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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
Lietuvos TSR Pilietybės Įstatymas-Projektas

KAIP VALDYS EGON 
KRENZ ?

Egon Krenz, 55 metų 
amžiaus komunistinės Rytų 
Vokietijos naujasai vadas, 
neseniai perėmęs pareigas 
iš 77 m. amžiaus užkietė- 
jusio stalinisto Erich Hon- 
necker'io, yra gana miglota 
asmenybė. Vakarę spaudoje 
pradžioje buvo pasirodę 
žinių, jog Krenz esąs vie
nas iš reformas palaikančių 
komunistų. Betgi tos žinios 
pasirodė esančios klaidin
gos: naujasai Rytų Vokieti
jos partijos vadas ir vals
tybės prezidentas, pasirodo 
yra Honnecker'io sukirpimo 
kietas stalinistas, kuris 
labai mielai norėtų komu
nistinę Vokietijų valdyti 
plieniniu kumščiu, kaip 
ir jo pirmtakas. Tačiau 
situacija pasikeitė. Štai, 
ir vėl, bet jau virš 200.000 
žmonių minia buvo pasipy
lusi j industrinio Leipzig'© 
miesto gatves, reikalauda
ma laisvų rinkimų, laisvų 
kelionių į užsienį ir de
mokratijos. Juos pasekė 
tūkstančiai kitų Rytų Ber

lyno, Dresdeno ir ki
tų R. Vokietijos miestų 
gyventojų. Krenz, jaunesnis 
ir gudresnis, labai gerai 
supranta, kad toliau taip 
pat valdyti negalės, todėl 
paskutinėje savo kalboje 
jis jau pažadėjo kalbėtis 
su reformų reikalaujan
čiais protestuotojais ir 
išklausyti jų pageidavimų. 
Ar jis juos išpildys - kitas 
reikalas. Tačiau, kaip sa
koma, raštas jau užrašytas 
ant sienos ir jį reikės nori 

nenori perskaityti. O 
po to reikės ką nors ir 
konkrečiai vykdyti, jei 
Rytų Vokietijos sustabarė
jusi komunistų partija ne
nori susilaukti panašaus 
likimo, kaip neseniai likvi
duotoji Vengrijos komunistų 
partija.

Ta proga verta paminė
ti, kad Vengrija iškilmingai 
paminėjo Budapešto sukili
mo 33-čiąsias metines, 
pagerbdama visus to sukili
mo žuvusius vengrus didvy
rius ir pasiskelbdama de
mokratine Vengrijos res
publika. Vietoje raudono
sios žvaigždės, jų raudona- 
balta-žalia vėliavoje vėl 
grąžintas senasis Vengrijos 
herbas.

Budapešto sukilimo me
tu 1956 m. sukilėliai išpjau
davo raudonųjų žvaigždę, 
palikdami skylę vėliavoje. 
Dabartinio minėjimo metu 
matėsi keletą tokių 1956 
m. sukilimo vėliavų.

SĖKMINGA ERDVĖLAIVIO 
MISIJA

Dešimtmetį planuotoji 
amerikiečių erdvėlaivio

h. n.
ATLANTIS misija pagaliau 
tapo kūnu. Erdvėlaivio, 
pakilusio erdvėn š.m.spalio 
mėn. 18 d. ir jau grįžusio 
žemėn, pagrindiniu uždavi
niu buvo paleisti į Jupite
rio planetų kitų, mažesnį 
erdvėlaivį, pavadintų astro
nomo Galilėjaus vardu. 
Šis beįgulinis erdvėlaivis 
yra pats komplikuočiau- 
sias ir turintis daugiausiai 
įvairių instrumentų bei 
kompiuterių, kuriuos pa
naudos savo ilgoje kelionė
je į Jupiterį, užtruksian
čioje 6 metus. Nors AT
LANTIS raketos nėra pir
mos, panaudojusios bran
duolinę, u energijų, kelios 
JAV protesto grupes grasi
no sutrukdysiančios AT
LANTIS iššovimų erdvėn, 

(bet jiems neteko net prisi- 
atinti prie Cape Canaveral 
erdvių centro pastatų. Erd
vėlaivio pakilimas ir nusi
leidimas praėjo be jokių 
sunkumų ir laikomas vienu 
pačių sėkmingiausiųjų A- 
merikos erdvėlaivių istori
joje.

ESTIJA TURĖJO 
NUSILENKTI KREMLIUI

Žinių agentūros pranešė 
š.m. spalio 6 d., kad Esti
ja, Kremliaus smarkiai 
spaudžiama, pagaliau suti
ko pakeisti išleistąjį savo 
įstatymą, kuris duotų balsa
vimo teisę tiktai tiems 
Estijos piliečiams, kurie gy
vena Estijoje bent dvejus 
metus. įstatymas būtų su
varžęs balsavimo teisę 
rusams, gausiai Estiją 
užplūdusiems sovietų okupa
cijos metu. Pakeistasai 
įstatymo nuotatas leis 
š.m. gruodžio mėnesį bal
suoti visiems nuolatiniams 
Estijos respublikos gyvento
jams.

POPIEŽIAUS VIZITAS 
PIETŲ KORĖJOJE

Popiežius Jonas Paulius 
II, tikras popiežius piligri
mas, spalio 7 d. išskrido į 
Pietų Korėją ir per 11 
dienų aplankė didžiuosius 
šios valstybės miestus ir 
jos tikinčiuosius. Tai jau 
44-oji popiežiaus kelionė 
nuo 1978 metų, kai jis 
buvo išrinktas užimti Šv. 
Petro sostą. Popiežiaus 
lėktuvui Kremlius leido 
skristi per Sibirą ir Sovie
tų Sąjungos šiaurinę dalį, 
kai Raudonoji Kinija atsisa
kė leisti lėktuvui skristi 
tiesiausiu keliu per Kinijos 
teritoriją. Skrendant per 
Sovietijos šiaurę, popiežius 
pasiuntė Gorbačiov'ui 
sveikinimą. Kaip jau buvo 
pranešta, š.m. lapkričio 
mėn. Gorbačiov' as aplan- 
<ys popiežių Joną Paulių 
II Vatikane.

/nukelta į 2 psl........../

LTSR Aukščiausios Tarybos 1989 m. rugsėjo 23 dienos 
nutarimu visuomenei svarstyti skelbiamas naujas Lietuvos 
TSR pilietybės įstatymo projektas, kurį parengė šiam 
tikslui sudaryta komisija. Tobulinant anksčiau skelbtą 
įstatymo projektą, buvo atsižvelgta į gyventojų, darbo 
kolektyvų, visuomeninių organizacijų pareikštas pastabas 
ir pasiūlymus. (Projekte padarytos pataisos išskirtos 
pabraukimu).

Šis įstatymo projektas grindžiamas iš esmės nauja 
nuostata, pagal kurią Lietuvos- TSR piliečiais iš karto 
laikomi visi asmenys, šio įstatymo įsigaliojimo dieną 
nuolat gyvenantys Respublikos teritorijoje ir turintys čia 
nuolatinę darbo vietą arba nuolatinį legalų pragyvenimo 
šaltinį. Dabartiniams Lietuvos gyventojams nebus taikomi 
nei sėslumo cenzo, nei lietuvių’ kalbos mokėjimo, nei kiti 
reikalavimai. Juos numatoma taikykti tik tiems asme
nims, kurie atvyks gyventi į (Lietuvą po šio įstatymo 
įsigaliojimo. Tai visiškai atitinka tarptautinę teisę, taip 
pat įvairių pasaulio valstybių, tarp jų ir socialistinių, 
pilietybės suteikimo praktiką. Tokį nusistatymą pareiškė 
ir dauguma deputatų, kalbėjusių LTSR Aukščiausios Tary
bos sesijoje.

• U Irt <

Siekiant sudemokratinti įstatymo projektą, jis papildy
tas nuostata, pagal kurią visi gyventojai gali laisvai 
apsispręsti dėl Lietuvos TSR pilietybės. Numatyta, kad 
asmenys, kurie per dvejus metus nuo šio įstatymo įsiga
liojimo neįgis pilietybę patvirtinančių dokumentų, bus 
laikomi nepriėmusiais Lietuvos TSR pilietybės.

Reikšminga šio projekto naujovė yrą ta, kad visi 
respublikos gyventojai, sukakę 16 metų amžiaus, nepri
klausomai nuo tautybės, gimimo vietos ir kitų aplinkybių, 
turės duoti ištikimybės Respublikai priesaiką. Tik po to 
jiems bus įteikiamas Lietuvos TSR piliečio pasas ar kitas 
jį atitinkantis dokumentas. Kartu būtina pabrėžti, kad 
kai kurie LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatai sesijoje 
pareiškė nuomonę, jog reikia atsisakyti ištikimybės Res
publikai priesaikos ar patobulinti jos tekstą.

Patikslintos taip pat ir Lietuvos TSR pilietybės sutei
kimo (natūralizacijos) sąlygos. Asmenys, kurie atvyks gy
venti į mūsų Respubliką ateityje ir norės tapti Lietuvos 
TSR piliečiais, be anksčiau numatytų reikalavimų, turės 
žinoti ir LTSR Konstitucijos pagrindus. Atsižvelgiant į 
gausius pasiūlymus, projekte numatyta, kad pilietybė ne
bus teikiama po įstatymo įsigaliojimo atvykusioms, kurie 
padarė nusikaltimą žmogiškumui ar genocidą, yra bausti 
laisvės atėmimo bausme už sunkų tyčinį nusikaltimą, taip 
pat chroniškiems alkoholikams ir narkomanams.

įstatymo projekte yra ir kitų svarbių pataisų bei pa
pildymų, kuriais garantuojamos daugumos Respublikos 
gyventojų, taip pat tautinių mažumų, kiekvieno žmogaus 
teisės bei interesai. Projektas ir toliau bus tobulinamas, 
papildomas demokratinėmis, t humaniškomis nuostatomis, 
atspindinčiomis Lietuvoje gyvenančių žmonių valią bei 
siekius.

Kaip jau buvo minėta, LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje dėl šio pilietybės įstatymo projekto pareikšta 
įvairių, dažnai priešingų nuomonių. Štai buvo pažymėta, 
esą ir naujas projekto variantas yra nepriimtinas, nes 
jame neatsižvelgta į tai, kad Respublika įeina į TSRS, 
taip pat nenumatyta dviguba pilietybė. Kiti deputatai 
siūlė papildyti projektą nuostatomis, kurios tiksliau atribo 
tų Lietuvos TSR pilietybę nuo kitų valstybių pilietybės, 
leistų žmonėms apsipręsti. Buvo pareikšta nuomonių dėl 
sėslumo cenzo sumažinimo iki penkių ar trejų metų, 
tautinių mažumų teisinės padėties, taip pat dėl kitų 
projekto teiginių.

.^BENDRIEJI NUOSTATAI
1 straipsnis - Lietuvos TSR piliečiai.

Lietuvos TSR piliečiais yra:
1. asmenys, kurie buvo Lietuvos Respublikos piliečiai^ 

jų vaikai, ir vaikaičiai, taip pat kiti iki 1940 metų birže
lio 15 dienos buvusieji nuolatiniai dabartinės Lietuvos 
TSR teritorijos gyventojai, jų vaikai ir vaikaičiai, nuolat“ 
gyvenantys Lietuvos TSR teritorijoje;

2. asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietu
vos TSR, jeigu jie yra patys gimę ar įrodę, kad bent 
vienas iš tėvų ar seneliai yra gimę Lietuvos TSR terito
rijoje ir jeigu jie nėra kitos~ vlstybės piliečiai;

3. .kiti asmenys, kurie šio...įstatymo įsigaliojimo diena 
nuolat gyveno Respulikos teritorijoje ir turi čia nuolatinę 
darbo vietą arba nuolatinį legalų pragyvenimo šaltinį. Šie 
asmenys per dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo 
laisvai apsisprendžia dėl pilietybės;

4. asmenys. įsigiję Lietuvos TSR pilietybę pagal s_į 
įstatymą.

2 straipsnis - Lietuvos TSR pilietybę patvirtinantys 
dokumentai

Lietuvos TSR plietybę patvirtinantis dokumentas yra 
TSR piliečio pasas ar jį atitinkatis dokumentas.

Lietuvos TSR pliečio pasas ar jį atitinkantis dokumen
tas įteikiamas asmeniui, sukakusiam. 16 metu amžiaus ir 
davusiam ištikimybės Respublikai prieskaiką.

Asmenys, kurie per dvejus metus nuo šio įstatymo 
įsigaliojimo neįgijo pilietybę patvirtinančių dokumentų, 
laikomi nepriėmusiais Lietuvos TSR pilietybės.

3 straipsnis - Lietuvos TSR piliečių teisinė padėtis
Lietuvos TSR piliečiai turi visas socialines-ekonomi

nes, pelitines ir asmenines teises bei laisves, kurias skel
bia ir garantuoja Lietuvos TSR Konstitucija ir įstatymai.

Teisę rinkti ir būti išrinktais įstatymų nustatyta tvar
ka į Respublikos Liaudies deputatų tarybas ir kitus renka
muosius valstybinius organus, paskirti į valstybines valdžios 
ir valdymo organus, išrinkti Lietuvos TSR teismų teisė
jais ir liaudies tarėjais, taip pat teisę dalyvauti respubli
kiniuose referendumuose turi tik Lietuvos TSR piliečiai.

Lietuvos TSR piliety turi laikytis LietuvosKons 
titucijos ir įstatymų, privalo saugoti Lietuvos TSR -intere
sus, padėti stiprinti jos galią ir autoritetą, būti ištikimas 
savo Respublikai.

4 straipsnis - Lietuvos 'l'SR pilietybės išsaugojimas 
sudarant ir nutraukiant santuoką.

Lietuvos TSR piliečio ar pilietės santuokos sudarymas 
su asmeniu, kuris yra kitos valstybės pilietis arba asmuo 
be pilietybės, taip pat tokios santuokos nutraukimas ne
keičia sutuoktinių pilietybės.

5 straipsnis - Lietuvos TSR pilietybės išsaugojimas
Lietuvos TSR pilietis, gyvenantis kitose valstybėse, 

savaime nepraranda Lietuvos TSR pilietybės.
6 straipsnis - Lietuvos TSR piliečio išdavimo neleisti

numas
Lietuvos TSR pilietis negali būti išduotas kitai vals

tybei.

7 straipsnis - Pilietybės suteikimas išimties tvarka
Asmeniui, kuris yra Lietuvos TSR pilietis, paprastai 

nepripažįstamas priklausymas kitos valstybės pilietybei, 
išimties tvarka kitos valstybės piliečiui Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumas gali suteikti Lietuvos 
TSR pilietybę.

8 straipsnis - Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys 
be pilietybės

Užsienio valstybių piliečiais Lietuvos TSR pripažįsta 
m i asmenys, kurie turi bet kurios užsienio valstybės 
pilietybę.

Asmenys, kurie nėra Lietvuos TSR piliečiai ir neturi 
įrodymų, kad jie yra kitos valstybes piliečiai, laikomi 
asmenimis be pilietybės.

9 straipsnis - Užsienio valstybių piliečių ir asmenų be 
pilietybės teisinė padėtis

Užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės 
Lietuvos TSR teritorijoje privalo gerbti Lietų vos _ TSR 
Konstituciją ir įstatymus^ ir jų laikytis. Respublikos terito 
rijoje jiems taikomas užsieniečių teisinis režimas, jiems 
garantuojamos įstatymo nustatytos teisės ir laisvės, įsk.ai 
tant teise_.kreiptis į teismą Jr kitus valstybinius organus 
dėl priklausančių teisių gynimo.

Užsienio valstybių piliečiai, esantys Lietuvos TSR 
teritorijoje, turi teisę kreiptis dėl gynybos į savo šalies 
diplomatines ir konsulines atstovybes. TIESA, 1989.X.28. 
(Bus daugiau).

