžių kaime nužudyti 6 vyrai: 
Aleksas Mikšėnas, broliai Pranas ir Stasys Lazauskai,
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broliai Aleksas ir Kazys Virgailiai, Stasys Kraniauskas. 
Pranė Lazauskienė-Dabužinskaitė, nužudytojo žmona: 
"Valgėme vakarienę. Staiga trobon suvirto būrys skrebų 
su šautuvais, išsivarė vyrą. Ir penkis kaimynų berniokus 
tą vakarą paėmė. Jiems visiems buvo laikas išeiti į ar
miją. Jie ruošėsi, nesislapstė. Mano vyras sakė: "Atiduo
siu pyliavas - ir eisiu". Visus-šešis skrebai nusivarė muš
dami, badydami durtuvais, spardydami. Visą naktį kaimas 
skambėjo nuo kankinamųjų klyksmo. Kraujas gyslose stin
go, bet bijojome išeiti iš namų. Anksti rytą ten nubėgau 
- visi šeši negyvi gulėjo netoli Mikšėno sodybos, ant 
arimo. Ne nušauti, o nukankinti: Pranas Lazauskas už- 
durstytas - suskaičiavau apie 70 skylių. Ant Stasio Kra- 
niausko pilvo buvo užritintas didelis akmuo, šalia matėsi 
sudraskyta maldaknygė, sutraukytas rožančius (jis garsėjo 
pamaldumu). Virgailiui ištrauktas liežuvis, išsukiotos ran
kos. Aliukas Mikšėnas gulėjo' savo sodyboje, po obelyte, 
nudurtas. Vis basi, pusnuogiai - kas geresnio - nurengta".

Jų neleido laidoti kapinėse. Brolius Lazauskus arti
mieji palaidojo savo sklype, Kulundžių kaime. Ant kalne
lio tarp eglaičių slepiasi metalinis kryželis - be užrašo.

Brolių Virgailių karstus, suvyniotus į šiaudų kūlius, 
slapta naktį plaidojo senosiose Giedraičių kapinaitėse.

Nužudytojo Kraniausko tėvas, nuvilkęs nuo sūnaus su
badytą durtuvu švarką, kiek aplopė ir vaikščiojo su juo į 
bažnyčią. Žmonės matė - bet tylėjo...

Gruožio 5 d. Magūnų kaime nužudyti Antanas Astikas 
Stasė Astikaitė- Baranauskienė, Zabarauskas ir Paliulytė 
Janina.

Pasakoja Elena Astikienė-Janukaitytė: "Rytą į Magūnų 
kaimą atėjo būrys skrebų. Pamatėme kaip išvedė kaimy
ną Zabarauską, po to užėjo į mano uošvio Antano Astiko 
sodybą. Jo sūnus Antanas slapstėsi nuo armijos, išsivarė 
aštuoniasdešimtmetį senuką Astiką ir jo dukrą Stasę. 
Vesdami mušė šautuvų buožėmis, spardė. Pakeliui sutiko 
kaimynų mergaitę, aštuoniolikmetę Janę Paliulytę. Ją 
taip pat nusivarė kartu. Ji verkė, maldavo paleisti. Juos 
nuvarė į miškelį ir visus nušovė."

Saveikių kaime - aštuonios aukos. Ten skrebai išsker
dė gyvulius ir išsivežė mėsą.

Tą pačią dieną Gaveikių kaime buvo nušauti du šau
kiamojo amžiaus jaunuoliai Į- Boleslovas Mikauskas ir 
Mečislovas Butkevičius (abu Į iš Laumikonių kaimo). Jie 
slėpėsi senuko Ilgevičiaus sodybje. išgirdę šaudymą, išbė
go, ir pievoje juos nušovė prosai važiavę skrebai.

Zarankos sodyboje nužudyto Jono Minkausko tėvas 
(siuvėjas) vėliau atpažino sūnui siūtas kelnes ant skrebo 
Rimšos. ‘į

Per radiją paskelbus mobilizacija, septyniolika šaukia
mojo amžiaus jaunuolių iš Nameliškių, Gasparėnų, Grab- 
niokų, Kozelaukos, Skroblynų kaimų - visi kaimynai, 
giminaičiai, pžįstami - ankstų sekmadienio rytą gruodžio 
17 d. išėjo į šaukimo punktą Vilniuje. Juos palydėjo 
Prichodskas, dviejų šaukiamųjų tėvas. Nepriėję Dubingių, 
nuo būrio atsiskyrė keturi vaikinai - jie eisią trumpes
niu keliu, per Alkos kaimą. Likusius trylika tos pačios 
dienos popietę nužudė skrebai.

Pasakoja Jadvyga Paškevičiūtė-ILgevičienė: "Juos 
skrebai nusivarė į Dubingius ir uždarė į Giedrio klojimą. 
Seniui Prichodskiui liepė: "Kratykis namo, mes patys juos 
nuvešime į armiją". Bet daiktų maišelių, lagaminų - 
- neatidavė. Prichodskis tuščiu vežimu grįžo namo. Tą 
dieną skrebai paėmė mūsų arklį ir vežimą. Mes bijojom, 
kad arklio negrąžins, todėl su drauge Ona Maginskaite 
sekėme, kur skrebai važiuoja, kartu vydamiesi tuos tryli-
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• Jeigu žmogus nusišypso, kai jam einasi blogai - reiš
kia jis tik kų prisiminė, kų galėtų dėl to apkaltinti.

ka. Ties Miežonimis išgirdome šaudant. Tik skrebų veži
mams per gruodą nutarškėjus, išdrįsome prieiti arčiau.

