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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
h. n.

Lietuvos TSR Pilietybės Įstatymas-Projektas
/ tęsinys /

IZRAELIS IR PIETŲ 
AFRIKA GAMINA 
UŽDRAUSTAS RAKETAS

Amerikiečių žinių agen
tūra paskelbė JAV- žvalgy
bos (ČIA) komunikatų apie 
Pietų Afrikoje gaminamas 
tolimųjų nuotolių raketas, 
kurios gali branduolinius 
užtaisus nuskraidinti kelis 
tūkstančius kilometrų. 
Raketos gaminamos Izrae
lio karinės vadovybės pa
galba ir parama. Kaip 
žinia, jau prieš kelis me
tus pasaulio spaudoje buvo' 
paskelbta apie atominių 
bombų bandymą, kurį Iz
raelis ir Pietų Afrika 
atliko netoli pietinių Afri
kos krantų. Nors abi pami
nėtos valstybės tai užgin
čijo, bet JAV vyriausybė 
bei spauda tuo paneigimu 
netikėjo. Kai Izraelio agen
tai Romoje iš britų lėktu
vo pagrobė buvusį Izraelio 
pilietį Vanunu, kuris britų 
spaudoje buvo paskelbęs' 
apie atominių ginklų gamy
bą Izraelyje, kurioje jis 
dirbo, visiems buvo aišku, 
kad Izraelis turi branduoli
nius ginklus.

Pagal paties Izraelio pa
sirašytą susitarimą, nei 
branduolinių ginklų, nei 
tolimojo nuotolio raketų, 
kurios tokius ginklus galė
tų skraidinti, Izraelis netu
rėjo teisės gaminti. Tos 
teisės neturi nė Pietų 
Afrika. Amerikiečių reakci
ja gana charakteringa: 
garsiai piktinamasi ir ofi
cialiai protestuojama, bet 
Amerikos vyriausybės at
stovai, paklausti ar bus 
taikomos Izraeliui sankci
jos už tarptautinių sutar
čių laužymą, atsakė neigia
mai. Anot senatoriaus 
Doyle, sankcijas Izraeliui 
pritaikyti būsią nelengva, 
nes žydai "retkarčiais turi 
per didelę įtaką (clout)". 
Pridurtina dar, kad minė- 
tasai Vanunu, kuris buvo 
atsisakęs Izraelio piliety
bės, dingo be žinios Izrae
lio kalėjimuose. Jo arti
mųjų pastangos jį išlais
vinti iki šiol liko nesėk
mingos.

NEPAGRĮSTI ŽYDŲ "NACIŲ 
MEDŽIOTOJŲ" KALTINIMAI' 
UKRAINIEČIAMS IR NAUJI' 
Šmeižtai prieš 
LIETUVIUS

Kai Pabaltijo kraštuose, 
Ukraininoje ir Lenkijoje, 
prasidėjus laisvėjimų sąjū
džiams, ėmė rodytis spau
doje KGB agentų ilgai 
nuslėptieji nusikaltimai ir 
juos vykdžiusiųjų pavaroės, 
kai kurie balsingi "nacių 
medžiotojai" Kiek pritilo, 
nes paaiškėjo, Kad karo 
nusikaltėlių, ir dar kokių, 
esama ir sovietų saugumie

čių tarpe. ReiKalavimai 
tokius sovietų karo nusikal
tėlius patraukti teiman 
pasigirdo ir tebesigirdi ne 
tiktai sovietų okupuotuose 
kraštuose, bet ir pačioje 
Rusijoje bei pačioje Mask
voje.

Mūsų mikštaširdžiams 
superliberalams atkakliai 
tylint ir tebedeklamuojant 
kolektyvinės kaltes ir ko- 
leKtyvinės sąžinės postula
tus, verta būtų pasisi<aity- 
ti žemiau minimus du 
straipsnius, pasirodžiusius 
Montrėulio dienraščio THE 
GAZETTE š.m. spalio 
mėnr^B- -u. -ir spalio 26 d.“ 
numeriuose. u

Alexander Melnyk straip
snyje, pavadintame UKRAI
NIAN WAR CRIMES NOT 
PROVEN (Ukrainiečių karo 
nusikaltimai neįrodyti), 
teigia: "Iš tiesų tačiau, 
Deschenes Komisijos rapor
tas rimtai verčia suabejoti 
patikimumu vieno iš baisin- 
giausiųjų šauklių apie karo 
nusikaltėlius Kanadoje 
Sol Littman’o. Raporte 
atsiliepiama apie Littman'ą 
ir kitus gana kritiškai, 
ypač kalbant apie Galicijos 
divizijų. Ši divizija buvo 
vokiečių 1943 m. balandžio 
mėn. suorganizuotas Waf- 
fen SS vienetas okupuotoje 
Ukrainoje, kai karas buvo 
pasisukęs kiton pusėn. Vo
kiečių kalboje Waffen SS 
reiškia, kad tai nebuvo 
koks elitinis dalinys, sau
gojęs ką nors, bet regulia
rios kariuomenės ginkluotas 
kovos dalinys. Jis buvo 
panaudotas Rytų fronte 
prieš sovietų kariuomenę 
ir niekad nesaugojo jokių 
koncentracijos stovyklų...