LTSR AT PASKELBĖ 1940 m. BALSAVIMUS NEGALIO
JANČIAIS

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba rugsėjo 23 d. pa
skelbė negaliojančiais 1940-tais metais Lietuvoje praves
tus balsavimus, kuriais krašto gyventojai tariamai nu
sprendę Lietuvos įsijungimą į Sovietų Sąjungą. Spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimas paskelbti negaliojančiais 194u-ųjų 
metų balsavimus yra iki šiol vienas rimčiausių veiksmų, 
paneigiančių sovietinės valdžios teisėtumą Pabaltijo kraš
tuose. Lietuvos Aukščiausioji Taryba taip pat patvirtino 
specialios komisijos paskelbtą raportą, kuriame buvo pada
ryta išvada, kad Lietuva ir kiti Pabaltijo kraštai buvo 
neteisėtai prijungti prie Sovietų Sąjungos Molotovo ir 
Ribbentropo sutarties pagrindu. Šis raportas, kurį Aukš
čiausioji Taryba greitai ir vienbalsiai priėmė, buvo pa
skelbtas rugpjūčio 22 dieną, nacių ir sovietų gėdingo 
suokalbio penkiasdešimtųjų metinių išvakarėse. (b.d.)
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ŽEMĖS DREBĖJIMO 
PASEKMĖS
KALIFORNIJOJE

Kaip praeitame numery
je buvo trumpai paminėta, 
š. m. spalio 17 d. stiprus 
žemės drebėjimas padarė 
apie 6 bilijonus dolerių 
nuostolių ir jo metu žuvo, 
paskutiniais duomenimis, 
apie 200 žmonių (tikslus 
skaičius dar nežinomas, 
nes yra daug griuvėsių dar 
neatkastų) ir virš 700 su
žeistų. Drebėjimo epicent
ras buvo apie 90 mylių į 
pietus nuo San Francisco 
miesto. San Francisco 
mieste sugriuvo keli tiltai 
ir privažiavimai prie tiltų, 
kurie buvo taip pastatyti, 
kad butų turėję atlaikyti 
daug stipresnius žemės dre
bėjimus. Speciali komisija 
dabar tiria, kodėl taip 
atsitiko. Pažymėtina, kad 
šis drebėjimas nebuvo 
tasai, kurio laukiama ir 
kuris bus bent. 10 kartų 
stipresnis. Geologų tvirtini
mu, toks katastrofiškas 
drebėjimas tikrai ištiks 
Kaliforniją kada nors se
kančiųjų 50-ties metų 
laikotarpyje. Jis palies 
Kalifornijos gyvenvietes 
nuo Los Angeles miesto ir 
apylinkių iki San Francisko 
miesto ir apylinkių, taigi, 
milžinišką plotą, apimantį 
beveik visą Kalifornijos 
valstiją.

Nemažesnis žemės dre
bėjimas kelias dienas po 
Kalifornijoje įvykusio, nu
siaubė komunistinės Kinijos 
šiaurines provincijas, kur 
šimtai vargingų valstiečių 
ir ūkininkų prarado gyvy
bes ir tūkstančiai savo 
mažytes iš molio ir dumblo 
sulipdytas lūšneles. Komu
nistinė vyriausybė, lyg 
pajuokai, atsiuntė nukentė- 
jusiems po 1 uncijos biskvi- 
tėlį, o po kelių dienų dar 
ir 20 kareivių su kastuvais.

NEKONTROLIUOJAMA 
TARŠA QUEBEC* O ~ 
PROVINCIJOJE

Yvon Charbonneau, šios 
provincijos žalingų taršalų 
komisijos pirmininkas, pa
skelbė, kad atlikus nuodug
nius tyrimus, paaiškėjo, 
jog bent 66% žalingų tarša
lų (t.y. apie 248,000 tonų) 
kasmet nepasiekia taršos 
valymo centų, bet suteka 
į sios provincijos upes ir 
ežerus. Nors Quebec' o pro
vincijoje yra išleistas įsta
tymas, reikalaująs visą nuo
dingąją taršą sunaikinti 
per vienerių metų laikotar
pį, praktiškai to įstatymo 
niekas nepaiso ir, svarbiau
sia, niekas nebando privers
ti jo laiKytis. Y. Charbon
neau taip pat nusiskundžia, 
kad net tikslaus išmeta
mos taršos kiekio neįmano
ma nustatyti, nes mažiau 
negu pusė Quebec’o įmonių 
apie tai praneša provinci
jos valdžiai. Todėl komisi
ja prašo Quebec* o vyriausy
bės kuo greičiausiai įgy

vendinti nuodingosios tar
šos tikslią statistiką ir jos 
efektingą kontrolę.

MEECH EŽERO MITAI 
IR LEGENDOS

Manitobos provincijos 
premjeras, konservatorius 
Gary Filmon, vienintelis 
premjeras, valdęs savo 
provincijų mažumos vyriau
sybe, buvo sudaręs visų 
trijų partijų komisijų, kuri 
turėjo pasiūlyti pasirašyto
sios Meech Lake sutarties 
pakeitimus. Š.m. spalio 
23 d. komisija paskelbė 
savo nutarimų. Meech Lake 
sutartį Manitobos provinci
ja nepatvirtins, jeigu nebus 
sudaryti siūlomi pakeiti
mai. Pakeitimų pagrindinis 
bendrasis vardiklis yra 
reikalavimas suteikti ne 
tiktai Quebec'© provincijai 
'distinct' (ypatingų, pažy
mėtinų, skirtingų) bendruo
menės statusų, bet ir pa
čiai Kanadai, ir kiekvienai 
Kanados provincijai, ypač 
nepamirštant indėnų ir 
eskimų bendruomenių. (Ma
no manymu, tiktai šios 
dvi paskutiniosios nuo am
žių savo žemėje - Kanado
je - gyvenusios bendruome
nės yra užsitarnavusios 
tokio vardo. Visi kiti atei
viai, neišskiriant nė pran
cūzų, buvo paprasti, o 
kartais ir gana bjaurūs 
kolonistai.h.n.).Meech Lake 
susitarimas neturįs jokiu 
būdu pažeisti Kanados Žmo
gaus Teisių dokumento. 
Nė viena provincija nega
linti turėti galios tų doku
mentų ignoruoti arba ap
lenkti. Kiekviena provincija, 
taigi ir Quebec'o, turi 
pasirašyti ir priimti, be 
jokių rezervų, Žmogaus 
Teisių dokumento nuostatus. 
Kiekviena provincija turi 
ne tiktai išskirtinų statusų, 
bet lygiai ir vienodų atsa
komybę. Toji atsakomybė 
yra pirmoje vietoje prieš 
visų Kanadą.

Robert Bourassa, Que
bec'o provincijos premjeras 
kaip buvo galima laukti, 
tuos Manitobos pasiūlymus 
kategoriškai atmetė, reika
laudamas priimti Meech 
Lake susitarimų, tada, 
girdi, būsiu galima pradėti 
kalbėti apie pataisas. Tuo 
tarpu New Brunswick prem
jeras Frank McKenna jau 
paruošė panašų Meech 
Lake susitarimo papildymų 
ir pataisų projektų, kuris 
bus netrukus paskelbtas 
viešumoje. Naujasai New
foundland^ premjeras taip 
pat nori Meech Lake susi
tarimo pakeitimų. O šis 
susitarimas turi būti vi
sų 10-ties provincijų priim
tas iki kitų metų birželio 
mėnesio. Jei to neįvyks, 
Meech Lake susitarimas 
žlugs.

Šios provincijos poli
tikieriai jau i§ anksto gųs- 
dina ir grasina tvirtindami, 
kad be Meech Lake susita
rimo Quebec'as atsiskirsiųs. 
įdomu pažymėti, kad bent 
67% kvebekiečių, kaip pa
rodė vėliausieji apklausinė-
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jimai, apie Meech Lake 
susitarimų nieko nežino. 
Visose kitose provincijose 
žmonių, žinančių apie šį 
susitarimų yra daug dides
nis nuošimtis. Tai yra nea
bejotinai vienas įdomių 
ir 'distinct' šios provincijos 
politinės sųmonės bruožų.

O tikrų "tiesų" apie 
tų ežerų, Meech vardu pa
vadintų, parašė sekmadie
nio THE GAZETTE dien
raštis, pavadinęs straipsnį 
BASS, BULHEADS&BARE 
BOTTOMS (liaudiškai išver
tus: besai, barbotai ir nuo
gi užpakaliai). Pasirodo, 
tame ežere esama ne tik
tai didelių žuvų, bass var
du, didelių upėtakių, minis- 
terio pirmininko Mulroney 
vila, bet ir...nudistų paplū
dimių, kur praplaukian
tiems esu mojuojama ne 
Kanados vėliavom, bet 
mažyčiais, įdomiais skudu
rėliais.

Pabaigai dar dvi CA- 
NADIANOS: kiek apibriz- 
gusios COMMONWEALTH 
konferencijos Indonezijoje 
proga vienas britų laikraš
tis pavadino mūsų ministe- 
rį pirmininkų " strong chin, 
but weak brains", o vienos 
kolumnos autorius Kanados 
dienraštyje pranašauja grei
tų finansų ministerio Wil- 
son'o pasitraukimų dėl 
tų nelemtųjų GST (prekių 
ir patarnavimų 9% mokes
čiui. Jis, girdi, esųs per
daug nelankstus ir kietos 
galvos.

Taigi: vienas kieto 
smakro, kitas kietos galvos 
... Kieta toji Kanados kon- 
servtorių vyriausybė.

PRANEŠA
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ:

KLB Vyriausia Rinkimų Komisija posėdžiavo š.m. 
spalio mėn. 16 d. Peržiūrėję apylinkių rinkiminių komisijų 
pranešimus ir protokolus, komisija rado, kad rinkimai 
pravesti prisilaikant rinkimų nuostatų ir iš Garbės Teis
mo negauta pakeitimų. Komisija laiko išrinktais į KLB 
Krašto Tarybų: 
a/ Aklamacijos būdu: 4 ' 1

Vancouver - Tumaitis Henrikas; Winnipeg - Grabys 
Juozas; Sudbury - Petrėnas Jonas ir Venskus Petras; 
Ottawa - Radžius Vytautas; Montreal - Adomonienė 
Janina, Adomonis Jonas, dr.Danytė Milda, Gruodis Vy
tautas, Lukoševičius Juozas, Nagienė Birutė, Piečaitis 
Vincas, Rudinskienė Rūta, Šiaučiulis Juozas, kun.Šileika 
Stasys.

St.Catharines - Balsas Petras ir Šetikas Adolfas; 
Delhi - Augaitis Petras, Lukšys Jonas ir Norkus Mečys; 
London - Chainauskas Miras, Lukoševičiūtė-Kurienė Rasa, 
Petrašiūnas Andrius ir Švilpa Jonas -Algimantas; Wind
sor - Kuras Cesius; Wasaga-Steyner - Krikščiūnas Vy
tautas.
b/ Rinkimų būdu:

Hamilton - Ciparytė Ramona, Deksnys Kazimieras, 
Mačys Bernardas, Mileris Kazys, Pleinys Jeronimas, Sta
nevičienė Vida, Stankus Jonas ir' Siūlys Rimas;

Toronto - Čepas Silvestras, Cuplinskienė Judita, Dau
ginis Valteris, Girdauskaitė Rūta, Gustainytė Rima, Juo- 
zapavičiūtė-Petrauskienė Gabija, Juzukonis Algis, Kakne
vičius Kazys, Nuraitė-Lasienė Joana, Pacevičius Algis, 
Sakalaitė-Jonaitienė Ramunė, Simanavičius Augustinas, 
Stepaitis Herbertas, Šileika Antanas, Vaičiūnas Algirdas, 
Vaidila Dainius, Vaštokas Romas ir Viskontienė Dalia.

Šiuo pranešame, kad KLB Krašto Valdybos 
mums pavestų darbų baigėme ir visų bylų perduodame.

KLB Vyriausia Rinkimų Komisija

* Š.m.spalio mėn. 10 d. Toronto Lietuvių Namuose 
įvyko KLB Krašto Valdybos posėdis. Pirmininkas V.B i- 
r e t a pranešė apie svarstybas JAV LB Tarybos suva
žiavime Cleveland'e, š.m. rugsėjo mėn.30 d., kuriose 
dalyvavo Sųjūdžio veikėjai Arvydas Juozaitis ir dr. Vai
dotas Antanaitis. Sųjūdis savp svarbiausiu uždaviniu laiko 
ateinančių metų vasario mėn. rinkimų į Lietuvos Aukš
čiausių Tarybų laimėjimų. JAV-se besilankantys sųjūdie- 
čiai pritarė pasiūlymui sudaryti sųlygas Kanados parla
mentarų Lietuvoje apsilankymui, kuriuo metu jie būtų 
geriau supažindinti su Sųjūdžio ir kitų demokratinių ju
dėjimų siekiais.

* KLB Švietimo Komisijos pirm. A. Vaičiūnas pranešė 
kad Kanadoje 5 lituanistinės mokyklos pradėjo naujus 
mokslo metus. Iš Kanados į Vasario 16-tosios Gimnazijų 
Vakarų Vokietijoje yra išvykę 6 jaunuoliai - 3 iš Toronto 
ir 3 iš Hamiltono.

* Visuomeninių reikalų pirm. J.Lasienė pranešė, kad 
min. pirm.Br. Mulroney negalės susitikti su Baltiečių 
Federacijos Kanadoje atstovais prieš jam išvykstant į 
Sovietų Sąjungą š.m. lapkričio mėn. Tačiau, bus stengia
masi jį arba jo pavaduotojų D. Mazankowski, kuris kartu 
vyksta į Sovietų Sųjungų, painformuoti apie Baltiečių 
Federacijos Kanadoje siūlomas gaires ekonominių ryšių 
su Pabaltijo kraštais išvystymui ir palaikymui.

* Krašto valdyba nutarė finansiniai paremti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės siunčiamų delegacijų į ekologinę 
konferencijų Bulgarijoje. Lietuvos ekologiniams klausi
mams iškelti ten vyksta PLB ekologinės komisijos narys 
dr. Romas Vaštokas ir Lietuvos Žaliųjų partijos pirm. 
Zigmas Vaišvila.
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spalio 21d. Abi nuotr' R> Stausko

Momentas is Vilniaus Universiteto ansamblio koncerto Montrealyje 1989.X.22. 
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PATIKSLINIMAS:

Netikslumas antraštėje "NL" nr.41. psl.2, J.V.Da- 
nio straipsnyje; atspausdinta "Kiek ji paveikė be politi
nio suvereniteto". Turi būtu " Kiek ji paveiki be politi
nio suvereniteto". "Paveiki" naudota ta prasme kaip 
efektinga, galima. ______ _____

* KLB XIV-tosios Krašto Tarybos pirmoji sesija vyks 
š.m. spalio mėn. 28-29 d.d. Toronto Lietuvių Namų pa
talpose.

Sesijos metu bus Kraštp valdybos bei kitų lietuviškų 
organizacijų pranešimai ir Krašto valdybos rinkimai. 
Didelė dalis laiko ir dėmesio bus skirta nagrinėjimui 
temos "LIETUVA-MES-ATEITIS" Svarstybų metu bus 
paskaita, referatų skaitymas ir diskusijos, iš kurių bus 
daromos išvados, kuriomis bus nustatyta Kanados Lietu
vių Bendruomenės ateities veikla.

LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS VIEŠAS LAIŠKAS
Mieli tautiečiai,

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga nutarė atgaivinti Lietuvos Ne
priklausomybės metais ūkininkų tarpe populiarų savaitraš
tį "Ūkininko patarėjas".

Neturime spausdinimui reikiamo popieriaus, o spaus
tuvės neapsiima spausdinti šio leidinio dėl menkų savo 
pajėgumų (daug operacijų atliekama rankomis).