Vienas lavonas gulėjo visai prie kelio, kitas - beržyne, 
kiti, sutempti eilėn, gulėjo žemyn galvom ant skardžio. 
Sniege kruvinos šliūžės, kraujo klanai. Visi peršautom gal
vom, basi,_ geresni rūbai nuvilkti, kišenės išverstos, mė
tosi smulkus daiktai, sudraskytos maldaknygės, rožančiai.

Už ką, juk į armiją ėjo?!" / bus daugiau/

ŽOLELIŲ ŽAVESYS
Nuostabus augalėlis 

auga saulėtame sodo kam
pe ir plačiame puode prie 
lango. Jo garbiniuoti žali 
lapai buvo seniau vartoja
mi vyno ir arbatos gamy
bai, vilny spalvinimui, vabz- 
džiy įkandimo skauduliams 
apmalšinti ir nušvarinti 
burnos kvapui nuo česnako, 
svogūnų ir Snapso. Virėjos- 
jai vartoja šio augalo ša
keles šviežiai suskintas, 
sušaldytas, sudžiovintas 
ir želatinoje. Tinka prie
skoniams ir patiekalų pa
gražinimui. Tvirtinama 
dar, kad panaikina odos 
šlakus.

Tas augalas, ta žolelė 
- petražolė, arba botaniš- 
kai lotyniškai žymint 
petroselinum crispum. Tai 
viena iš gausybės žoleliy, 
kurios padaro gyvenimų 
lengvesniu, sveikesniu ir 
malonesniu.

Mūsų proseneliai žinojo 
tokių žoleliy vertę, naudo-, 
darni jas gydymui ir grožiui 
bei virtuvės reikalams. 
Tačiau išplitusi komercinė 
gamyba vaistų, kosmetikos 
ir padažy, žoleles padarė 
nebemadingomis. Dešimt
mečiais Kanadoje krautu
vės retkarčiais pardavinė
davo kų nors įdomesnio 
už mėtas, šalavijas ir gal 
čiobrelius.

Prieš 20 mėty Kanadoje 
nebuvo jokių prieskoningy

žolelių ukiy. Dabar jy yra 
apie 100 augintojy. Kai 
kurie pardavinėja jas vieti
niams turgams arba pagal 
užsakymus paštu, kiti ap
rūpina restoranus, viešbu
čius ir maisto bendroves. 
Didžturgiai (supermarkets) 
ir maisto parduotuvės da
bar siūlo apie tuzinų įvai
rių džiovinty žolelių, augin
tų čia pat ir importuoty, 
o kartais ir puokštes švie
žiai suskinty. Sekly bend
rovės irgi turi plačių pa
siūlų žoleliy sekly norin
tiems jas auginti savo dar
želiuose. Vienas žoleliy 
augintojy, Pierre Desprės 
sako, kad prieš 5 metus 
pradėjęs šių ūkio šakų, 
jis pardavinėdavo 10-15 
svarų šviežių žolelių kas 
savaitę. Dabar jis parduoda 
po 100 svary kas savaitę 
ir jeigu užaugintų daugiau 

parduotų kas savaitę 
iki 500 svary.

Kanadiečiai, pamėgę 
daugiau keliauti, pamėgo 
ir įvairesnius skonius, o 
imigrantai atsivežė irgi 
įvairius kitokius prieskonius 
savo viralams. Šalia to, 
įprantama vartoti mažiau 
druskos, jų pavaduojant 
prieskoninėmis žolelėmis. 
Daugelis virėjy nori savo 
patiekalams suteikti savita, 
skonį, atsisakydami chemiš
kų, komerciniy prieskonių 
ir renkasi žoleles.

Parinko SMALIŽĖ

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
j Iki šiol šis fondas išleido per 500,0U0 dolerių 
j lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti.
j Pagrindinis fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
l palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
j srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto pali- 
j kime Kanados Lietuvių Fondui (Lithuanian-Cana- 
I dian Foundation).
! Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam!
i Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų .! 
i mokesčių.
į Testamentines ir kitas aukas siųsti;
I Lithuanian-Canadian Foundation,

1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.
Šio fondo šūkis: Kapitalas Lietuvai, palūkanos-

I lietuvybei išeivijoje!"

p>.
5 psl.



š.m. spalio mėn. 21 d. 
ŠEŠTADIENI, 6 val.v.