Tikras faktas yra, kad 
nei Littman'as, nei nacių 
medžiotojas Simon Wie- 
senthal'is nepateikė nė 
trupinio konkrečių įrodymų 
prieš nors vienų Galicijos 
divizijos karį. Vieton to 
buvo panaudota visuotinos 
kolektyvinės kaltės taktika 
(mano pabraukta h.n.). 
Teisėjas Jules Deschėnes 
savo raporte rašo, kad 
pakartotinai bandė gauti 
kaltinančių įrodymų iš 
Wiesenthal'io ir jo patikė
tinio advokato Martin Men- 
delsohn'o, bet jų negavo".

Itin įsidėmėtina auto
riaus Melnyk'o straipsnio 
pabaiga: "Galiausiai, visiš
kai neaišku kodėl tiktai 
nacių nusikaltimai prieš 
žmoniškumų tyrinėjami. 
Labai jau aišku, kad naciai 
neturi baisių nusikaltimų 
monopolio. Deschenes komi
sija savo pranešime rekomen
duoja, kad visi karo nusi
kaltėliai būtų traukiami 
teismo atsakomybėn. Labai

n. LIETUVOS TSR PILIETYBĖS ĮGIJIMAS

10 straipsnis - Lietuvos TSR pilietybės įgijimo būdai 
Lietuvos TSR pilietybe įgyjama:
1. pagal gimimą;
2. suteikus Lietuvos TSR'pilietybę (natūralizacija);
3. optacijos būdu ir kitais Lietuvos TSR tarptautinių 

sutarčių numatytais pagrindais;
4. kitokiais šio įstatymo numatytais pagrindais;

11 straipsnis - Vaikų, kurių tėvai yra Lietuvos TSR pilie
čiai, pilietybė

Vaikas, kurio abu tėvai jo gimimo metu buvo Lietu
vos TSR piliečiai, yra Lietuvos pilietis nepriklausomai 
nuo to, ar jis gimė Lietuvos TSR teritorijoje, ar už jos 
ribų.

12 straipsnis - Vaikų, kurių vienasis tėvų yra Lietu
vos TSR pilietis, pilietybė

Esant skirtingai tėvų pilietybei, jeigu vaiko gimimo 
metu vienas jų buvo Lietuvos TSR pilietis, vaikas yra 
Lietuvos TSR pilietis:

1. jeigu jis gimė Lietuvos TSR teritorijoje;
2. jeigu jis gimė už Lietuvos ribų, bet tėvų arba 

vieno iš jų nuolatinė gyvenamoji vieta tuo metu buvo 
Lietuvos TSR teritorijoje.

Esant skirtingai tėvų pilietybei, jeigu vaiko gimimo 
metu vienas jų buvo Lietuvos TSR pilietis ir jeigu tuo 
metu abiejų tėvų nuolatinė gyvenamoji vieta buvo už Lie
tuvos TSR ribų, pilietybė nustatoma pagal tėvų susitari
mą.

Vaikas, kurio vienas iš tėvų vaiko gimimo metu buvo 
Lietuvos TSR pilietis, o kitas buvo asmuo be pilietybės 
arba nežinomas, yra Lietuvos TSR pilietis nepriklausomai 
nuo gimimo vietos.

13 straipsnis - Vaikų, kurių tėvai nežinomi, pilietybe 
Lietuvos TSR teritorijoje rastas vaikas, kurio abu

tėvai nežinomi, laikomas joje gimusiu ir yra Lietuvos 
TSR pilietis.

15 straipsnis - Lietuvos TSR pilietybės suteikimo 
sąlygos

Lietuvos TSR pilietybė gali būti suteikta kitos valsty
bės piliečiui arba asmeniui jo prašymu, jeigu jis sutinka 
duoti ištikimybės Respublikai priesaiką ir atitinka šias są
lygas:

1. moka lietuvių kalbą;
2. turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos TSR 

teritorijoje pastaruosius 10 metų;
3. turi nuolatinę darbo vietą arba legalų pragyvenimo 

šaltinį Lietuvos TSR teritorijoje;
4. žino Lietuvos TSR Konstitucijos pagrindus.