Besikuriantiems Lietuvos ūkininkams labai trūksta 
statybinių medžiagų, ypač plytų. Nutarėme savo jėgomis 
rekonstruoti vieną iš pasenusių plytinių.

Gal atsirastų firmų, organizacijų at atskirų piliečių, 
kurie padėtų mums įsigyti:

1. Popieriaus - 2UU tonų;
2. Spaustuvei raidžių rinkimo kompiuterį (jis kainuoja 

apie 12-15 tūkstančių dol.). Markę nurodytume vėliau.
3. Plytinės rekonstrukcijai reikalingus presus ir kitus 

įrengimus (2U mil. plytų apyvarta per metus).
Mūsų galimybės labai menkos. Valiutos neturime. Turi

me žaliavų, darbo jėgą ir tvirtą pasiryžimą siekti Lietu
vos atgimimo ir suklestėjimo.

Už jūsų pagalbą Ūkininkų Sąjunga gali imtis inicia
tyvos suorganizuoti užsienio lietuvių, pageidaujančių at
vykti viešnagėn į Lietuvą, iškvietimą ir pilną išlaikymą 
sutartam laikotarpiui. Svečius galėtume apgyvendinti pas 
būsimus ūkininkus kaime, ar mieste pas privačius pilie
čius pagal pageidavimą.

Antras variantas mums labai pageidautinas būtų, jei 
Jūsų organizacijos ar atskiri piliečiai sutiktų iškviesti ir 
įdarbinti tam tikram laikotarpiui mūsų būsimų ūkininkų 
grupę (100-500 žmonių). Geriausia, kad jie galėtų dirbti 
žemės ūkio darbus. Jų uždarbio 50% būtų galima atskai
čiuoti skolai padengti.

Trečias kelias būtų, jei įkurtume vieną ar kelias bend
ras firmas anksčiau minėtų įrengimų įsigijimui ir eksplo
atacijai. Tų įmonių pelnas eitų į Lietuvą atvykstančių 
užsienio lietuvių išlaikymui, ryšių užmezgimui su Rusijos 
tolimesniais rajonais ir ekonominiam skverbimuisi į juos.

v Norėtume greičiau žinoti, ar galime tikėtis tai, ko 
prašome, ir ar įmanoma atsilyginti mūsų siūlomom pa
slaugoms.

Piliečius, kurie panorės bendradarbiauti, mes galėtume 
iškviesti ir vesti derybas arba jie mus iškviestų tuo pa
čiu tikslu. Siūlymus siųsti adresu:

234324 Lietuvos TSR Kauno raj. -
LŽUS gyv. 2-14,
Povilui Paštukui, (LŽUS pirm.) Tel.: 296-164.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pirm.Br


AMŽINO ĮŠALO , tęslnys , 
ŽEMĖJE 

Ojaras MEDNIS

Iš skyriaus "TRYS SĄSIUVINIAI"
/tęsinys /

LAPKRIČIO 1-oji. Mane paskyrė tvarkyti sušalusių 
kopūstų krūvą. Ir mano nosis paragavo šalčio, po to 
kokią savaitę buvo išpampus ir mėlynai violetinė. Vieną 
dieną eidamas pietų, pastebiu, Kad priešais mane einantis 
vyras, neatsargiai nešdamas krepšį, barsto ledinukus, ir 
jie ant sniego labai matomi. Paskui renku visus ir prisi
menu, kad Latvijoje mes buvome jau taip išlepę, jog 
kartkartėmis namie saldainiais mėtydavomės žaisdami 
karą. Ir toli gražu ne vien ledinukais.

GRUODŽIO 1-oji. Darbų daržovių rūsyje sumažėjo, ir 
mane išsiuntė dirbti į medienos biržą pas Pukšę; reikėjo 
iškrauti paskutinį plaustą. Nors jau praėjo nemažai laiko 
po ligoninės, mamai su koja nėra gerai, jinai dirba namie. 
Siuva, mezga, neria ir ado. Vietiniai labai vertina ma
mos darbą. Ypač dėkinga buvo krautuvės vedėja, kai 
mama išsiuvinėjo užuolaidas.

GRUODŽIO 24-ąją iš taigos buvo atgabenta didoka 
eglutė ir pastatyta didžiajame kambaryje. (Mūsų barako 
gale yra du kambariai ir didoka virtuvė, joje taip pat 
stovi dviaukščiai narai.) Vaikai papuošė eglutę pačių 
pasidarytais žaislais ir eglučių saldainių imitacijomis. 
Turinys - virtų bulvių gabalyčiai. Suaugusieji, susidėję 
maisto produktų, paruošė bendrą šventišką vakarienę. Ta
da giedojo šventas giesmes, buvo taip pat humoro ir 
muzikos. Smuiku griežė toks muzikantas, stebuklingu 
būdu išsaugojęs instrumentą per visas ilgąsias keliones. 
Vakarui vadovavo Robertas Kruoderis, ir vyko jis iškilmin
gai, o drauge smagiai, įtikėjus, Kad kančios greitai turi 
pasibaigti.

1945-tieji metai

SAUSIO 1-oji. Krautuvėje pirmą kartą pasirodė balta 
duona, bet jos užteko tik vyresnybei. Rimeikai iš Latvi
jos gavo net 6 laiškus!

SAUSIO 2-oji. Dėl mums nežinimos priežasties suė
mė Pukšę ir išvežė į Jenisejską. Mes su mama kertame 
į ledą įšalusius rąstus. Darbas sunkus. Atsiimu lapkričio 
algą - 162 rb. Kasdien rašome namo, bet atsakymo dar 
vis nėra.

SAUSIO 11-tąją savaitei nutraukia elektros tiekimą. 
Kažkas sugedę garo katile. Žibalo nėra - ar tiesiog ne
duoda. iš darbo parėję, visi 13 buriasi apie vienintelę 
dviejų skylių viryklę, kad sušiltų ir pasidarytų ką valgo
ma; čia ir šiek tiek šviesiau. Mes, paaugliai, tysome ant 
savo narų, antraip suaugusieji mus gali sumindžioti. Jau
čiuosi ligonis, krečia šaltis. Mamai vėl sustiprėjo kojos 
skausmai.

SAUSIO 26-ąją gauname pirmąjį laišką iš Erikos, 
skaitome ir perskaitinėjame. Džiaugsmui nėra galo!

SAUSIO _20-oji. Parašau pareiškimą, kad mane priimtų 
dirbti elektriko mokiniu, nes darbas medienos biržoje 
man per sunkus. Mamai rankas išmėto skauduliais. Rank
darbiais ji užsiima ir toliau, už juos gauname bulvių ar 
kitų daržovių.

VASARIO 2-oji. Pradedu dirbti elektriku. Pirmoji 
užduotis - padėti įvesti instaliaciją viename iš naujai 
pastatytų barakų.

VASARIO 15-oji. iš A. Liepinios (Fortissimo choristė, 
maisto prekių krautuvės Blaumanio g. 34 savininkė) atėjo 
telegrama. Atsirado viltis sulaukti ir piniginės perlaidos. 
Mamai rytoj reikės eiti ligoninėn. Jinai labai kremtasi, 
mes su seseria paliekame vienu du. Ir bulvių trūksta. 
Nutariame, kad mama su seseria nueis į sodžių, esantį 
už 4 km., ir pamėgins išsimainyti silkes į bulves.

VASARIO 18-oji. Aplankome mamą ligoninėje. Nune- 
šame jai pieniškos makaronų sriubos. Šunvočių vietos 
negyja. Nepadeda nė kraujo perpylimas.

KOVO 5-oji. Seseriai atsitiko nelaimė. Keliant nuo 
viryklės katilą su bulvėmis, šis išslydo iš rankų, ir ver
dantis vanduo išsipylė ant pilvo. Ilgai nuplikyta buvo 
vieni šašai, po jais ilgai negijo. Utėlės knibždėte knibžda 
palei šašų kraštus. AŠ jas po vieną rankioju lauk, bet at
rodo, kad dar daugiau prisiranda.

KOVO 9-oji. Praėjusią naktį per sapną mačiau už 
upės nusileidžiant didelį lėktuvą. Lauk naujos žinios! Iš 
tikrųjų - iš Latvijos gauname piniginę perlaidą - 500 rb.

* * *

Praėjo daug laiko, nuo paskutiniųjų atsiminimų įrašų, 
įvyko permainų mano gyvenime ir darbe. Taip pat ir 
valstybėje.

Labai norisi greičiau pabaigti dėstyti niūriuosius prisi
minimus. Jau gali būt, kad jie gali praversti kokiam 
rimtam literatūros darbui.

Valstybėje prasidėjo persitvarkymas, visuomenės atsi
naujinimas. Daiktai pavadinti savo tikraisiais vardais. 
Juoda yra juoda. Baltas istorijos dėmes reikia užpildyti.

Taigi, Krasnojarsko sritis, Jenisejsko rajonas, Podtiosa- 
vo kaimas- upių laivų žiemos uostas .

KOVO 11-oji. Vėl dideli džiaugsmai - gauname laišką 
iš sesės krikštamotės. Laiške jinai rašo, kad vienas pažįs
tamas, grįžęs į Rygą nuo Riazanės, pasakojęs, jog tenai 
sutikęs mūsų tėtį. Jam ten klojasi gerai. Šitos žinios 
nelaikome rimta. Kodėl, tada jis mums neduoda žinios 
pats?

KOVO 12-ji. Komendantas perregistruoja visus ištrem
tuosius. Manome, tai - dėl važiavimo namo.

BALANDŽIO 1-oji. Atsiimam maisto korteles. Mama 
dar gauna naują sijoną ir 2 metrus JaV gaminto audinio. 
Man išrašo viršutinius marškinius.

BALANDŽIO 4-oji. Mama parėjo iš ligoninės. Statybos 
viršininko žmona patvarkė, kad mamą paskirtų vyr. kir
pėja, nes, beje, ką tik atidaryta čia pirmoji ir vienintelė 
kirpykla (jaunystės metais mama šį darbą buvo dirbusi). 
Ta proga mūsų šeimai paskyrė atskiras patalpas. Viename 
kambaryje gyvenome, antras^ buvo priimti klientams. 
Mama gavo skustuvą ir kerpamąją mašinėlę. Radosi klien
tų, taigi ir savų pinigų. Mokesčių mokėti nereikėjo.

Mūsų gyvenimo aplinkybės susiklostė geriau. Todėl 
daug kam tai nepatiko. Atsirado atvirai pavydinčių. Vis 
dėlto laiškai iš gimtinės padėjo šio pavydo nepastebėti. 
Kiekvienas laiškas mums kėlė begalinį džiaugsmą!

BALANDŽIO 10-tosios rytas dar nerodė jokių ženklų, 
kad artinasi nauja ir didelė nelaimė. Dienai baigaintis, 
NKVD komendantas (latviai jį vadino "Juoduoju Komen
dantu" dėl jo juodų plaukų) iššaukė mamą į komendantū
rą, ten smulkiai iškamantinėjo, kaip mes bėgę iš pirmo
sios tremties vietos (Lebedjevo). Sakė, kad už pabėgimą 
mamai gresianti ypatinga bausmė.

Naktis praėjo ašarose. Mes su seseria itin gerai supra
tom, ką mums reiškia netekti' motinos čia, Sibire! Ir gal 
visai jos nebepamatysim!

Rytojaus dieną jokių pasikeitimų. Visi trys dar esame 
draugėje.

BALANDŽIO 13-oji. Seseriai suėjo 13 metų. Parnešu 
pieno, išsiverdam pieniškos sriubos ir išsikepam blynų. 
Pirmą kartą per ketverius metus taip skaniai atšvęsta 
sukaktis! Bet apie 12 vai. ateina nelaimė. Komendantas 
mamą areštavo. Po pusvalandžio išsivežė į Jenisejską. 
Taip pat ir Avuotiną, nes jnail kartu su dukteria taip pat 
buvo pabėgusi iš Lebedjevo. Atsisveikinimas buvo neapra
šomai skaudus. Rimeikos nesiėmė. Vėliau tapo žinoma, 
Kad jinai paskutinėmis dienomis atsiėmusi iš Latvijos 
kelias pinigines perlaidas. Aišku, išsipirko kyšiu.

Prasidėjo sunkios našlaičių dienos. / bus daugiau /

APIE BALTIJOS RINKĄ,

ŠIA EKSPRES INFORMACIJĄ Nr. 218
Vilnius, 232001, Gedimino 1, ŠIA. 1989.09.12
PRANEŠIMAS. Š.m. rugsėjo 6 d. Panevėžyje įvyko tarp
respublikinis pasitarimas dėl tiesioginių ekonominių ryšių 
vystymo, skirtas aktualiems perėjimo prie ekonominio 
suvereniteto klausimams, Baltijos rinkos sukūrimui ir 
vystymui, bendradarbiavimui mokslo, technikos, gamybos, 
prekių apyskaitos, užsienio ekonominės veiklos, turizmo 
ir 1.1, srityse.

Susitikimą organizavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, 
Estijos ir Latvijos liaudies frontai, dalyvaujant Ministrų 
tarybos, plano komitetų ir kitų ministerijų bei valdybų 
darbuotojams, akademinio ir aukštojo mokslo atstovams. 

Lietuvai pasitarime atstovavo: Sąjūdžio Seimo Tarybos 
narys prof. K. Antanavičius, Sąjūdžio atsakingasis sekre
torius, Baltijos Tarybos narys V. Čepaitis, LPS Seimo 
Tarybos narė, Lietuvos Ministrų Tarybos pirm, pavaduoto 
ja prof. K. Prunskienė, Lietuvos Ministrų Tarybos ekono
minio skyriaus vedėja F. Jasevičienė, Lietuvos Valstybi
nio Plano komiteto pirm, pavaduotojas A. Jovarauskas, 
A. Merčaitis, Lietuvos prekybos ministro pav. B. Kamila, 
eile Lietuvos Valstybinio Plano komiteto, Lietuvos Moks
lų akademijos ekonomikos instituto ir Vilniaus universi
teto darbuotojų.

Latvijai atstovavo: Baltijos Tarybos narys, Latvijos 
valstybinio universiteto docentasV. Zeilė, Baltijos Tary
bos narys, Latvijos liaudies fronto Dūmos valdybos narys 
agrofirmos direktorius J. Lucans, Latvijos liaudies fronto 
kaimo komiteto narys, žurnalistas A. Mukans, Latvijos 
Valstybinio Plano komiteto pirmasis pavaduotojas A. 
Gutmanis, Latvijos Valstybinio kuro ir energetikos komite
to pirm. A.Lazdin, Latvijos valstybinio agropramoninio ko
miteto pirm, pirmasis pav. ministras, prof. D. Gegers, 
eilė Latvijos Valstybinio Plano komiteto poskyrių viršinin
kų, eilė ministerijų ir žinybų darbuotojų, radijo ir televi
zijos korespondentai.

Estijai atstovavo Estijos Liaudies fronto valdybos ir 
Baltijos Tarybos narys, Ministrų Tarybos pirm, pav., 
Estijos Valstybinio Plano komiteto pirm. E. Savisaras, 
ELP įgaliotinių Tarybos narys Estijos Valstybinio Plano 
komiteto pirm. pav. E. Terekas, Estijos Minstrų Tarybos 
darbuotojas H. Vitsur, Estijos finansų min. pav. V. Aron, 
Estijos Valstybinio degalų ir energijos komiteto pirm, 
pav. M. Jurgens, Estijos Valstybinio Plano kom. ekono
minio vystymosi inst. direktorius A. Kuzo, eilė Estijos 
Valst. Plano komiteto padalinių viršininkų, kitų ministe
rijų, žinybų, mokslo įstaigų darbuotojų, aukštųjų mokyklų 
darbuotojų.

Pasitarime buvo iškelta eilė konkrečių pasiūlymų dėl 
Pabaltijo respublikų bendradarbiavimo vystymo, dėl pre
kybos plėtimo ir Baltijos rinkos formavimo prielaidų.