(ĖJIMAS: $6.00

Šokių niuziKai vadovaus 
V. POVILONIS.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

Spaudos Vakarą
savaitraščiui "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" paremti

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIUOSE 
1573 Bloor Street

programoje:
• "Aitvaro" ir "Aukuro" komiškas vaidinimas;
• Muz. Vacį. POVILONIO dainos ir muzika;
• Karšta vakarienė, gaminta V. BIRŠTONO;
• Bufetas (vairių gėrimų;
• Loterija - naudingų laimikių.
BILIETUS įsigyti - pas rengėjus, arba skambinti Tel.: 447-4188, 789-0136. 
arba prie įėjimo. Savo dalyvavimu parernsite spaudą! RENGĖJAI

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 350 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 7 
iš Kauno, po 2 iš Šiaulių 
ir Klaipėdos, po 1 iš Vil
niaus, Palangos, Ukmergės, 
Marijampolės ir Kelmės; 
S.Makutėnas iš Indianopolio, 
JAV.
• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $ 100 - B. 
Molis; a.a.dail. Jokūbo 
Dagio atminimui: $ 60-
dr. A.S. Kazlauskai; po 
$ 50- V.N.Liačai, G.D.Sa- 
kai iš Ottawos, J.V.Šimkus, 
V.A.Šimkai; po $40 - C.K., 
J.I. Meiklejohn; po $30
- J.J.R. Pilipavičiai, R.Pili
pavičius & P.Mc Guire; 
po $20 - O.Kavaliauskienė, 
J. Pacevičienė, T. Stanulis. 
O. Svarinskienė; po $10
- G.Baltaduonienė, V.B.Lu- 
kai iš Hamiltono. Viso 
$ 500.

AUKOJO TESTAMENTAIS KANADOS LIETUVIŲ FONDUI
A.a. KAZYS POVILENSKIS savo testamentu paliko 

KLF $ 19,600;
A.a. BRONISLAVA KOVALIUNIENE savo testa

mentu paliko KLF $ 12,970. Dėkojame. KLF

9 KANADOS LIETUVIŲ FONDO STIPENDIJŲ SKIRSTYMO 
KOMISIJA praneša, kad iš p.p. Kantautų Fondo paskirta 
stipendija R. L i o č e r i u i buvo jam nereikalinga 
(šiais metais jis nestudijuoja) ir todėl paskirtos 2 stipen
dijos po $ 500,- R. Laurinavičiui ir M. Stanevičiui. KLF

AUKOJO TESTAMENTAIS KANADOS LIETUVIŲ FONDUI
A.a. APOLONIJA URBIENE savo testamentu pali

ko KLF $ 2.000,- kuriuos prisiuntė testamento vykdy
toja A. Ratavičienė. Dėkojame. KLF

IMA:

ttt-t_ * L1-- - LIETUVIŲ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

išnagrinėta juostų vartoji
mų, dovanojimų, saugojimą, 
būdai. Antanas Tamošaitis

MOK A :
91/2% už 90 dienų term.indėlius 
93/«% už 6 mėn.term.indėlius 
9’/«% už 1 m. term, indėlius 
91/i% už 2 m. term, indėlius 
97a% už 3 m. term, indėlius 
93/«% už 1 m. GIC mėn. palūk.

1074% už 1 m. GIC invest, pažym. 
107?% už 2 m. GIC invest, pažym. 
1072% už 3 m. GIC invest, pažym.
83/«% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

103/«% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
1072% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
1072% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83A% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
97«% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
672% už kasd. pal. čekių sąsk.____

AKTYVAI VIRŠ 73 MILIJONŲ DOLERIŲ
Asmenine* paskolas duodame Iki $45,000 Ir mortgičhM M 75% įkai
noto turto Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyfe, bot nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos M 
$ 15. u nu Nemokamas Čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pkil- 
gH.es perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kttoe pasko
los (Line of Credit) ir antrieji moršglčlal.

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

61 psl.

Dabar statybos fonde 
yra $ 143,688.77. Aukos 
priimamos PARAMOJE 
sųsk.8711, PRISIKĖLIMO
P-jos kooperatyve sųsk. 155- 
332.17 ir TALKOJE sųsk.42 
4259. Aukos atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių.

• LN valdybos posėdis 
vyko spalio mėn. 12 d., 
ketvirtadienį, 7:30 val.v.

• Laikraščio "NEPRIKLAU
SOMA LIETUVA" rėmėjai, 
susirinkę spalio mėn. 1 
d., pasiskirstė pareigomis 
ir aptarė visus reikalus 
ruošiamam parengimui, 
kuris įvyks spalio mėn. 
21 d. Lietuvių Namuose.

Jeigu kas norėtų paau
koti laimikių loterijai, pra
šome atnešti į Lietuvių 
Namus, - tarnautojai juos 
priims.

Visuomenė prašoma 
atsilankyti ir tuo paremti 
laikratį. Rengėjai

už asmenines 
paskolas nuo... 13 % 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .......
2 metų .......
3 metų .......

(fixed rate)

1294% 
1214% 
1214%,

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų... 1114% 

(variable rate)

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO SEMINARAS

Kingstone, dail. A. ir 
A. Tamošaičių Dailės Ga
lerijoje ROMUVA š.m.rug
pjūčio 28 - rugsėjo 2 d.d. 
vyko seminaras. Po sėk
mingo LT Instituto suvažia
vimo jau iš anksto buvo 
numatyta skirti visų savai
tę teoretiniam ir prakti
niam darbui, tyrinėjant 
liaudies menų - pažinti 
jo kilmę, formas, ornamen
tikų, spalvas, pagaminimo 
būdus ir medžiagų.