Iškelti pasiūlymai atsispindi priimtame Komunikate.
* * *

TSRS Liaudies deputatų susitikimas su Komitetu Tary
bų valdžiai Lietuvoje ginti. Būtent toks susitikimas ture 
jo įvykti š.m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Aukščiausios Tary
bos prezidiume.

Vietoje jo įvyko susitikimas su kai kurių įmonių, kurio: 
se dirba daug skirtingų tautybių žmonių, partinių komite
tų sekretoriais. TSRS liaudies deputatai išreiškė nepasi
tenkinimą, kad neįvyko planuotas susitikimas.

Partiniai sekretoriai neneigė, kad jie yra "komiteto" 
nariai, bet ir nepripažino to. Sunku buvo ir su "glasnost" 
nes sekretoriai protestavo ir prieš televizijos kameras.

Konstruktyvus pokalbis neįvyko. Daugiau kalbėjo sekre
toriai, pareikšdami, jog jie prieš LKP ryšių nutraukimą 
su TSKP, prieš Lietuvos išstojimą iš TSRS.

ATį-I partinės organizacijos sekretorius pareiškė, kad 
jie yra prieš streikus, bet, jei darbininkų kantrybė trūks, 
tai partsekretoriai bus su liaudimi. Ugningą ir kategoriš
ką kalbą pasakė papulkininkas Šurupovas, dalyvavęs susiti
kime svečio teisėmis. Jis bandė paneigti kai kuriuos savę. 
pasisakymus rugsėjo 3 d. mitinge Kalnų parke, kaltinda
mas "Vakarines naujienas" ir "Jaunimo gretų" vyr. redak
torių savo minčių iškraipymu. Tačiau prof. Ganzelis grei
tai išsprendė problemą, pasakydamas, jog SĄJŪDIS turi 
jo kalbos vaizdo įrašą.

į Šurupovo priekaištą, kad kareiviai vadinami okupan
tais prof. V. Landsbergis labai kritiškai paaiškino, jog 
kalbant apie armiją, turima galvoje jos buvimo Lietuvoje 
statusas, o ne konkretūs žmonės, kurie turbūt, nėra dėl 
to kalti.

* * *

LIETUVOS ŽALIŲJŲ PARTIJA (LŽP) informuoja: šių 
metų rugsėjo 30 d. LTSR Ma Prezidiume įvyks konferen
cija "Lietuvos Žaliųjų partijos samprata". Konferencijos 
pradžia 10 vi. 

* * *

Rugsėjo 15 d., penktadienį, 16 vai. MA konferencijų 
salėje (Gedimino pr. 3) įvyks forumas "Kuriama Lietuvos 
mokslininkų sąjungą". Dalyvaus LMS organizacinio komite
to nariai, mokslo įstaigų ir stambiųjų respublikos įmonių 
atstovai, laikraščio "Moklso Lietuva" redkolegijos nariai.

• VILNIUJE gyvenantys 
lenkai, o ir kai kurie sulen
kėję lietuviai, kurstomi 
ir kitų elementų, susideda 
su kai kuriais rusais ir 
vis dar kelia triukšmą del 
valstybinės kalbos įstatymo. 
Ypatingai reiškiasi Šalči
ninkų apylinkėje, kur siekia 
net paskelbti ję "autonomi
niu rajonu".

Tą klausimų gvildena 
ir Bohdan Skaradzinski 
(Tygodnik Solidarnosci, 
Nr.9, 1989 m.). Jis pacita
vo ir žymiųjų lietuvių pa
sisakymus lenkų-lietuvių 
santykių klausimu - prof. 
Vytauto Landsbergio ir 
poeto Tomo Venclovos, 
ir pažymėjo, jog Lenkija 
turinti remti savo tautie
čius užsienyje moraliai 
ir materialiai. "Tačiau,- 
rašo jis,- lietuvių atžvil
giu taip pat esame įparei
goti. Moraliai ir politiniai. 
Mažiausiai, bent jiems 
nekliudyti; ir nekomplikuo
ti padėties, kuri ir be mū
sų jau pakankamai kompli
kuota".
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Kornelijus Platelis

* Lietuvos Rašytojų Są
jungos leidžiamajame _sa
vaitraštyje LITERATŪRA 
IR MENAS, Nr.41,š.m. 
spalio mėn. 9 d. laidoje 
j patiektus penkis klausi
mus poetams atsako Kor
nelijus Platelis, kurį turėjo 
progos išgirsti ir montrea- 
liečiai PEN Klubo suvažia
vimo proga. Jis jame daly

vavo su kitais rašytojais 
iš Lietuvos.

Štai klausimai:
1. Ką galėtumėte pasakyti 
apie dabartinės poezijos 
prestižą. Kodėl jis svyruoja?
2. Ar šiandien poetai iš
saugo deramą pagarbą poe
tinei tradicijai? Kaip ver
tinate meninius ieškojimus 
ir kokius matote moderniz
mo reiškinius mūsą poe
zijoje?
3. Koks, Jūsų nuomone, 
yra poezijos santykis su 
istorija? Kokios poezijos 
galimybės gaivinti, išlaiky
ti istorinę atmintį?
4. Daug metą gyvenome 
autoritarinėje visuomeninė
je atmosferoje. Šiandien 
stengiamės pasukti demok
ratinių principą keliu. Kaip 
Jūsų poetinį balsą veikia 
laiko permainos, tiesos, 
socialinio teisingumo reabi
litavimas?
5. Kaip įsivaizduojate mūsų 
poezijos perspektyvą?

Štai atsakymai:

KAS YRA TAS PASAULIS?
Man regis, poezijos prestižas nesvyruoja, nes jis nega

li svyruoti. Svyruoti gali atskirų poetų ar net tam tikro 
laikotarpio poetų prestižas. Jeigu visuomenės akyse su
svyruoja poezijos apskritai prestižas, tenka suabejoti tos 
visuomenės dvasiniu aktyvumu. Poezija - tai dvasinio 
bendravimo rūšis, būdas kalbėti apie būtį. Tiek poetui, 
tiek skaitytojui. Jeigu aou pašnekovai pradeda būtimi 
nebesidomėti, ar galima dėl to kaltinti poeziją?

Poezijos vis mažiau skaitoma. Tai pasaulinė bėda. 
Sparčiai vystantis telekomunikacijos priemonėms, vis ma
žiau laiko lieka ne tik poezijai, bet ir prozai, filosofinei 
bei religinei literatūrai, vis mažiau jų mums reikia. Kam 
vargintis kremtant riešutus, jei kinas, televizija grūste 
grūda į gerklę sugromuliuotą košelę? Tai, kad šiandien 
Lietuvoje poezijos knygos dar palyginti gausiai perkamos 
(nedrįstu tvirtinti, kad jos taip pat gausiai skaitomos), 
verčia abejoti, ar jos perkainos dėl pačios poezijos. Ge
riausiais mūsų poezijos knygų prekybai laikais, kuriuos 
šiandien vadiname stagnacija, vieni jose ieškojo kiek 
žmoniškesnės kalbos apie gyvenimą (ir neretai rasdavo), 
kiti - paslėptų, politinių užuominų, treti - jausmingo ei
liuoto kičo. Tikrųjų skaitytojų, kuriuos traukia pats poeti
nis išgyvenimas, man regis, buvo tiek pat kiek ir šiandien.

Kita vertus, šiandien didelę skaitytojų dalį atėmė 
laikraščiai, publicistika, istorinė literatūra. Visuomenei 
ant galvos ilgai buvo uždėtas gaubtas su siauru plyšeliu, 
kurio viena atkarpa teko poezijai. Dabar, kai gaubtą 
nuėmė, suprantama, akys krypsta į tai, kas iki šiol ouvo 
paslėpta. Tai natūralu. Po kurio laiko viskas grįš į savo 
vietas, nors, praplatėjus regos laukui, poezijai nebeteks 
tiek daug dėmesio.

O šiaip, nesu optimistas. Lietuva nėra atskira salelė. 
Joje vyksta tie patys procesai, kaip ir visame pasaulyje. 
Todėl ateityje poezijos bus skaitoma vis mažiau. Nema- 

.nau, kad poetai čia galėtų ką nors pakeisti. Pagal kon
junktūrą jie gali mėginti tapti cirkininkais ar politiniais 
pamfletistais, bet poezijos prestižo taip nepakeis.

2.

Žvelgiant iš šalies, sunku pasakyti, ar kuris nors poe
tas gerbia tradiciją. Nedrįsčiau tvirtinti, kad pavyzdžiui, 
tobuliausias mūsų dainiškosios tradicijos tęsėjas J. Juškai- 
tis ją gerbia laoiau u ž šiuolaikinės miesto civilizacijos 
dainių A.Grybauską. Be tradicijos, dar yra individualiai 
suvokiama tikrovė, nuo kurios poetas negali nusigręžti.

Aštunto dešimtmečio pabaigoje mūsų poezija išsikovo
jo formos laivę. Viskas pasidarė galima. Sąvokos "moder
nizmas" ir "eksperimentas" neteko prasmės. Tai svarbiau
sias "modernus" reiškinys mūsų poezijoje.

Bet koks kūrinys yra meninio ieškojimo rezultatas: 
poetas privalo surasti jam formą. Jeigu jis pateikia kūri
nį ne kaip "kūrinį", o kaip "meninį ieškojimą", vadinasi, 
tos formos taip ir nerado.

Galimybę esrningiau keistis mūsų poezijai matau ne 
formos, o pasaulėjautos srityje, kuri, beje, keičia ir for
mą. Poezija tampa vis labiau "vyriška", pasakojanti, vaiz
duojanti pasaulį. Laivėjant visuomenei, poetai atsikrato 
moteriško jausmingumo ir bando kurti dvasingas poetines 
struktūras.

Šiandien man norėtųsi regėti daugiau pagarbos ne tiek 
tradicijai, kiek poetiniam amatui. Eiliavimo taisyklės yra 
labai nesudėtingos. Tačiau ar visi naujieji poetų cecho 
meistrai jas gerai išmano? Kitas net kelias knygas išlei
džia, taip ir neišmokęs dorai eiliuoti. Po socrealistinio 
formalizmo laikų, kuomet visa poezija buvo sueiliuota 
iki koktumo ir nebuvo toleruojamas joks individualumo 
pasireiškimas, atėjo formos laisvės fetišizavimo metas. 
Be abejo, laisvė turi būti, bet, man regis, poetas gali ir 
privalo rasti progą pademonstruoti savo amato mokėjimą. 
Vienas būdų - poetinis vertimas. Tiek jaunųjų rašytojų 
sekcijos, tiek įvairių literatūros būrelių nariai turėtų mė
ginti versti poeziją taip pat uoliai, kaip pradedantys 
renesanso dailininkai kopijuodavo meistrų drobes.

Amato neįvaldęs poetas negali savo kūriniui laisvai 
pasirinkti formos. Jis renkasi ne pagal medžiagos diktuo
jamą logiką, o pagal savo ribotas galimybes. Toks poetas 
greitai prisiriša prie savo kūrybos metodo ir labai sunkiai 
keičiasi. O kūrybiškai keistis privalo kiekvienas. Arba 
nutilti.

3.

Poezijos santykis su istorija yra toks kaip ir jo kūrėjo. 
Visa istorija esti dabartyje. Mums tai nelyginant paveikslo 
ploK&tuma, kurioje pagal perspektyvos dėsnius vaizduoja - 
4 psl.

Ir jo eilėraščiai iš poezijos rinkinio PINKLĖS VĖJUI: 
KVARTETAS

Strykai susminga į minkštą vakarą.

Jie eina girios taku, susiraizgiusios
Šakos braukia per plaukus.
Du vyrai ir dvi moterys.
Neša karstą ar lopšį,
O gal nedidelę valtį.
Voratinkliai
Apraizgo veidus. Kryžiuočiai
Vorai sprunka į lapų tankmę
Trūkinėjančiom gijom.
Kvartetas ištrūksta į žalią laukymę.
Paleidžia į vandenį laivą.
Srovė jį pagauna ir neša
Lėtai po kupliais ąžuolų vainikais.
Muzika sklando po vaiskią vakaro tuštumą.
Jie sėdasi prie grakštaus keturkampio staliuko.
Niūrus apeigų vykdytojas
Atneša vešlią vandens leliją
Aukso taurėj, kiek palaiko iškėlęs
Ir deda į patį vidurį,
Tvirtai apglėbęs kojelę it kaklą abiem rankom.
Gėlė staiga išsiskleidžia, išvirsta
Per taurės kraštus ant voratinklio,
Inkrustuoto stalelio paviršiuje,
Ir šviesa pliūpteli akinanti
Ir jos, ir kraujo
Srovelė nubėga taurelės kojele ant rankų.

mi skirtingai nutolę daiktai. Kiek žmogus suvokia save 
istoriškai, tiek jis įstengia priešintis kasdienybės mitams. 
Toks suvokimas skatina tapatintis su universalėmis pasaulė 
žiūros sistemomis, kurias tam tikra prasme taip pat 
galime pavadinti mitinėmis. Praktinės naudos tesiekiantis 
žmogus save laiko blaiviu, bet nesuvokdamas savo istoriš 
kūmo, gyvena it vaikas, spalvotų žaislų pasaulyje. Jei 
toks vaikas viešai skelbia eilėraščius, telieka apsgailes- 
tauti.

Istorija - tai viena būties interpretacija. Žmogus, jo 
laikinis ir nelaikinis santykis su būtimi - tai tas poezijos 
laukas, kuriame turi išsitekti bet kokia poetinė medžia
ga.^ Istorinė tematika gera kaip ir visos kitos, jeigu ji 
liečia kūrybos ir suvokimo veiksme dalyvaujančio žmo
gaus būtį. Jeigu poeziją kuriame tik tam, kad pareikštu 
me istorijos faktus, ji tebus įdomi istoriniu ir eilėdaros 
požiūriu. Tad poezijos galimybės "gaivinant ir išlaikant 
istorinę atmintį" yra neribotos, kol tai netampa jos tikslu

Pažinti savo istoriją be galo svarbu atgimstančiai 
tautai ir kiekvienam jos nariui. Per istoriją tapatinamos 
su savo tauta, įsjungiame į jos kolektyvinę sąmonę taip, 
kaip savo prigimtimi esame kolektyvinės pasąmonės turė
tojai. Poezija, nenusidėdama savo principams, čia gali 
nudirbti didelį auklėjamąjį darbą ir nenukrypti į įlidak- . 
tiKą. Ypač stambiųjų formų^įjoezija - poema, poetine’ 
drama. Jei toks kūrinys meniškai vertingas, jis dedamas 
į tautos poezijos "aukso fondą" ir veikia ištisų kartų 
meninius jausmus bei istorinius susitapinimus.

4.

v Parašiau keletą kūrinių, kurių anksčiau nebūčiau pa
rašęs. Tačia ne tai svarbu. Man teko leisti knygas aštun
tame ir devintame dešimtmetyje, kuomet poezija jau 
buvo išsikovojusi tokią formos laisvę, kuri įgalino poetą 
kalbėti beveik apie viską. Tiesa, kalba apie kai kuriuos 
dalykus išeidavo labai jau metaforiška, simboliška. Bet 
metaforine poetine struktūra ne tik atitolina nuo empiri
nės tikrovės, bet ir tobuliau ją išreiškia, nes kaip tik 
perteikia struktūrą - gilesnį, esmingesnį tikrovės klodą. 
Tuomet lieka klausimas: ar iš esmės poetas meluoja, ar 
stengiasi kalbėti tiesą? Kalbėti tiesą galima buvo dvejo 
pai: išradingomis metaforomis slepiant aliuzijas į mūsų 
politinę tikrovę arba kalbant .apie mūsų, buvimą iš tokio 
bendražmogiško nuotolio, jog politinių ir tautinių dalykų 
nebeįmanoma įžiūrėti. Kai kurie mūsų krtitikai mėgdavo 
pastebėti, kad "ypač jaunųjų poezija" tapo pernelyg ab
strakti, kad ji blaškosi po pasaulio kultūros erdves, neno
rėdama pastebėti, kas vyksta po nosimi. Deja, kritika ne
siteikdavo suvokti šio reiškinio priežasčių. O po nosimi 
vykdavo kur kas bjauresni dalykai, negu apie juos būda
vo galima pasakyti. Turint tai omenyje, reikalavimas 
kurti pilietišką poeziją man visada atrodė nedoras.

Poetui galimybė laisvai kalbėti - tai oras, vanduo ir 
duona kasdieninė. Jei apie pertvarką ekonomijoje aar tik 
šnekama, tai poezijos srityje ji jau įvyko (tiesa, taip pat 
greitai jos gali nebelikti). Galimybė laisvai kalbėti turi 
daugiau metafizinę prasmę. Nes jeigu visuomenėje juoda 
vadinama balta, jei žmonės kalinami arba luošinami psi
chiatrinėse "ligoninėse" už tai,1 kad išdrįso viešai pasaky
ti ką galvoja, tokioje visuomenėje joks viešas kalbėjimas 
nėra be nuodėmės. Mus visus, tiek melavusius, tiek sakiu
sius tiesą, jungė bendra nedorystė, nelyginant gimtoji nuo
dėmė. Galimybė laisvai kalbėti panaikino šią pirmapradę 
poeto nuodėmę, panašiai kaip! Kristus atpirko žmonijos 
nuodėmę, paveldėtą iš Adomo.

Tačiau kūrybos laisvė neatleidžia poeto nuo pareigos 
giliau išreikšti tkrovę, perteikti būties išgyvenimą. Anks
čiau drausta politinė tematika įstengia aprėpti tik vieną 
mūsų daugiaplanės tikrovės aspektų. Todėl poetui nevalia 
prisirišti prie šios tematikos. Man regis, kūrybos laisvė 
nepalengvina poeto dalios, kartais net ir pasunkina. Pa
vyzdžiui, tas, kuris anksčiau stengėsi sakyti tiesą viešojo 
melo akivaizdoje, dorovės požiūriu įgydavo šiokį tokį 
ontologinį savo kūrybos pateisinimą. Dabar jo kūrybą 
tegalės^ pateisinti jos meninė vertė. Be to, poetui lieka 
vis mažiau nepoetinių dalykų, kuriais jis galėtų sudomin
ti skaitytoją. Galima pasiguosti, jog ir Kristus fiziškai 
nepalengvino žmogaus gyvenimo, bet suteikė jam viltį ir 
prasmę.

fl
Jeigu žmonės gyvena pasaulyje ir nuolat savęs klausia 

kodėl gyvena ir kas yra, tas pasaulis, tai "tuštuma ar 
aukščiausia jėga", taip rašė T. Venclova, siunčia jiems jų 
kalba kalbančių poetų. Ir tie poetai prabyla taip, jog ten
ka nutilti visiems, kurie šneka apie poezijos perspektyvą. 
O jeigu ne... Tuomet poetai auginami šiltnamiuose ir 
apie poezijos perspektyvą rašomi traktatai.

DUDOBKASIO APMASTYMAI PER DIDĮJĮ MARA 
PAKELIUI į KAPINES

Ar žmonių liks dar, viešpatie,
Bado ir nevilties plėšomoj žemėje, 
Atpildui už senas kaltes
Kritus ant varganos mano genties pečių?

It vilkai išbadėję mes
Žvėris valgom plėšrius, užkrėstą vandenį 
Godžiai geriam, alsuodami
Maro smarve sunkia, mirštančia plaučiuose.

Švedai arklį net atėmė -
Laivą mirusių - ir visą suvalgė! Ak, 
Kaip reikės nukeliaut - sakiau - 
Karalystėn vėlių atilsio amžino?

Bet apvaizdos sunki ranka 
Kitą gyvulį, va, pasiuntė nelauktai 
į Kapus važinėt - pati
Žemė mūs palaikų juk nepraris. Kasdien

Po kelis vežimus užkąst
Spėju, nors giltinė sukasi dar greičiau. 
Gelia sąnarius nuo daroų 
Ir liežuvį, maldas malantį ištisai.

Lietuva it giria, rudens
Vėjui siaučiant žvarbiam. Pilnus vėlių glėbius 
Lyg mirties Kristoforas per 
Vandeningas upes - štai - nešu į namus.

Jei gentis atlaikys dabar 
Vėtrą šią nebūties, tarti reikės: seni 
Dar dievai tebesaugo mus
Nuo miglos, mūs pačių protuose tvyrančios.

Kol slaptingais lemties keliais, 
Po veidų pusnimis, gyslų painiu tinklu 
Teka kraujo tyli srovė,
Galo jos nei pradžios mūs atminty nėra.

SAULĖS PATEKĖJIMAS

Dieviškas veidas apšviečia nusščiuvusias 
Mūsų sielas. X
Liepsnos ir vėliavos meta
Atšvaitus ant'karių veidų; ginklų ašmenys 
Blykčioja nušveisti per ilgas nakties valandas. 
Trypia vietoje nartus žirgai. Klajoklių 
Pleištas nukreiptas į tamsų miškų skreitą. 
Bet mirties nėra - mes galvojam parimę 
Ant skydų: gyvenimas 
Verda trijuose pasauliuos.
Tai,, sunkus kelias j>ro vyrų
Tūžmingas ėllės; žirgų liemenis, ginklų žvangesį, c 
žeidžiamą kūną, pro
Žynių kalbą, šventuosius ženklus, pavidalą...
Mes lyg dulkės baltais
Rūbais po kylančiu ęaulės veidu 
Dienų begalybėje - Kelio dulkės. 
Ir viešpaties koja jau pakelta, 
į priekį einančio laiko šnopavimas 
Ošia šventosiose giriose.
Ir kol
Ji nenusileido tarp mūsų, koI kraujas 
Neplūdo į Dalintos drobės marškinius, 
Kol suokus vėlių kvapas, 
Pergalės šauksmas ir mirštančiųjų aimanos 
Neužterndė saulės, 
Stebėkime, 
Kaip ji teka.

JOTVINGIO MALDA, ŠUOLIUOJANT Į PRIEŠĄ

Viešpatie,
Štai aš, dar gyvas, bet jau išjojęs 
iš tavo gražaus pasaulio, sunkiam kelyje į dausas 
Šuoliuoju dieviškos ieties priekyje, 
Kartodamas šiurpią mirties ir pergalės giesmę. 
Mane palaimino tėvas, 
Ir apraudojo motina, 
Seserys žirgą lig vartų vedė, broliai 
Jojo kartu lig miško.
Tavo valion dabar atiduodu savo alsavimą 
Ir meldžiu išlaikyti jį kuo ilgiau krūtinėj, 
Idant lig soties kūnų suspėtų perverti ietis 
Ir kalavijo plienas neliktų alkanas. 
Priešai it marios banguoja, suplūdę į mūsų šermenis. 
Mes žinom: nė vienas jau neišvysim, kaip Saulės 
Raustantis veidas palies ąžuolų viršūnes. 
Tūkstantis vyrų 
Lyg iešmas įkaitintas perversim priešo kariauną, 
Įtempę visus raumenis, 
Ir nujosim į kalną, tiesiai dausų šalin, 
Lydimi kryžiuočių vėlių, į šviesą, 
Į vaiskią šviesą, kur protėviai mūsų laukia, 
Kur tu, galingas Perkūne, 
Žvelgsi linksmai į minias belaisvių 
Ir kvatosi skardžiu balsu iš klastingo jų dievo... 
Nors nežinau, koKią vietą rengi man 
Už savo ilgųjų skobnių, ar vertas 
Būsiu puotauti tarp tavo narsiųjų vyrų, 
Bet žinau - tu myli savo karius, džiaugsmingai 
Galvas dedančius tau po kojom, 
Iv giedru veidu priimsi mūsų svaigaus bei karšto 
Kraujo duoklę, mus baltaveides vėles, 
Kurias tau ši žemė aukoja, gimdydama 
Žmones ir gyvius į mūsų gyvybėm 
Ir žygiais pašventintą vietą... 
Viešpatie, 
Mes baigėme savo darbus gyvųjų slėny, 
Nutraukėme meilės raiščius, nukirtome gailesčio pančius, 
Paversk mus nūnai žaibu savo, keršto dvasia, 
Švento įniršio viesulu,
Ir juodu mirties gūsiu tebūna kiekvienas mūsų atodūsis!

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Iš PADANGĖS MIELOS TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVfS IĖSIŽA- 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖ GALI 

Dr. C Valančius
( I % SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJ Ej

tojus. Būtų didelė neteisy
bė didinti butų krizę ir 
imigrantų, neturinčių savo 
tautinių 
Demobilizuoti _______
ir buvę Šiaurės gyventojai 
turėtų naudotis butų sutei
kimo lengvatomis tik savo 
gimtinėse".

Tų patį turėtų padaryti 
ir kiti, kurie vis dar ne
gauna butų teisėtu būdu. 
Tegul būna ne 66, o visų 
21.000 šeimų parašai įteik
ti, nelaukiant to "centrų 
centro" nurodymų.

šaknų , skaičių, 
kariškiai

pilnu apkrovimu žiemos 
metu, per 1 parų išmetama 
apie 300 tonų sieros jungi
nių į orų.

Lietuvos centrinė dalis 
yra viena labiausiai užterš
tųjų. Klausiama, ar net 
iš yiso leistina auginti 
žemės ūkio produktus...

SKUBIAI SPRĘSTINA 
TARŠOS PROBLEMA

Specialistų skelbiama, 
kad Elektrėnuose dažniau
siai naudojamas Mažeikių 
gamybos mazutas, kurio 
sudėtyje randasi 2% sieros 
junginių. Kartais atveža
mas mazutas iš Baltarusi
jos, būna net keletu kartų 
gausesnis sieros junginiais. 
Apskaičiuota, kad dirbant

VE/DbODZ/M

Šiaulių, rajone, Kuzių, kolūkio valdyba ir parapijiečiai baigia 
restauruoti senąją Kužių bažnytėlę.

• ŠIAULIAI atšventė savo 
753-iųsias metines. Šven
tiškame koncerte dalyvavo 
"Polifonijos" choras, akto
rius Laimonas Noreika, 
sol. G.Kaukaitė ir smuiki- 
ninas A. Stulgys, taip pat 
ir Šiaulių kamerinis orkest
ras, atlikęs specialų kon
certų.

Vakare Saulės Laikro
džio aikštėje įvyko režiso- 
rės R. Steponavičiūtės 
paruoštas vakaras. Buvo 
parinktos 7 giesmės iš 
Vydūno ir Just.Marcinkevi
čiaus kūrinių, kurie buvo 
atlikti Lietuvos Didžiųjų 
Kunigaikščių vaidmenimis. 
Vaidino Vilniaus studentai, 
busimieji Šiaulių Dramos 
Teatro aktoriai.

• Lietuvos Mokslininkų 
Steigiamasis Suvažiavimas 
įvyko rugsėjo mėn. 7 d. 
Profsąjungų Kultūros Rū
muose Vilniuje.

Lietuvos Mokslininkų 
Sųjunga nori suburti moks
lininkus Lietuvos mokslo 
koncepcijai parengti.

VILNIUJE VEIKIA 
RAGUOLIŲ FABRIKAS

Pasirodo, kad Lietuvoje 
kepami raguoliai tapo la

bai populiarūs ir kituose 
kraštuose, nes jie ne tiktai 
skanūs, puošnūs, maistingi, 
bet ir ilgai išsilaiko.

Dabar Vilniuje veikia 
fabrikas, kuriame dirba 
500 darbininkų. Per dienų 
prikepti gali net iki 20 
tonų raguolių. Jie ekspor
tuojami į Vakarų Vokietijų, 
net į Japonijų.

PASISAKO DĖL BUTŲ 
TRUKUMO

"Tiesoje" nr. 162 atspaus
dintas Ramučio Bubnio 
straipsnis, po kuriuo pasi
rašė dar 66 asmenys:

"KAUNE butų eilėse 
įrašyta daugiau kaip 21.000 
šeimų, iš kurių nemažai 
daugiavaikių. Lietkoopsųjun- 
gos Kauno Kilnojamosios 
Mechanizuotos Kolonos 
darbuotojai butų laukia 
daugiau kaip po 10 metų, 
d per pastaruosius aštuone
rius metus negavo nė vieno 
("NL" pabr.). Panaši padė
tis ir kitose Kauno organi
zacijose. Kai šitaip trūksta 
butų, sunku suprasti, kodėl 
Respublikai taip įsakmiai 
peršama lengvatinėmis 
sųlygomis apgyvendinti 
demobilizuotus kariškius 
ir buvusius Šiaurės gyven-

RUSŲ KERŠTAS RUSAMS

Kas Lietuvoje gyveno šalia rusų kaimų, tie žino, kad 
Raudonajai Armijai įžygiavus 1940 m. birželio mėn. į 
Lietuvą, rusai juos sutiko džiūgaudami. Prie caro jie 
pasisakydavo 100% už carą, prie komunistų jie norėjo 
būti 100% už komunistus. Gal čia ir yra rusų stiprybė 
nuo senų laikų ir Rusija dėl to yra didžiausia pasaulio 
valstybė ploto atžvilgiu: 2% karto didesnė už JAV (USSR 
- 22,400,500 kv. km.; USA - 9,428,700 kv. km.).

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO U JO- 12 vai. naktie*
Programos vedėja* ; LIUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanai Cr. Duvomay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tol.: 669-0834

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

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

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

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

8 vaL vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS:

JmriS.: 631-6834 (iromg); Henrikai N.: 366-7770 
Datulei L.: 768-9606;

1989. X. 26

Buvo rusų, kurie ir neprisidėjo prie komunistinės val
džios, bet jeigu rusai tokius sučiupdavo, tie skaudžiai 
nukentėdavo.

Maineivų kaime Juodupės valse., Rokiškio apskr. gyve
no labai apsukrus rusas, vardu Samuška. Čedasuose jis 
turėjo restoraną ir dar buvo “statybos rangovas. Dideliu 
motociklu važinėdavo. Kai rusai atėjo, jis pasitraukė 
savo ūkin į Maineivas ir niekur nepasireiškė. Kaimynai 
rusai matė, kad jis nepritaria naujai valdžiai.

Kai 1941 m. birželio m. 14-15 dienomis vežė žmones 
į Sibirą, NKVD dienos metu atvyko išvežti Samušką su 
šeima. Jis laiku pastebėjo ir pabėgo į netolimą miškelį. 
Kai jo kaimynai tai sužinojo, jie apsupo miškelį, surado 
Samušką ir atidavė jį enkavedistams...

Vienas rusas buvo pirkęs ūkį lietuvių kaime, Pandėlio 
valsčiuje. Vaikai užaugo tarp lietuvių. Vyriausias sūnus 
Vasilijus priklausė Pandėlio šaulių būriui.

Kai laikinoji vyriausybė kvietė šaulius palaikyti vals
tiečiuose tvarką iki policija bus suorganizuota, Vasilijus 
prisistatė į Pandėlį. Vieną naktį, kai Vasilijus stovėjo sar
gyboje, driokstelėjo pora šūvių iš tamsos ir Vasilijus 
krito negyvas. Nė vienas lietuvis nebuvo nušautas, tik 
jis vienas. Visiems buvo aišku, kad rusai jį laikė išdavi
ku, kuris susidėjo su lietuviais.

Po paskutiniojo karo Maskva skatino rusus keltis į 
Baltijos valstybes, kad jie sudarytų stiprų ir patikimą 
rusų . branduolį šiose valstybėse. Ir labai aišku, kodėl. 
Rygos uostą rusai norėjo pasilaikyti sau. Geležinkeliai eina 
tiesiog iš Maskvos į Rygą, nutiesti dar carų laikais. 
Rusijos imperijoje buvo trys svarbiausi uostai: Ryga, Ode
sa ir Vladivostokas. Pirmajam Pasauliniam karui baigian
tis, dar prisidėjo Murmanskas.