Antanas TamošaiŲs 
aptarė kas yra liaudies 
menas bei tautodailė, kokie 
budingi raštai bei jų įvai
rumas, o taip pat būdingi 
spalvų derinimo savitumai. 
Anastazija Tamošaitienė, 
kartu su visomis seminaro 
dalyvėmis išnagrinėjo seno
viškų juostų pagaminimo 
būdus, skirtingus kiekvieno
je Lietuvos apylinkėje, 
budingus vienai ar kitai 
vietovei juostų raštus nuo 
pačių seniausių iki naujau-'" 
šių. Aldona Veselkienė 
pavaizdavo savo ilgų metų 
patyrimų, audžiant rinkti
nes bei kaišytines juostas.

Kiekviena seminaro 
dalyvė pasigamino - nusivi
jo, išpynė, išaudė, iškaišė 
juostų pavyzdžius kuo įvai
riausiais juostoms austi 
įrankiais - rėmais, staklė
mis. Audžiant naujas juos
tas, prisilaikyta senoviškų 
sodiečių juostų stiliaus, 
kad būtų natūrali lietuvių 
liaudies meno tųsa laiko 
tėkmėje. Seminare buvo

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadlenlaiB Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Hd 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............ 972%

180-185 d. term, ind............ 93A%
1 metų term, indėlius.......  93/4%
2 metų term, indėlius..... 972li
3 metų term, indėlius..... 972%
1 metų GlC-met. palūk. .. 1074%
2 metų GlC-met. palūk. .. 1072%
3 metų GlC-met. palūk. .. 1072%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 93/4%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 103/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 1072% 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind. 107»% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 974% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 574%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% Įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo mokesčio už Ura- 
iytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 4Ž milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

S.m. Lietuvių Tautodailės Instituto suvažiavime dailininku A.Tamošaičių sodyboje.
Nuotr, A. Kazlauskienės

plačiai papasakojo kaip 
juostos buvo renkamos 
į parodas, muziejus bei 
jų pavyzdžiai spausdinimui 
knygose, nes susirūpinta, 
kad juostos ir ateityje 
simbolizuotų lietuvių liau
dies menų.

Senoviškų juostų papro
čių palaikymu jau nepriklau
somoje Lietuvoje rūpinosi 
dail. ir muzikas M.K.Čiur
lionis, dr. Kazys Grinius, 
skulpt. Kazys Rimša, dail. 
Antanas Žmuidzinavičius, 
Lietuvos Dailės Draugija 
M.K.Čiurlionio Galerija 
ir Lietuvos Žemės Ūkio 
Rūmai. Išeivijoje didžiausią 
senoviškų juostų rinkinį 
turi dailininkai Anastazija 
ir Antanas Tamošaičiai.

Seminare buvo nagrinė
jama ne tiktai lietuvių 
juostos, bet ir tautiniai 
drabužiai bei kiti liaudies 
meno dirbiniai. Seminare 
dalyvavo: Chicagos LTI- 
to pirmininkė Vida Rimiene, 
LTI-to vicepirmininkė dr. 
Angelė Kazlauskienė iš 
Oakville, Ont., Rūta Popi- 
kienė iš Derby, Anglijos, 
menininkė Ina Nenortienė 
iš Bostono, Vida Šimėnaitė 
-Grayson iš New Yorko, 
Aldona Underienė, Julija 
Smilgienė, Dalia Varankaitė 
ir Ilona Rubienė iš Chica
gos ir Elvyra Vodopalienė 
iš Washington’o.

Pavienės seminaro daly
vės įsirašė aiškinimus ir 
paskaitas į garsajuostes, 
kad sugrįžusios į savo sky
rius, galėtų pasidalinti įgy
tomis žiniomis. Lietuvių 
Tautodailės Instituto suva
žiavimų ir seminarų vaiz- 
dajuostėn įfilmavo Aldona 
Veselkienė, o taip pat už
protokolavo visų seminaro 
eigų. Protokolas bus išsiun-
tinėjamas LT Instituo sky
riams.

Aldona Veselkienė

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1274%
2 metų .................. 1272%
3 metų .............. 1272%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 117i%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybe Uti $2,000 už 
santaupas laikomas ėėrų, če
kių ir taupymo suskeltose.

|chicago|
E.Š.

KARTOJAMAS 
"DAKTARAS GERVYDAS"

Chicagos Lietuvių Teat
ras VAIDILUTĖ š.m.lapkri
čio mėn. 12 d., 2 val.p.p. 
Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje kartoja 
Vinco Mykolaičio - Putino 
4 veiksmų dramų "Dakta
ras Gervydas".

Šio veikalo pasaulinė 
premjera su pasisekimu 
buvo suvaidinta toje pačio
je vietoje š.m.gegužės mėn . 
21 d. Spektaklis buvo šil
tai priimtas žiūrovų ir 
gražiai įvertintas spaudoje.

Premjeros režisorei 
Laimai Šulaitytei-Day susi
laukus šeimos prieauglio, 
šį kartų spektaklį scenai 
rengia Vilniaus Jaunimo 
Teatro aktorius Petras 
Steponavičius. Vietoje Chi- 
cagų apleidusios Gitanos 
Braslauskaitės, kuri veikale 
vaidino Giedrės vaidmenį, 
šį kartų pamatysime naujų 
aktorę.

Reikia manyti,jog šį 
kartų pastatymas bus dar 
geresnis, negu ankstesnis.

TAUTIEČIŲ IŠ LIETUVOS 
PARODA CHICAGO J E

ČIURLIONIO Galerija 
Chicagoje nuo rugsėjo 8 
iki rugsėjo 21 d.d. buvo 
priglaudusi Lietuvos daili
ninkų Kęstučio Balčikonio 
ir Joanos Plikionytės-Bru- 
žienės dailės parodų.

Kęstutis Balčikonis yra 
jaunas vyras, g.1952 m. 
Vilniuje. Jis kuria batikas 
visuomeniniams interjerams 
Vilniuje, Druskininkuose, 
dalyvauja parodose nuo 
1975 m. Lietuvoje bei už
sienyje.

Joana Bružienė, gimusi 
1943 m. Panevėžyje, dabar 
gyvena Vilniuje kartu su 
savo vyru vitražistu. Ji 
kuria lakštinę grafikų, taip 
pat ir ex-librius. Jos kūri
niai buvo eksponuojami 
Vilniuje, Tallinne, Rygoje 
ir kitur, bet to ir Vakarų 
pasaulyje.

Abu dailininkai susilau
kė didelio čikagiečių dė
mesio: nemažas būrys buvo

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8460
• GAISRO • AUrONOMLfy • ATSAKOMYBĖS • 

• GYVYBĖS • RBMfRCMĖ •

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS S 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ*

ATEIK l LIETUVIU A.A. (Alcohol Les Anonymous) X 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ K
PENKTADIENĮ ISGANYPUIO PARAPIJOS SALEJE. g
(Skursni galvos nuo pensininkų rūmų. 1610 S 
Bloor Si. Vest, kampas Indian Rd.) 7130 vai. v.g

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

atsilankęs į parodos atida
rymų rugsėjo mėn. 8 d., 
o taip pat ir į šių daili
ninkų darbų skaidrių rody

mų bei susitikimo su Chi
cagos lietuviais vakarų 
toje pačioje ČIURLIONIO 
galerijoje rugsėjo mėn. 
16 dienų.

Ypatingo susidomėjimo 
sulaukė K. Balčikonis, nes 
batikų kūrėjų čikagiečiai 
lietuviai ČIURLIONIO ga
lerijoje dar, tur but, nebu
vo matę.

V . KAPOČIUS FILMUOJA 
IR FOTOGRAFUOJA

Lietuvos ir išeivių lie
tuviškoje spaudoje po nuot
raukomis matome V. Kapo
čiaus pavardę. Tai vilnietis 
lietuvis fotografas Viktoras 
Kapočius, kuris lietuvius 
plačiai pasaulyje supažindina 
su naujausiais įvykiais Tė
vynėje.

V. Kapočius ne tik fo
tografuoja, bet ir filmuoja 
video kamera. Jo juostos 
atkeliauja ir į Š’e Amerikų. 
Pernai, vėlyvų rudenį jis 
pats buvo atvežęs nemaža 
tokių juostų, daugumoje , 
liečiančių šių dienų lietuvių 1 
kovų už laisvę ir nepri
klausomų gyvenimų. Tas 
juostas jis pats čia rodė 
keliose lietuvių kolonijose, 
o išvažiuodamas - paliko 
draugams bei pažįstamiems. 
Nemaža tų juostų yra pa
dauginta ir plačiai paskleis
ta tautiečių tarpe.

Dėl savo lietuviškos 
linijos jis neseniai turėjo 
nukentėti "Jedinstvos" mi
tinge Kalnų parke, Vilniuje 
rugpjūčio mėn. 10 dienų. 
Ten jis buvo nusiųstas kaip
"Gimtojo Krašto" laikraščio 
/jame jis darbuojasi/ foto 
korespondentas. Jis buvo 
šios rusų-lenkų "Vienybės" 
darbuotojų apstumdytas, 
nukentėjo jo aparatūra 
ir tik milicijai įsikišus, 
jis galėjo nuo užpuolikų 
išsigelbėti. Gerai, kad jis 
išvengė didesnio sužalojimo.

Reikia palinkėti V. Ka
počiui ir toliau sėkmes, 
įamžinant nuotraukose Lie
tuvos žmonių pastangas 
kovoje už savo laisvę.

i



Hamilton
• ŠIRVINTOS -NEMUNO 
tunto skautės ir skautai 
buvo surengę rudens iškylą. 
Lietuvių Medžiotojų Klube 
GIEDRAITIS vietovėje rug
sėjo mėn. 30 d. Iškyla 
skirta naujo darbo sezono 
pradžiai pažymėti. Spalvin
gų rudens lapų aplinkoje 
vyko skautiški žaidimai, 
laužas, skambėjo dainos.

Spalio 15 d. oficialus 
sezono atidarymas bus 
pradėtas pamaldomis, tunto 
sueiga. Programoje įspū
džiais iš Lietuvos pasida
lins vadovės ps.A.Krivins- 
kaitė, ps.E. Rukšėnaitė 
ir vyr. sk.L.Liaukutė.

Į sueigą maloniai kvie
čiami tėvai ir jaunimo 
veikla besidomintys.