Iš vienos pusės, Rusija yra didžiausia pasaulio valsty
bė - supergalybė (užima 1/6-dalį žemės rutulioję- iš kitos 
pusės - ji išeikvoja daug energijos ir lėšų gražiuoju ar 
piktuoju betramdydama užgrobtas tautas ar valstybes ir 
laikydama didžiulę kariuomenę jas išlaikyti.

Rusai turi žemiausią pragyvenimo lygį tarp pavergtų 
tautų, o pastarųjų pragyvenimo lygis žemesnis, negu 
Vakarų valstybių.

Tokia imperinės valstybės dalia - visą laiką budėti ir 
būti pasiruošus užgniaužti laisvės siekimą pavergtose 
tautose. R. Bulovas

montrėal
INFO

APSISAUGOTI NUO UGNIES-KIEKVIENO REIKALAS
"Paskirk laiko apsisaugojimui: pasitark su savo gaisri

ninku" - tokia tema buvo skirta APSAUGAI NUO GAISRO 
SAVAITĖJE, vykusioje spalio 6-14 d.d. Tai geras patarimas 
bet kuriuo laiku. Patikrinkite, ar pašalintos galimo gaisro 
pavojaus priežastys jūsų namuose:
• nėra dūmų aliarmo prietaiso arba yra, bet gal nevei

kia baterijos;
• židinys ar krosnis, kurie neatitinka nustatytiems sau

gumo standartams;
• neužrakintas sandėliukas;
• prisirinkusi nereikalinga medžiaga namuose, garaže, 

sandėliuke;
• nėra atsarginio išėjimo, arba užblokuoti išėjimai pro 

duris arba koridorius;
• dideli kiekiai lengvai užsidegančių skysčių;
• užsideganti medžiaga per arti šildymo įrengimų;
• užsikimšęs kaminas arba toks, kuris neturi valymui 

skyriaus.
GAISRININKAI LANKO NAMUS

Pagrindinis Montrealio apsaugos nuo gaisrų departamen
to tikslas apsaugoti gyvybes ir nuosavybes jo aptarnauja
mų montrealiečių. Pagerinant tas pastangas, miesto savi
valdybė propaguoja piliečių apmokymą, kaip patiems apsi
saugoti. Gaisrininkai iš Service de la prevention des 
incendies de la Ville de Montreal (SPIM) lanko gyvento
jus jų namuose ir suteikia naudingų patarimų. Tai duoda 
progos ne tiktai padiskutuoti apsaugą nuo ugnies, bet 
galėtų apsaugoti ir jūsų gyvybę.

Y

• Vienas universiteto profesorius būdavo labai išsi
blaškęs. Kolega visai nenustebo, pamatęs profesoriaus 
raktus, padėtus ant torto dėžės Šaldytuve, poilsio kam
baryje. Skubiai susiradęs profesorių, atidavė jam raktus. 
Sis tačiau paprašė juos tuč tuojau padėti atgal, kur 
buvo rasti.

- Bet juk Jus juos užmiršite,- sušuko kolega.
- Ne raktai man rūpi, bet sukaktuvinis tortas 

mano žmonai! Jeigu mano raktų nebus ant dėžės, aš 
tikrai pamiršiu tų tortų.

• Moteris sako savo draugei:
Žiūrėk, tame žurnale parašyta kaip atjaunėti 

5-iais metais.
7 Kaip gerai, aš nusipirksiu 2 tokius '. - atsakė 

drauge.
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\ REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ I

f. Iki šiol šis fondas išleido per 500,01)0 dolerių
1 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- | 
t kime Kanados Lietuvių Fondui (Lithuanian-Cana- f

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!" 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
DŪMŲ ALIARMAI

Prisiminkite, kad visi Montrealio butai privalo turėti 
bent vieną^ dūmų aliarmo įtaisą. Namų savininkai yra 
atsakingi už jų įrengimą. Tačiau gyventojai privalo patys 
pasirūpinti jų priežiūra. Dūmų aliarmo prietaisai turi 
būti reguliariai išvalomi, patikrinami ir jų baterijos kar
tas nuo karto išbandomos patikrinant, ar jos dar veikia.

Žiemai artėjant dabar reiKia patikrinti elektrinius 
įrengimus ir išvalyti kaminus. Atsiminkite, kad užsikimšę 
kaminai yra rimta gaisro priežastis.
TURGŪS

Hallowe'en dienai artėjant, Montrealio turgūs pilni 
oranžinių moliūgų, visokių tradicinių gėrybių vaikams. 
Atwater ir Jean-Talon turgūs spalio mėn. 28 d. nuo 10 
v.r. iki 3 vai. p.p. dalyvauja UNICEF metiniame vajuje. 
Tie du turgūs prisideda prie 119 besivystančių kraštų 
vaikų gerbūvio, kur veikia UNICEF organizacija.

Atwater Turguje ragana "Cruelle de ville” rodys pieši
nius moliūgų dekoravimui ir dalins siurprizus. Jos partne
ris milžinas moliūgas, dalins saldainius.

Jean-Talon Turguje Drakula dalins skanumynus, o 
Hallowe' en dienos vėsumas lapkričio 1 d. bus nesvarbus, 
nes tą dieną bus vėl atidaryta šildoma vidaus prekyvietė 
ir keliolika butikų (boutiques). Šis turgus veikia 7 dienas 
savaitėje apvalius metus.

APYLINKIŲ PATARIAMIEJI KOMITETAI
Sekantieji reguliarūs posėdžiai Apylinkių Patariamųjų 

komitetų vyks lapkričio 6, 7 ir 8 d.d. Apie tas viešas 
sesijas daugiau žinių gausite ACCE8 MONTREAL, arti
miausioje įstaigoje arba paskambinus miesto BUREAU 
INTERCULTUREL MONTREAL (BIM).

ISLAMŲ MENAS
Senieji persų puodininkystės darbai ir Abasidinė kera

mika, kai kuri iš 18 šimtmečio, matomi parodoje iki lap
kričio mėn. 15 d. Marie Uguay Maison de la Culture 
Kultūros namuose. Šie elegantiški darbai buvo sukurti 
karališkiems rūmams islamiškajame pasaulyje ir dabar 
juos galima pamatyti veltui 6052 Monk Blvd. Informacija 
tel.: 872-6211 arba: 872-2044.

Information: Bureau Interculturel Montrėal
(BIM) 872-6133
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toronto
• LIETUVOS EKOLOGINĖ 
KRIZĖ - KODĖL TAIP 
YRA? Tokią paskaitę skai
tys ir skaidres rodys Lie
tuvos ŽALIŲJŲ Sąjūdžio 
pradininkas, Lietuvos Sąjū
džio Tarybos narys ir Lie
tuvos Liaudies deputatas 
ZIGMAS VAIŠVILA spalio 
mėn.29 d., 2:30 val.p.p. 
Lietuvių Namuose.

Jis padarys ir trumpę 
pranešimą ir apie tarptau
tinę ekologinę konferenci
ją, kuri vyko Bulgarijoje 
spalio mėn. 13-17 d.d. 
Šioje kartu su Z. Vaišvila 
dalyvavo ir PLB Ekologinės 
Komisijos narys dr. RO
MAS VAŠTOKAS.

Rengia: KLB Toronto 
Apylinkės Valdybos visuo
meninių reikalų komisija, 
PLB Ekologinės ZTalkos 
Lietuvai komitetas ir KL 
Jaunimo Sąjunga. Visi ma
loniai kviečiami pasiklausy
ti šios paskaitos.

• KAUKIŲ BALIŲ rengia 
Prisikėlimo Parapijos Tary
bos jaunųjų šeimų sekcija 
spalio mėn. 29 d., 1 vai.p. 
p., Parapijos salėje.

Programoje: pasakų
šalis, kaukių paradas, įvai
rūs žaidimai, moliūgų pa
roda.

Kviečiami vaikučiai 
atsinešti išpjaustytus mo-

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 320 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 8 
svečiai iš Vilniaus, 4 iš 
Kauno, 4 iš Klaipėdos; 
po 2 iš Akmenės ir iš 
Tauragės; po 1 iš Papilės, 
Telšių, Naujamiesčio, Zara
sų, Palangos, Lekėčių, Ša
kių. Iš Floridos - K. Meš
kauskienė, S. Grikėnienė 
iš Čikagos.

• LIETUVIŲ NAMŲ tradici 
nis KONCERTAS-BALIUS 
vyks lapkričio mėn. 18 
d., šeštadienį, 6:30 vai.v.

Programą atliks sol. 
Bronius Kazėnas iš Cleve
land'©, akompanuojant muz- 
Jonui Govėdui.

• NAUJI Lietuvių Namų 
NARIAI, sumokėję nario 
įnašą po $ 100: Elena Ber- 
sėnienė ir Judita Jurcevi- 
čiūtė.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $100 - B. 
Molis. Iš viso statybos 
fonde yra $145,911. Aukos 
priimamos PARAMOJE 
sąsk.8711, PRISIKĖLIMO 
P-JOS KREDITO KOOPE
RATYVE sąsk. 155332.17 
ir TALKOJE sąsk.4259. 
Aukos atleidžiamos nuo

KINGSTON

KITATAUČIAI IRGI 
LANKĖ LIETUVIŠKŲ 
JUOSTŲ PARODĄ

KIngstono mieste, Ont., 
leidžiamas savaitraštis 
KINGSTON THIS WEEK, 
28 psl., yra leidžiamas 
38.000 tiražu. Š.m. spalio 
mėn. 6 d. laidoje, trečiame 
puslapyje žurnalistė Lynn 
Rees Lambert, aplankiusi 
dail. A. ir A. Tamošaičių 
galeriją RAMOVĖ, aprašė 
ten vykstančią senųjų lie
tuviškų tautinių juostų 
parodą.

Ji trumpai apibudi
no dail. A. Tamošaitį, ku
ris juostas pradėjo rinkti 
savo tėvynėje Lietuvoje 
jau 1926 m., dail. Anasta
zija Tamo±šaitienę ir jos 
seserį Aldoną Veselkienę 
- žymiąsias juostų specialis
tes, žinomas ir tarptautiniu 
mastu; lietuviškų juostų 
istorij- ir paskirtį . Taip 
pat ji mini LTInstituto 
išleistą A.ir A.Tamošaičių 
parašytą ir iliustruotą kny
gą LITHUANIAN SASHES. 
Su dideliu susižavėjimu 
žurnalistė stebisi juostų 
rinkiniu, į kurį pakliuvo 
daugiau kaip 125 senovines 
praeito šimtmečio juostos, 
taip pat ir dovanotos paro
dai senųjų lietuvių imigran-

~ "■ PHOTO- RO8 MOOY

Dail. Anastazija, Antanas Tamošaičiai ir Aldona Veselkienė ROMUVOJE, jt£ parengtoje juosttį parodoje.

tų Amerikos kontinente 
ir austų čia dabar. L.R. — 
Lambert pamini ir audimo 
seminarą, kurį rūpestingai 
paruošė Anastazija Tamo
šaitienė ir Aldona Vesel- 
kienė. Paroda uždaroma 
spalio mėn. 30 d.

Kingstono laikraštis 
kartu su straipsniu at
spausdino ir 2 nuotraukas, 
kurių vieną čia persispaus
diname. ROMUVĄ aplankė

daug žmonių, jų tarpe ne
maža kitataučių.ypaš po šio 
straipsnio.

Aplankius neseniai vy
kusią parodą tema SHO
GUN Montrealio Muziejuje, 
kilo mintis, kad jeigu pub
lika buvo sudominta negau
siais japonų didikų ekspo
natais (nors nepakankamai, 
nes turbūt, tikėjosi toje 
parodoje pamatyti daug 
daugiau įdomių eksponatu)} 
kyla mintis, ar dabar, Kai

Pabaltijo kraštų vardai 
linksniuojami didžiojoje 
spaudoje, jų liaudies meno 
kūrinių paroda tokiame 
muziejuje nebūtų įdomesnė, 
aktualesnė ir patrauklesnė 
plačiąja! masei? Nemaža 
eksponatų parūpintų LTIns- 
titutas, privatus asmenys, 
o didelę dalį pav., medžio 
skulptūrų, būtų galima pa
vaizduoti geromis skaidrė
mis. Reikėtų kalti geležį, 
kol ji karšta. b.n.

liūgus konursui. Kviečiami 
ir visi šeimų nariai bei visi 
kiti,kurie nori pasidžiaugti 
originaliu renginiu.

• ONTARIO MOKYKLŲ 
KOMISIJA privalo duoti 
gimtųjų kalbų kursus, jeigu 
to pareikalauja tėvai 25- 
kių ar daugiau mokinių, 
kurie lanko pradžios mo

kyklą (elementary school).
Paskutine tokio parei

kalavimo data yra spalio 
mėn. 31 d. klasėms, kurios 
pradėtų mokslą 1990 m. 
sausio mėn. 31 d.

Praeitais moklso metais 
daugiau kaip 93.000 moks
leivių mokėsi 62 skirtin
gų gimtųjų kalbų. Šioje 
provincijoje 68 mokyklų 
komisijos tokius kursus 
yra įvedusios.

įdomu, ar nesusidarytų 
nė viena tokia klasė lietu
vių reikalams, kurioje nors 
mokykloje? Tai būtų dar 
priedinis lituanistinis moks
las, vyktų savaitės bėgyje 
ir visai netrukdytų prisidė
ti prie kokio nors lietuvių 
choro ar tautinių šokių 
grupės.

valstybinių mokesčių.

Papildome : praeitos savai
tės "NL" leidinyje iškritu
sias eilutes:

a.a.Augustino Venckaus 
atminimui: $50 - V.I.Turū- 
tos; $34 - D. Šaltenis ir 
M. Vėlyvis iš JAV; $25 
- E. Girėnienė.

montrea

su savo vyru Rimu, ir Rū
ta Rudinskiene.

Mokiniai apžiūrėjo 6 
įvairias mašinėles, priedo 
ir antikines, sukabintus 
ant sienų įvairius išeivijoje 
išeinančius laikraščius, 
ATGIMIMO leidinį, Lietu
vos miestų herbų nuotrau
kas, žemėlapius, biblioteką. 
Teko atskleisti ir sandėliu
ko paslaptis, ir kur laiko- 

■ mos adresų klišės ir karto
tekos, o taip pat ir rūsio 

[[įžymybes.

Mokiniai įteikė pundą 
savo piešinėlių ir rašinėlių. 
Pasikalbėjome, prisiminėme, 
kaip kadaise spausdinto 
žodžio iš viso nebuvo, vis
ką reikėdavo perrašyti 
ranka. Vizitas baigėsi dai
nele "Du gaideliai", nes 
juk tokiame būryje negali 
lietuviai apsieiti be dainų. 
Taigi, tradicija buvo išlai
kyta ir gražiai atsisveikin
ta. Ačiū už atsilankymą’.

B i r u t ė Nag i e nė

MOKSLEIVIAI APLANKĖ 
"NL" REDAKCIJĄ

Montrealio Lituanistinės 
Mokyklos vedėja Joana 
Adamonytė įtraukė į prog
ramą ir moksleivių supa
žindinimą su "NL" Redak
cijos patalpomis bei kaip 
vyksta laikraščio paruoši
mas spaudai.