• Skautų Kūčios bus 
gruodžio mėn. 10 d., 4 
val.p.p. Jaunimo Centre.

montreal
BEBELAUKIANT 
ATSIVERIANČIOS 
UŽDANGOS

Atrodė lyg kažkokia 
nematoma gija pirmąjį spa
lio antradienį sujungė vi
sus lietuvius susibūrusius į 
Mirabel aerouostą. Kasgi 
sukvietė draugėn gana 
išsibarsčiusiai gyvenančius 
montrealiečius? Juk svečių 
iš Lietuvos paskutiniaisiais 
metais netrūksta, ir lietu
višką šneką, tikriausiai, 
gali išgirsti kiekvienąkart, Mpntrealiečiai sutinka VILNIAUS UNIVERSITETO ansamblį Mirabel aerodrome Montrealyje. Nuotr. Remigijaus Šatkausko
ne tik laukiant, bet ir 
išleidžiant Aerofloto lėk
tuvus. Ir iš tikrųjų, mes 
čia tądien susirinkusieji

atvykusiųjų minioje ieško
jome lietuviškų veidų. Mo
juodami Lietuvos trispalvė-

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas....  15.5%
nekiln. turto pask. 1 m..12.75% 
nekil.turto pask. 3 m.. 14% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

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

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5.5% 
santaupas..........................7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta.......7%
90 dienų indėlius ............. 10%
1 m. term, indėlius ........... 11%
1 m. term.Ind.mėn.pal. 10,5% 
3 m. term.indėlius ............ 11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m..............  11%
RRSP ind. 3 m.................... 11%

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
isikūrgs nuosavuOM namuose

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais — nuo 10 v. r. iki 1 vai. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 7vai. vakaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta

mis ir rudeninių gėlių 
puokštėmis, stengėmės pa
traukti atvykėlių dėmesį ir 
sulaukti kokio nors atsako. 
Tuo nereikejo abejoti 
į mūsų sveikinimus sutar

tinai atsiliepė nemaža 
jaunų žmonių grupė. Mažy
tis rūpestis atlėgo - Vil
niaus Universiteto Ansamb
lis sėkmingai atvyko į Ka
nadą..

Pirmasis susitikimas, 
pažintys, sveikinimai! Susi
skaičiavę ir sutvarkę įvai
rius formalumus sėdame į 
mašinas ir pajudėjome 
Montrealio link. Nuvažia
vome tiesiai į Aušros Var
tų parapijos salę, kur 
mūsų laukė Montrealio 
Jaunimo Sąjungos paruoš
tas užkandis.

Dr. R. Šatkauskas pa- 
sveikino svečių ansamblį iš 
Lietuvos Koncerto Rengi
mo komiteto ir visų Mont
realio lietuvių vardu, o 
Vilija Lųkoševičiūtė pakvie
tė po kelionės pasivaišinti.

Ansamblio meno vadovas 
Vidas ALEKSANDRAVIČIUS 
padėkojo už tokį šiltą 
sutikimą, apgailestavo, kad 
šios kolonijos lietuviams 
jie koncertuos savo kelio
nės pabaigoje, prieš grįž
tant į Lietuvą. Dar kurį 
laiką svečiai ir šeiminin
kai dalijomės pirmaisiais 
įspūdžiais, o po to, išsi
skirstė nakvynei į atskiras 
montrealiečių šeimas. Kitą 
dieną ansambliečiai pralei
do ekskursijoje autobusu 
po Montrealį. Ją įdomiai

ir turiningai pravedė Joana 
Adamonytė, aprodydama 
miesto įžymybes. Ekskur
sija užsibaigė Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Čia 
ansamblio narius sutiko 
parapijos klebonas kun. St. 
Šileika ir trumpai supažin
dino su parapijos ir šios 
bažnyčios istorija. Parapi
jos moterys suruošė sve
čiams vakarienę. Tarsi at
sidėkodami, ansambliečiai 
užtraukė keletą lietuvių 
liaudies dainų, įrodydami 
savo aukštą atlikimo lygį. 
Kitą rytą autobusas su 
svečiais pajudėjo link Ame
rikos, kur numatyti pirmie
ji jų koncertai.

Kodėl visi su nekantru
mu laukia šio ansamblio 
pasirodymo? Kuo jis pa
trauks išeiviją?

Daugelis mačiusiųjų jų 
koncertus Lietuvoje, liko 
sužavėti. Nėra abejonės, 
kad jų pasirodymai nuste
bins čia gyvenančius. Pir
miausia, Siaurės Amerikos 
gyventojai turės progą 
pamatyti didelės meninės 
grupės atliekamą programą, 
į koncerto kelionę atvyko 
net 5U ansambliečių. Sce
noje girdėsime skambią 
dainą, matysime linksmą 

išokį, palydimus orkestro ir 
^kanklių melodijų. Nors tai 
?yra saviveiklinis kolektyvas, 
Itačiau savo meniniu lygiu 
įprilygstantis profesona- 
Įliam. Pasak A. Stanevi- 
jčiaus, rašiusio apie šį 
^ansamblį, jų programa - 
'■ tai ne paskira daina po

Dm Mivjvfe
SPCCIĄLVBisI

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomCas
495-90* AVENUE. LaSaHt

365-1 "143
7951 A CENTRALE, I Mine

365-7146
2955 ALLARD, VIRe Emard

766-2667

Richard
ROOFIR----- COUVRIUR

7725 George LaSalle
Hari ou ii a* patarėjo* ir darbo atlikėja* itagodangy* 

UY RICHARD, kari* jau »oni« liatuviam* patarnauja.
Darbą atlieka *ąliningai ir prioiaąmąmi* kainomis.
Stogo dengimui ar taisymui skambinkit* : 344*1470

dainos, ne šokis po šokio, 
o vientisas audinys".

Vilniaus Universiteto 
Dainų ir Šokių Ansamblis 
įkurtas 1944 metais. Per 
savo veiklos 40 metų
- daug koncertuota Lietu
voje, Sovietų Sąjungoje, 
užsienyje. Dalyvauta lietu
viškoje respuDlikinėje Dai
nų šventėje bei Pabaltijo 
studentų dainų šventėje 
"Gaudearnus", 1987 m. 
tarptautiniame folkloro 
festivalyje "Baltica" Vil
niuje. Šis kolektyvas ne ką 
mažiau žinomas ir užsieny

je. Apvažinėta beveik visa 
'Europa: koncertuota Aust
rijoje, Prancūzijoje, Norve
gijoje, Rytų Vokietijoje, 
Bulgarijoje, Lenkijoje, 
Belgijoje, Suomijoje, Itali
joje, Ispanijoje, V. Vokieti
joje. Ansamblio programas 
įrašė ir transliavo Vilniaus 
ir Maskvos, Helsinkio ir 
Koelno televizijos, išsamų 
filmą apie ansamblį, jo 
koncertus, repeticijas, 
poilsį susuko televizijos 
žurnalistai iš Tokyo miesto.

Ansamolio meno vadovas 
Lietuvos nusipelnęs artis
tas VIDAS^ ALEKSANDRA
VIČIUS rašo, kad ansamb
lio programos - tai pačių 
vertingiausių lietuvių liau
dies šokių ir dainų gyveni
mas scenoje ir kartu
- šiuolaikinės liaudies me
nas, tęsiantis geriausi; 
liaudies kūrybos tradicijas. 
Šokių elementai ir dainos 
atėjusios iš žilos senovės, 
bet visa tai šiandien konv 
pozitorių ir choreografų
perkeista ir pritaikyta šiuo 
laikiniam studentui - ir
atlikėjui, ir žiūrovui. Gau
su kompozitorių kūrinių, 
parašyta specialiai ansamb
liui ir čia įkūnytų. Ansamb
lio orkestro sudėtis - vien 
lietuvių liaudies instrumen
tai: birbynės, skudučiai, 
limzdeliai, kanklės, skra- 
balai, daudytės, ragai, 
trimitai, Labanoro dūda,

molinukai, tarškynės ir kt. 
Manome, kad žodžiais 
- liaudiškas ir šiuolaikiškas 

nusakytume ansamblio 
meninę kryptį".

Viena iš šio kolektyvo 
sėkmės ir populiarumo prie
žasčių - ansamblyje vyrau
janti jaunystės dvasia. Juk 
jame šoka, groja ir dainuo
ja studentai, kurie baigę 
studijas, palieka grupę, 
pasklinda po visą Lietuvą 
ir įsilieja į lietuvių meno 
kolektyvus. Reikia paminė
ti, kad būti priimtam į 
ansamblį nėra taip lengva. 
Kaip kartą yra pajuokavęs 
universiteto rektorius J. 
KUBILIUS, kad patekti į 
ši kolektyvą yra sunkiau, 
negu įstoti į patį univer
sitetą. Ansambliečiai daug 
laiko praleidžia repetuo
dami, bet jie suderina jų 
mėgstamą užsiėmimą ir 
studijas.

Dėka ansamblio vadovų - 
meno vadovo VIDO ALEK
SANDRAVIČIAUS, balet
meisterių - TAMAROS 
KALIBATATAITĖS ir HEN
RIKO UZNlo, choro vado
vo VYTAUTO ABARIAUS, 
orkestro vadovų - DAIVOS 
ČIČINSKIENĖS ir KASTY
ČIO MIKIŠKoS, ansamblyje 
studentai gali plačiai reali
zuoti savo kūrybines gali
mybes.

Montrealiečiai galės tą 
pamatyti ne tik koncerto 
spalio 22 d. metu, bet ir 
per Susipažinimo Vakarą, 
šeštadienį, spalio 21 d. 
Jame ansambliečiai žada 
parodyti trumpą, nuotaikin
gą ir nepakartojamą savo 
studentišką programą. 
Tad, dar kartą kviečiame 
visus!

Visur, kur tik Vilniaus 
Universiteto Ansamblis 
koncertuodavo - tarptauti
niuose folkloro festiva
liuose, įvairiose šventėse 
ar minėjimuose - jų progra
ma būdavo mėgiama ir

(nukelta į 8 psl...... )
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M I RUS I E J I :

• VILIMIENĖ /GR1ŽAITĖ/ 
SOFIJA mirė savo namuose. 
Liko sūnus Jonas, marti 
ir dvi vaikaitės. Palaidota 
iš Aušros VartŲ P-jos baž
nyčios Notre Dame dės 
Neiges kapinėse.

• ŽAKEVIČIENĖ JANINA 
mirė Ottawoje. Liko dvi 
dukterys su šeimomis. Iš 
Ottawos atvežta į Montre
al!, palaidota Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

• VERBYLIENĖ ONA, 87 
m. amžiaus, mirė. Liko 
duktė Ida su šeima. Palai
dota Mount Royal kapinėse 
Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

Jaunavedžiai - Robertas ir Cynthia VALINSKAI Nuotr: R.R.Otto

• SUSIPAŽINIMO VAKA
RAS su VILNIAUS UNI
VERSITETO ANSAMBLIU 
- spalio mėn. 21 d., šešta
dienį, 6 vai. v. Aušros 
VartŲ Parapijos salėje.