Lietingą spalio mėn. 
20 d. šeštadienį į redakciją 
sugužėjo netik visas būrys 
moksleivių (jų buvo 22), 
ne tik vedėja su padėjėja 
Andrėja______ Celtoriūte,bet
taip pat atvyko beviešinti, 
čia buvusi mokytoja Mary
tė Adamonytė-Rekašienė

VILNIAUS UNIVERSITETO ANSAMBLIS MONTREALYJE
D.N.Ba 1 t rūkopi s

1989 m. spalio mėn. 21 diena. Šeštadienis. Eilinė, 
lietinga vėlyvo rudens diena. O vis dėlto, ji neeilinė. 
Mat, šį vakarą čia buvo laukiamas pargrįžtant iš gastro
lių po Šiaurės Ameriką Vilniaus Universiteto Dainų ir 
Šokių Ansamblis. Ir visa tai dar tokių kataklizminių 
įvykių fone: žemės drebėjimai San Francisco mieste 
bei kitur, mus jau spėjęs nugąsdinti pirmasis naujosios 
žiemos sniegas ir t.t. Taigi, čia Montrealyje šiandien 
daug, labai daug ypatingo. O man dar teko uždavinys 
visa tai kaip nors aprašyti. Atsieit, pakliuvau į pirmąją 
ugnį. O aprašyti vis dėlto reikia, nori ar nenori. Bet 
kaip? Visą vakarą ir sekantį rytą man sukosi, pynėsi 
galvoje minčių ir įvykių chaosas.

Pagaliau nusprendžiau. ’Pradėsime nuo raidės "M". 
Kodėl? Mat, jau taip atsitiko, kad mano gyvenime ši 
raidė labai lemtingai figūravo. Pirmiausiai, tai Marijam
polė, mano ankstyvosios jaunystės miestas, kur prieš

"M" - tai mano neseniai mirusios žmonelės vardas Mar
garita...

Taigi,- M-ontrealyje, grįžtant prie pagrindinės 
šio rašinio temos, spalio 21 -sios vakarą mūsų Aušros 
Vartų parapijos religiniame , kaip ir kultūriniame centre 
dėjosi dideli ir neeiliniai įvykiai. Jau nuo 6 valandos 
vakaro salė ūžė pilna žmonių, kaip bičių avilys. O žmo
nių prigūžėjo tikrai daug. Buvo ir labai seniai nematytų 
veidų, kurių net ir per Kalėdas ar Velykas nepamatysi. 
Taigi, šio Vilniaus Universiteto Ansamblio trauka,atrodoj 
buvo magiška. Gal net daugiau, nei vasarą mus aplan
kiusio "Armonikos" Ansamblio. Kaip ten bebuvo, vienok 
liaudies primarmėjo didžiai daug. Kaip jau sakyta, nuo 
6 vai. laukėme pasirodant musų ansamblininkų iš pačios 
Lietuvos sostinės Vilniaus. Jau ir 6:30, netrukus ir 7 
vai., tačiau mūsų svetelių vis dar nėra. Pagaliau pasiro
dė pirmieji sugrįžtančio Vilniaus U-to Ansamblio nariai. 
Kodėl sakau "sugrįžtančio" ansamblio? Iš tikrųjų, jie 
Montrealyje jau nebe naujokai. Čia, Mirabel Aerouoste, 
spalio mėn. pradžioje ir prasidėjo jo kelionė po Šiaurės 
Amerikos kontinentą. Čia jie buvo svetingai sutikti vai
šingųjų Montrealio apylinkes lietuvių. Dar Mirabel aero
uoste jie buvo iškilmingai sutikti ir paskirstyti nakvy
nėms po plačiojo Montrealio lietuviškąsias pastoges. 
Čia jie buvo taipgi supažindinti su Šiaurės Amerikos 
gyvenimo pulsu, čionykščių lietuvių gyvenimo būdu. Čia 
jiems buvo aprodyta mūsų didmiesčio žymiausieji bruo
žai, supažindinta su mūsų abiejų parapijų šventovėmis 
bei kitomis įstaigomis. Po poros dienų svečiavimosi, 
jie buvo išlydėti savo gastrolėms į Detroitą,Cleveland'ą, 
Čikagą, Torontą ir vėl atgal į Montrealį.

Taigi, sugrįžo jie,ir pro šonines mūsų salės duris, 
gražia eilute įžygiavo, sveikinami gausių žiūrovų triukš
mingais plojimais. Susodinti už didžiojo stalo, ansamblie
čiai ir žiūrovai pirmiausiai buvo pastiprinti labai skania 
vakariene bei kavute su pyragaičiais. Po to prasidėjo 
iškilmingoji dalis.

OH LIETUVIU KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9'/2% už 90 dienų term.indėlius 
93/«% už 6 mėn.term.indėlius 
93A% už 1 m. term, indėlius 
9'/a% už 2 m. term, indėlius 
91/2% už 3 m. term, indėlius 
93/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.

103A% už 1 m. GIC invest, pažym. 
10'A% už 2 m. GIC invest, pažym. 
1072% už 3 m. GIC invest, pažym.

83/«% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
103A% 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.
83/«% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
974% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
672% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

1 metų ...........  12%%
2 metų ........... 12%%
3 metų ........... 12%%.

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų... 11%% 

(variable rate)

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.; šeštadienlaie-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.

virš 50 metų buvo pradėti labai sėkmingai mano viduri
nieji mokslai. Antra,- tai Montrealis, kur praeito karo 
audros mane atbloškė prieš virš 40 metų. Ir trečioji

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

Telefonai. (416) 532 3400 ir 532 3414

MOKA UŽ:

Vincas Piečaitis, užkopęs ant scenos, per mikro
foną pirmąkart prabilo į ansambliečius keletu trumpų 
sveikinimo sakinių, pakviesdamas toliau iškilmes pravesti 
Ireną Adamonytę-Satkauskienę. Jinai pristatė Ansamblio 
visą meninę vadovybę bei kitus salėje esančius žymius 
svečius iš Lietuvos ir kitur. Pažymėtini buvo Vilniaus 
Universiteto profesoriai: ekonominių mokslų daktaras, 
prof. Algis Šileika ir istorijos-filosofijos profesorius, 
Sąjūdžio Seimo Tarybos narys Bronius Genzelis. Paprašy
ti atsistoti buvo taipgi salėje esantys kiti svečiai iš 
Lietuvos, ar iš kitų lietuviškųjų kolonijų atvykę į šį 
subuvimą.

Prof. Bronius Genzelis buvo pakviestas į sceną
/nukelta į 7 psl........................ /

AKTYVAI VIRŠ 73 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame IM 985,000 k mortgtčkM M 18% įkai
noto tinto visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nadau- 
gieu $2,000. Asmeninis paskolos mirtie* atveju apdraustos Nd 
1 <5.uno Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama plnl- 
gu,es perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of Credit) ir antrieji mortgičlai.

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; šeštadieniaia - nuo 9 v. ryto Iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

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

6- psl.

90-179 d. term, ind............ 972%
180-185 d. term, ind............ 97a%
1 metų term, indėlius....... 93/a%
2 metų term, indėlius..... 972%
3 metų term, indėlius..... 972%
1 metų GlC-met. palūk. ..11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 1072%.
3 metų GlC-met. palūk. .. 107:% I 
1 metų GlC-mėn. palūk.. 93/a% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 87a% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 % : 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 107a% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 1072% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 % . 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 974% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 57a%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1274%
2 metų .................. 127a %
3 metų .............. 127a%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .— 11Va%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybe iki $2,000 už 
santsupas laikomas ėdrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgkUus Iki 75% Įkai
noto turto vertės. Parduodama pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio už įkra
tytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

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

FATARHAVIMAS - ORBITAS IR TIKSLUI I
533-1121 (416) 82X-64M

• GAISRO • AUrOMMNLiy * ATSAKOMYBfS • 
•CrVYtiS * ROMfRONi •

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd. 

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

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) S 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ K 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai galvos nuo pensininkų rūmų, 1610 S 
Bloor St. Nešt, kampas Indian Rd.) 7130 vai. v. f|

į SKAMBINKITE Te!.: 487-5591
iMXMXMXMxtmnMXMxrawMxmMxia

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



I........atkelta iš 6 psi /
padaryti pranešimą apie dabartinę padėtį Lietuvoje. Pa
žymėtina, jog jis, būdamas TSRS liaudies deputatu, jau 
spėjo Maskvos naujajame parlamente pasižymėti kaipo 
drųsus Lietuvos interesę gynėjas, jos nepriklausomybės 
puoselėtojas. Kad jis tokiu yra, patvirtina faktas, kų 
net ir pats M. Gorbačiov’as asmeniškai yra pastebėjęs. 
Tokiu būdu, prof.B.Genzelis, būdamas istorijos-filosofijos 
žinovas, turi dar didesnę galimybę ištirti rusę psicholo
gijų bei galvoseną. Jis pabėrė apsčiai detalių bei pasta
bų apie pačios Sovietų imperijos padėtį ir jos siekius. 
Jis teigė, jog imperija braška ir jai atsigauti yra neleis
tina. Jis labai kritiškai palietė patį prez. M. Gorba- 
čiov’ų, padariusį gerų, bet ir blogų reformų. Jis pasakė, 
jog Brežnev’as įrodęs, kad ir durnius galėjo valdyti So
vietų imperijų, o Gorbačiov’as įrodė, jog imperijų išvis 
galima nevaldyti... Labai įdomiai profesorius nušvietė 
rusų tautos psichologijų. Rusų mokslininkas Čadajev'as 
XIX a.pasakęs, kad rusų nelaimės prasidėjo nuo Bizanti
jos civilizacijos priėmimo. Prof.Genzelis teigė, kad Brež- 
nev’o viešpatavimo laikais sovietų ekspansinėn erdvėn 
buvo įjungta ir Afganistanas su Iranu (1981 m.).

1939 m. Stalinas buvo pasakęs, jog 1917 m. revo
liucijos laiku Rusija neteko kai kurių savo imperijos 
sričių (Pabaltijo, Ukrainos pakraščių). Todėl 1939-1940 
m. sovietai šias sritis tik paprastai "susigrųžino".

Profesorius, kalbėdamas apie dabartinius Lietuvos 
siekius, teigė, jog Lietuvai telieka tik parlamentinis 
kelias į didesnę ar net visiškų nepriklausomybę. Ginklu 
tai atsiekti šiuo metu būtų neprotinga. Vėliausias feno
menas, tai viešosios opinijos susiformavimas Lietuvoje. 
Prof. B. Genzelis dar turėjo grįžti į scenų, patikslinti 
kai kurių teiginių, liečiančių tūlus istorinius faktus tarp 
lietuvių ir rusų tautų.

Profesoriui baigus kalbėti, Irena Adamonytė -Šat
kauskienė pakvietė scenon K.L.B. Montrealio A-kės 
Ansamblių iš Lietuvos Koncertų Rengimo Komiteto pir
mininkų Juozų Piečaitį. Šis trumpai pasveikino visus 
svečius poeto Antano Miškinio eilėmis. Po to jis prof. 
B.Genzeliui įteikė Montrealio miesto albumų. Sekantis 
sveikintojas buvo J. Šiaučiulis, įteikęs profesoriui VIL
NIAUS Saulių Rinktinės Kanadoje Metraštį, savo paties 
redaguotų.

Po to sveikino K.L.B. Montralio Apylinkės Valdy
bos pirmininkas Arūnas Staškevičius. Jis profesoriui įtei
kė visų komplektų Bostone išleistosios Lietuvių Enciklo
pedijos. Tai buvo montrealiečio mecenato Kosto Toliušio 
dovana Vilniaus Universitetui. Dokumentų pasirašė: Kos
tas Toliušis, Juozas Šiaučiulis ir Arūnas Staškevičius.

Mažasis Koncertas (improvizuotas)
Pasibaigus oficialiai programai, ansambliečiai su-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
Įsikūręs nuosavuos* namuos* —

HAMILTONO KREDITO K00PRATYVAS„TALKA,,
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

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 uždcryta.

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki . 5.5% asmenines paskolas....  15.5%
santaupas....................... . 7.5% nekiln. turto oask. 1 m..12.75%
kasd.pal.taupymo s-ta ... .... 7% nekll.turto pask. 3 m.. 14%
90 dienų indėlius ........... .. 10% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius ........ .. 11% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. 10,5% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ......... ... 11% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% dydį iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m............ ... 11% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m................ ... 11% drauda iki $25.000.

ruošė neoficialų koncertų-siurprizų. Jie vikriai persirengė 
repeticine apranga ir atliko programėlę-šiupinį. Jų pra
dėjo ansamblio šokėjos, parodydamos kabaretinio pobū
džio ’’reviu”. Prieblandoje ir šviesų žaidime jos parodė 
savo moteriškosios anatomijos stilingas dalis. Jų džiazi- 
niai judesiai iššaukė jaunesniųjų žiūrovų entuziastingas 
replikas. Sekė studentų chorelis, atlikęs a capella dainų 
be žodžių iš amerikietiškos operetes "Hello Dolly". Sekė 
montažas "Madridas naktį", ritmingai ir disciplinuotai 
atliktas. Po to vyrų trio atliko imitacijų "Stevie Won
der". Galiausiai, vyrukų grupe atliko dainų "Plaukė žųse- 
lė per ežerelį" net penkiomis kalbomis: vokiškai, prancū
ziškai, angliškai, SUVALKIETIŠKAI ir pabaigoje - rusiš
kai, kur žųselė rusų interpretuojama "glasnost" ir "pe- 
restorika", ir 1.1.

Programa buvo užbaigta studentams susibūrus 
ant scenos, su švieselėmis rankose. Prieblandoje, žėrint 
žvakutėms, jie atliko tradicinę studentų dainų.

Vakaronė tęsėsi, grojant Jono Šulmistro paruoštai 
muzikinei programai iki vėlyvos nakties.

Sekmadienio Religinė Programa
Išaušo saulėtas spalio mėn. rudens rytas. Jau 10 

vai. Aušros Vartų šventovės patalpose, po trumpos nak
ties poilsio, susirinko ansamblio dainininkai. Vadovaujami 
reiklaus chorvedžio Vytauto Abario, Seselių Namų salėje 
repetavo savo religinę programėlę. Buvo nepaprastai 
įdomu stebėti, kai reiklusis chorvedys varė savo daininin
kus per įvairių gamų treniruotę. Tai buvo aukšto laips
nio balsų mankšta, nuo kiečiausių diezų iki minkščiausių, 
bemolių. Trumpa giesmių repertuaro atranka su A.V.Pa- 
rapijos Choro koordinatorium Antanu Kebliu, po to grei
ta repeticija - ir visi išskubėjom į pačių šventovę, kur 
jau prieš 11 vai. laukė gausios maldininkų masės.

Keletą minučių prieš 11 vai. ansamblio giesminin
kai jau aukštai prie vargonų išsirikiuoja mūsų pakopose. 
Aplinkui pasieniuose susispietė mūsų reguliariųjų choristų- 
čių būriai. Su didžiu smalsumu visi stebi svečius iš Vil
niaus, su dar didesniu smalsumu laukdami jų užgiedant. 
Žemai šventovė pilnutėlė nemažiau smalsių maldininkų, 
belaukiančių išgirsti jaunatviškuosius balsus iš Lietuvos...

Štai jau ir 11 vai., sužvanga varpelis ir prie alto
riaus įžengia pats A.V.Parapijos klebonas, kun. J.Aranaus- 
kas, SJ, lydimas gražiai pasipuošusių klapčiukų. Sugau
džia vargonai. Gražiais, tyrais balsais suskamba tradici
nė "Pulkim ant kelių". Chorveys ir giesmininkai pasi
stengė iš pačių pradžių užimponuoti visus. Toliau jie 
atlieka taipgi tradicinę, dar mano gimnazijos laikais 
Marijampolės didžiojoje šventovėje gimnazistų giedotų 
"Prieš Tavo altorių". Tai man (ir kitiems) priminė tuos 
tolimus pirmosios jaunystės laikus. Sekančios pora gies
mių buvo vėlesniosios kūrybos - "Kaip ilgesingai" ir 
"Malda už tėvynę" ir dar retesnė "Mitetta". Labai mal
dingai ir subtiliai nuskambėjo "Marija, Marija". Artėja 
Mišių pabaiga. Giesmininkai iš Tėvynės Lietuvos užbaigė 
savo religinį repertuarų su taipgi nauja giesme - "Paža
dinkit Lietuvų mūsų".

Nuskambėjus paskutiniams šios širdį jaudinančios 
giesmės akordams, A.V.Parapijos klebonas kun. J. Ara- 
nauskas nuo altoriaus trumpai padėkojo mieliesiems sve
čiams giesmininkams už tokį puikų giedojimų. Toliau 
- spontaniškai visi maldinininkai atsisuko veidu į vargo
nus ir prapliupo ilgais, nuoširdžiais plojimais šauniesiems 
giedotojams ir jų chorvedžiui ‘Vyt. Abariui.

Po to yisi nusileidome į apatinę šventovės salę, 
kur visų laukė darbščiųjų A.V.Parapijos chorisčių paruoš
ti užkandžiai su kava ir kitais atsigaivinimais. Valandėlė 
pasistiprinimui ir trumpiems pokalbiams, kai per mikro
fonų reiklusis renginio vadovas Juozas Piečaitis jau ra
gina visus pajudėti, nes ansambliečių dar laukia didžioji 
generalinė repeticija, o po to DIDYSIS KONCERTAS.

P.S. Yra svarbu ir prasminga paminėti, jog šio 
Ansamblio atkvietimo pradininkas yra veiklusis montrea- 
lietis Liudas Stankevičius. Jis dar 1981 m., tuomet dir
bęs Concordia Universitete, mėgino tai padaryti. Deja, 
brežneviniais laikais tai buvo neįmanoma.

ATSISVEIKINOME SU A.A. JOANA STEPONAVIČIŪTE- 

KĘSGAILIENE
Po ilgos ir sunkios ligos, iškankinta skausmų, su 

šiuo pasauliu atsiskyrė Joana Kęsgailienė 1989 m. rugpjū
čio mėn. 1 d. Išėjo viena, ir kaip ji dažnai sakydavo, 
"nenoriu būti niekam našta ir nenoriu likti niekam sko
linga". Jos gyvenimo siūlas nutrūko einant DeSėve gatve 
pas gydytojų, ieškant medicininės pagalbos.

Joana Steponavičiūtė-Kęsgailienė buvo gimusi 
1912 m. vasario mėn. 5 d. Ji niekuomet nemėgdavo 
kalbėti apie savo jaunystę, nes tai jai, atrodo, sukeldavo 
skaudžius prisiminimus. Motina, našle likusi, augino jų 
ir jos brolį sunkiai dirbdama. Sveikatai pašlijus, niekuo
met nebepagijo ir mirė, palikdama Joanų ir jos brolį 
labai jaunus vaikus. Atrodo, kad motinos seserys susita
rusios pasiėmė juos pasiskirsčiusios, ir jie augo našlai
čiai be tėvų meilės ir globos.

JOANA STEPONAVIČIĖTĖ-KĘSGAILIENE

Neteko sužinoti, kiek metų juodu liko augti pas 
tetas, tačiau kalbėdavo apie pirmųjį darbų ir apie moks
lų po darbo suaugusiųjų gimnazijoje. Kadangi visų gyve
nimų buvo labai darbšti ir rūpestinga, tai tarnyboje 
Kauno Miesto Savivaldybėje sekėsi gerai. Ten ji susipa
žino ir su savo busimuoju vyru, a.a. Steponu Kęsgaila- 
Kenstavičium. Būdavo įdomu ir juokinga klausytis jos 
pasakojimų, kai ji pirmų kartų nuvyko su vyru į jo tė
viškę, Dapšių kaimų, Židikių valsčiuje, Mažeikių apskri
tyje ir bandė suprasti tikrų žemaičių kalbų. Ji sakydavo, 
kad labai dažnai reikėdavo spėlioti, kas jai buvo sakoma.

Frontui priartėjus prie Kauno, Kęsgailų šeima 
paliko Lietuvų 1944 metais ir pasitraukė į Vokietijų, 
1947 m. išvyko į Angliju ir po metų, 1948-taisiais, imi
gravo į Kanadų ir apsigyveno Montrealyje.

1977 m., rugsėjo 27 d. mirė a.a.Steponas Kęsgailą- 
Likusi viena, dar daugiau ėmėsi labdaros darbų, lankyda
ma ir globodama sunkiai sergančius. Daugelis jų prisi
mins jų ar tai ruošiant siuntinius Suvalkų Trikampyje 
pasilikusiems ir reikalingiems paramos, ar vežančių ne
mokančius kalbos ir negalinčius susikalbėti į ligonines 
ar pas daktarus.

A.a. Joana ir Steponas Kęsgailos buvo nuoširdūs 
mūsų šeimos draugai per ilgus metus. Jų netekimas už- 
skleidžia lapų, kuris pasiliks prirašytas daugeliu gražių 
prisiminimų apie bendruomeninio ir parapijinio darbo 
įvykius A.a.Joana ir Steponas buvo mūsų dukterims Ra
sai ir Inai lyg seneliai,kurių jos neturėjo laimės savo 
vaikystėje pažinti. Labai skaudu buvo mums išgirsti apie 
Joanos mirtį, būnant toli už Kanados ribų. Vienintelis 
mūsų šeimos atstovas buvo Rasa, kuri atvyko į Montre
al! ir pasiliko iki palydėjimo į kapines. Šiuos kelis pluoš
tus minčių apie a.a. Joanų Kęsgailienę noriu užbaigti 
Rasos Lukoše vičiūtės-Kurienės atsisveikinimu Cote dės 
Neiges kapinių krematoriume:

"Amžinų atilsį, ponia Kęsgailiene. Suėjome visi 
čia, Jūsų pažįstami, bičiuliai, draugai, palydėti Jus Jūsiį 
paskutinėje gyvenimo kelionėje. Jus palydėti taip, kaip 
Jūs visų savo gyvenimų lydėjote daugelį iš mūsų mūsų 
darbuose, užsimojimuose, tiksluose. Vieni atminsime Jūsų 
jaunas studentiškas dienas gimtinėje - Lietuvoje. Kiti 
sugrįšime į pirmuosius kūrimosi metus Kanadoje, kai 
steigėsi Aušros Vartų Parapija, Laikinasis Organizacinis 
Komitetas, Kanados Lietuvių Bendruomenė, sambūriai 
ir daugelis Montrealio lietuviškųjų organizacijų.

Ne vienas atmins Jus meškeriojant ilgas valandas 
Baskatong ežeruose ar ant įšalusio Sv. Lauryno žiemų. 
Kiti prisimins Jus sekmadieniais ateinanačių De Seve 
gatve į Aušros Vartų šventovę 10 vai. Mišioms. Buvote 
visuomet rami, neužgauli ir neišsišokanti mūsų gyvenimo 
ir visuomenės asmenybė, ieškanti tiesos su giliais savo 
principais ir įsitikinimais. Aktyviai dalyvavote, kiek jė
gos leido, Montrealio lietuvių visuomeniniame darbe. 
Radote laiko visiems: patardavote jauniems ir suaugu
siems; paguosdavote ir gerus žodžius tarėte ne vienam, 
kuris buvo jų labai išsiilgęs; buvote kantri ir nutylėda
vote nesantaikas.

Miela Ponia Kęsgailiene, pasibaigė Jūsų paskuti
niųjų metų kančios; paliekate mūsų visuomenėje didelę 
tuščių vietų; grįžtate namo pas a.a.Steponų, Jūsų žemiš
kojo gyvenimo geriausių draugų; grįžtate pas mūsų Kū
rėjų. Ilsėkitės Ramybėje".

Pagal a.a. Joanos Kęsgailienės pageidavimų, jos 
pelenai buvo palaidoti Šv.Jono Lietuvių Kapinėse, 1989 
m. rugpjūčio men.31 d. šalia jos vyro a.a.Stepono Kęs
gailos po Šv.Mišių Lietuvos Kankinių Šventovėje Missi
ssauga, Ont., Kanadoje. Petras Lukoševičius
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Gobelenų audėja dail. Zinaida Dargienė ruošia skaidres rodymui.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

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

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS 11 % 
TERM. INDĖLIUS:

1 metų••••••••••••a %
180 d.- 364 4........ 93%%
120 d. -179 d.... 9’/2% 
60d. - 119 d. ..... 9’4% 

30 d. - 59 d....... 9 %

IMA

Nekiln. turto — nuo 12%%

Taupymo specialios sark. .. 6 % 
T aupymo su gyv. droud.......... 5% %
Taupymo kasdienines sęsk., 5/2% i 
Einamos sąskaitos. 
RRIF - RRSP-term........
RRIF - RRSP—taup........

UŽ:

Asmeninės — nuo 13%

4/2%
11 %
6/2%

• VAIVORYKŠTĖS narės 
ir keletas svečių susirinko 
į "NL" Redakcijos patalpas 
pasiklausyti tekstilininkės 
dail. Zinaidos Dargienės 
pašnekesio, pasižiūrėti go
belenų skaidrių > kurias 
ji atsivežė iš Lietuvos.

Sužinojome kaip organi
zaciniai tvarkosi Lietuvoje 
Dailininkų Sųjunga, kaip 
rengiamos parodos, užsako
mi darbai, gaunama medžia
ga darbams atlikti ir kt.

Kai kurios 
ninkės buvo 
savo kilimus,
galėtų pamatyti, 
didžiuosius darbus, 
žiūrėjo pas Genutę 
lienę jos bute.

Labai geros
atskleidė įdomias didžiųsias 
Z. Dargienės kompozicijas, 
Paukščių ciklų ir kūrinius 
kitomis temomis. įdomu 
buvo išgirsti ir apie jos 
pačios naudojamų vieninte
lę tokių kilimų audimo tech-, 
nikų Lietuvoje. Viešėdama, 
ji padarė eilę batiko tech
nika darbų, kurie taip pat 
labai sudomino vaivorykšti- 
ninkes ir svečius. Jų visų 
vardu pasveikino ir padė
kojo už pašnekesį 
vaivorykštininkių,
Nagienė. Vyno stiklas 
kavutė užbaigė šį įdomų 
vakarų.

Rodymo aparatų mielai 
paskolino Ig. Petrauskas.

už kų jam VAIVORYKŠTĖ 
nuoširdžiai dėkoja. -b.

vaivorykšti- 
atsinešusios 

kad

• A.a. Joanos Kęsgailienės 
atminimui aukojo NPŠM 
Marijos Seselėms Montrea- 
lyje: po $30 - Vincas Ka- 
čergius, Regina ir Linas 
Urbonai; $ 25 - Elena ir 
Vaclovas Kerbeliai; po 
$ 20 - Agota Knystautienė, 
Birutė ir Henrikas Nagiai.

Jūsų aukos įgalina 
daryti

viešnia
Kitus- 

ji ap- 
Montvi-

skaidrės

viena 
Birutė 

ir

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

Dr. JONAS MAL1SKA 
Tek: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

D. D. S.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHI RŪRO Al 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.Q H3G 1S5

mus 
’ _ i labdaros darbus, 

už kų nuoširdžiai dėkojame.
N.P.Š.M.Marijos Seserys 

Montrealyje

• Šiuo metu Sesele's gauna 
daugokai prašymų 
joje 
ypač 
šiltų 
taip 
jagimiems. Jeigu kas turė
tų naudotų, bet pakanka
mai gerame stovyje, prašo
me atvežti pas Seseles. 
Jeigu neturite kaip atvežti, 
skambinkite Seselei Paulei 
tel: 766-9397.
• Nuo lapkričio mėn. 1 d 
Lietuvių Klubas RŪTA 
vėl pradės rodyti vaizda
juostes trečiadieniais, 1 
val.p.p. klubo patalpose} 
lapkričio men. 1 d.- "Vys - 
kupo Pauliaus Baltakio 
Koncekracija (1984), lapkri
čio 8 d. - "XXXI Kanados 
Lietuvių Diena Montrealyje 
(1986), lapkričio mėn. 18 
d. "Los Angeles Dainuojan
čių Inžinierių Kvartetas 
Lietuvoje" (1989).

iš Lenki- 
lietuvių, 
vaikiškų 

drabužių,

gyvenančių 
vyriškų ir 
žieminių 

pat keli prašo jų nau-

ri iw(f iTtiri tfnJTi rnlfit

lhį i.ųuji1 .Ui

Ihii i rTTitif lŪTi’r^n i fi

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANT U GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.4 5 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
HSP 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Ca/tan BERARD, D. M. D.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

M. CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Sdle, P.O. H8P 1L2

Atidaryt* kasdien nuo 9—10 v.v. 
šeštadieniais : nuo 9 r. - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tol.:i 931-4024

Notarai

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

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

B p*l.

iš kairės: Rūta Bendžiute, Kristina 
Makauskienė ir Regina Piečaitienė.

• LIUDAS STANKEVIČIUS 
su žmona išvyko atostogų 
į Singapūru iki lapkričio 
mėn. 20 dienos.

SKAIDRIU VAKARE “NL” patalpose: D. Staškevičiene, E. Kerbelienė, Z. 
BĮ Dargienė, G. Montvilienė, R. Brikienė. Visos nuotr. H. Nagio.

• IDOMIAI ir PUIKIAI 
pasirodęs VILNIAUS UNI
VERSITETO ANSAMBLIS 
Montrealyje,dalyvavęs Susi
pažinimo vakare, po kon
certo apsilankęs Montrealio 
Miesto Savivaldybės Rū
muose ir geriausioje garso 
įrašų 
Heights, 
d.išvyko atgal iš Mirabel 
aerodromo

studijoje Morin
spalio mėn. 24

į Lietuvą.

Išvyko i 
atkeliavę 
pasižiūrėti 
programos. 
Bostono, New 
ronto, Ottawos 
cagos.

atgal ir iš toliau 
mūsų

šio
. O

tautiečiai 
Ansamblio 

jų buvo iš 
Yorko, 
ir net

To-
Chi-

PAKRIKŠTYTAS AV 
Parapijos bažnyčioje Danie
liaus ir Johanne KERŠU- 
LIŲ sūnus Jonathan.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS RUOŠIAMI 
RUDENS SEZONO

PIETŪS
š. m. SPALIO mėn. 29 d. 1val p.p. SEKMADIENI

Sv, KAZIMIERO parapijos salėje
• Baras • Skanūs valgiai, grybai • Loterija 

IĖJIMAS 10 dol.

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.-

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

Tel.: 627-1328

■NTMPMMVR tkiCTmCAL 
tLICnnCMH OONTMACTO*'

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

IMA ALLION
LASALLE. QU t. N«P2Ca

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

1449 rue St. Alexandre. 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

TEL: 366-5484

Telefonai:
844- 7307 ir 288-9646____ ■ _______

PASSE PORT - COMMERCIALTONY
P H OTOĮ mariam-wctwhgs 
STUDIO*5220 Qoooa Mory Rd. Saite 8

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

$

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTU INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS
1475 De Seve

P irmadieniai s 
Antr., Trečiad. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

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 Salle Blvd., LA SALLE . P.O. 

Tai.: 365-8666
Sav. Ona Voronlnkaitlonė “Smoked meat" specialistė 

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dodge Chrysler 
Černiene Dodge Truck*

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1060 Lapiene
366-7818 eem laB Wtewwlryw

avmėer D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
ųBJf NEKILNOJAMO TORTO VISAPUSIŠKAS

, . PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS
F.to m.l.s. 445 Jc(n Ta|(m w Swit» Montreal, P.Q.

sistema Td: 273-9181_______Narnai 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS A D AMONIS Ree.: SS0-S3SS
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3007 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 11.7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’ll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS N0RKEL1ŪNAS , b.a. c.s.c., i.b.
tel. bus.: 727-3120 rez.: 376-3781

TEL.: (514)767 - 4690

VINCAS PIEČAII1S
1265 LECLAIR. VERDUN. P.U H4H 2M4 

JONAS li COTt REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

AUUNNUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI 
APKALIMAI AUUMMJUM, PLIEK 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOT 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: Jdm OSKOWICZ

TRANS QUEBEC SID:

Tolofaoas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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