• Š. m. rugsėjo mėn. 16 
d. susituokė Robertas Va
linskas ir Cynthia-Louise 
Rombionti.

Robertas Valinskas dir
ba verslo įstaigoje, yra 
skautas Vytis, daugelį metų

stovyklavęs BALTIJOJE, 
nepamiršta jos ir dabar. 
Jaunoji yra bibliotekininkė, 
dirba archyve.

Pabroliais buvo jaunojo 
brolis Tadas su Joanne

Imperatore ir John Cogna- 
ta su Diane Normandin. 
Abi pamergės yra jaunosios 
pusseserės.

Sveikiname jaunuosius 
ir linkime viso geriausio .

VILNIAUS UNIVERSI
TETO ANSAMBLIO KON
CERTAS - spalio mėn. 
22 d., sekmadienį, 3 vai.p. 
p. St. Henri Gimnazijos 
Auditorijoje, 4115 St. 
Jacques St., Montreal, 
(prie Place St.Henri Metro 
stoties).

- PASKUTINĖS NAUJIENOS 
-PASIKEITIMAI

VU Ansamblis giedos 
Aušros VartŲ P-jos bažny
čioje 11 vai.MIŠIŲ METU, 
o NE 10 vai. Mišiose, kaip 
anksčiau buvo paskelbta.

ŠEŠTADIENI, susipažini
mo vakare kalbės kartu 
su Ansambliu iš Lietuvos 
atvykęs prof.BRONIUS 
GENZELIS apie Lietuvos

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.

atgimimų ir Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdį.

Kaip teko patirti, bilie
tai sparčiai parduodami. 
Nevėluokite įsigyti pas 
platintojus.

Ansamblių iš Lietuvos
Koncertams Rengti
Komiteto Informacija

(P.Adamonis)

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

(...atkelta iš 7 psl.)
šiltai sutinkama. Po vieno 
jų pasirodymo Vokietijoje 
"Neue Ruhrzeitung" laik
raštis rašė (87.09.19): "Vil
niaus Universiteto Dainų 
ir Šokių Ansamblio koncer
te į akis krenta tai, kad 
nepaisant tikslios atlikimo 
manieros ir aukšto profe
sionalumo, ansambliečiai 
savo nuoširdumu ir šiltumu 
tarsi užburia žiūrovą".

Taigi, mums Montrealyje 
belieka laukti atsiverian
čios uždangos, kad galėtu
me pajusti tą šilumą, at
vežtą iš Lietuvos...

R. Šatkauskas, 
Ansamblių iš Lietuvos 
koncertų rengimo komiteto 
narys.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO:
- A. a. Augustino Kudžmos atminimui $20,- Teodora 
Čipkienė; ęu

A.a. Joanos Kęsgailienės atminimui $ 50,-(US) - 
Ona Vilėniškienė.

Danutė Staškevičienė įsirašė į KLFondo narius su 
$100,- įnašu.

KLF VISIEMS DĖKOJA.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
« Nauju ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

_ 1080 Lapiorve 
366*7818 asm ta VtronOrye

r
Dr. JONAS MAL1SKA

Tel.: 866-8235
Dr. MICHEL HUYNH

Tel.: 866-9297
D.D.&

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

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, Uamp.45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H6P 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Gahan BERARD, D.M.D.

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

(Prie boul. Concord* ) 
Skambinti T*l : 662—1177

M. CUSSON VAISTINĖ 
7635 Central St. Ville La Scile, P.O. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien neo 9—10 v.v. 
Seitadieniais : neo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: neo 10 r. - 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

TeL:i 931-4024

Notarai

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

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

• psl.

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: R/C LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St, W. Montreal tel.: (514) 488-3363, 

Toronte tel.: (416) 886-7659

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

Two kassete radio -$129*- Video nuo $399.- 
Video camera : $1499.-

«SM M3M6X. MSMSM mOMJV vXSX«5X. mTVMSK. mTVMIM mOMGK. -Xi-JV <»Į>, <*11*

HONEY FOR SALE ! c
f Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. ?
| Delivery could be arranged too!. Please call: |
| Tel.: 627-1328 |
>eir» 'xswsf. -xs—<x9wer< <x9«*r» ■xswir. ixnur "UKtr

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

1449 rue St. Alexandre. Telefonai:
Montreal^P^Q? H3A 2G6 844- 7307 288-9646

Member

F.to M.U.S. 
SISTEMA

D. N B AL TRUK OKI S

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TUNTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jecn Talon W. Suita 305, Montreal, P.O. 
Tel: 273-9181 ...............Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T" T"
C. 1. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC-

3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, OUE. NIX II.T

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 —35—th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6 
ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., lb.

tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514)767-4690

VINCAS PIEČAITIS
1365 LECLAIR. VERDUN. P.O. H4H 3M4 

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TR ANS QUEBEC SIDING^
AUUMMJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKAUNA! AUUMNUUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, Cbm., K2A 2A5 
Telefonas: 721-9496
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