Lietuvos TSR pilietybė neteikiama asmenims, kurie:
1. padarė nusikaltimų žmogiškumui ar vykdė genocidą
2. bausti laisvės atėmimo bausme už sunkų tyčinį 

nusikaltimą;
3. yra chroniški alkoholikai ar narkomanai.
16 straipsnis - Lietuvos TSR pilietybės suteikimas 

asmeniui, sudariusiam santuoką su Lietuvos TSR piliečiu
Asmeniui, sudariusiam santuoką su Lietuvos TSR pilie

čiu ir gyvenančiam šioje santuokoje pastaruosius trejus 
metus su juo Lietuvoje, Lietuvos TSR pilietybė teikiama, 
jei jis atitinka šio įstatymo 15 straipsnio (isskyrus pirmo 
sios dalies 2 ir 3 punktus) nustatytas sąlygas.

17 straipsnis - Ištikimybės Respublikai priesaika
Asmenys, kuriems suteikiama Respublikos pilietybė, 

duoda tokią priesaiką:
Aš, (vardas, pavardė), įgydamas (a) Lietuvos TSR pilie 

tybę, iškilmingai prisiekiu, kad būsiu ištikimas Lietuvos 
Respublikai, laikysiuosi ir vykdysiu Respublikos Konstitu
ciją bei įstatymus, gerbsiu Lietuvos kultūrą, kalbą, papro 
čius ir tradicijas, prisidėsiu prie Lietuvos valstybės su- 
Klestėjimo ir jos interesų gynimo".

ištikimybės priesaika duodama viešai ir iškilmingai 
Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiume, o jo pa
vedimu, - Lietuvos TSR rajonų, miestų Liaudies deputatų 
tarybose. Pilietybę įgyjantis asmuo lietuviškai pagarsina 
priesaikos tekstą, po to jį pasirašo.

m LIETUVOS TSR PILIETYBĖS NETEKIMAS, JOS 
GRĄŽINIMAS IR IŠSAUGOJIMAS

18 straipsnis - Lietuvos TSR pilietybes netekimas 
Lietuvos TSR pilietybės netenkama:
1. atsisakius Lietuvos TSR pilietybės;
2. atėmus Lietuvos TSR pilietybę;
3. Lietuvos TSR tarptautinių sutarčių numatytais 

pagrindais.
19 straipsnis - Lietuvos TSR pilietybės atsisakymas
Lietuvos TSR pilietis turi teisę atsisakyti Lietuvos 

TSR pilietybės-.
Atsisakyti Lietuvos TSR pilietybės neleidžiama, jeigu 

to prašantis asmuo patrauktas atsakomybėn kaltinamuoju 
arba jo atžvilgiu yra įsiteisėjęs ir vykdytinas teismo 
sprendimas, arba jeigu asmens atsisakymas Lietuvos TSR 
pilietybės prieštatauja Lietuvos TSR saugumo interesams.

29 straipsnis - Lietuvos TSR pilietybės atėmimas
Lietuvos TSR pilietybė iš asmens gali būti atimta Lie

tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sprendimu. 
Pilietybės atėmimo pagrindai yra šie:

1. Respublikos pilietybės įgijimas suklastojant doku
mentus arba kitokios apgaulės būdu;

2. itin sunkių nusikaltimų Respublikai padarymas;
3. stojimas Kitos valstybės tarnybon be kompetentingų 

Lietuvos TSR valstybės organų žinios ir leidimo;
4. tarptautinėje teisėje numatytų nusikalstamų veiks

mų žmogiškumui padarymas ar genocido vykdymas.
21 straipsnis - Lietuvos TSR pilietybės grąžinimas
Asmeniui, netekusiam Lietuvos TSR pilietybės šio 

įstatymo 18 straipsnio 1 ir 3 punktuose numatytais pa
grindais, jo prašymu gali būti grąžinta Lietuvos TSR 
pilietybė, jei prašymo pateikimo metu jis gyvena Lietu
vos TSR teritorijoje ar nori joje apsigyventi ir atitinka 
šio įstatymo 15 straipsnio (išskyrus pirmosios dalies 2 
ir 3 punktus) nustatytas sąlygas.

22 straipsnis - Teisės į Lietuvos TSR pilietyoę išsau
gojimas

Teisė į Lietuvos TSR pilietybę išsaugoma asmenims, 
iškeldintiems ar pasitraukusiems iš Lietuvos teritorijos 
nuo 194U metų, taip pat jų vaikams ir vaikaičiams.

Kitiems lietuviams Respublikos pilietybė pripažįstama, 
kai jie persikelia gyventi į Lietuvą ir duoda ištikimybės 
Respublikai priesaiką.

IV. VAIKŲ PILIETYBĖ, PASIKEITUS TĖVŲ PILIETYBEI

23 straipsnis - Vaikų pilietybės pasikeitimas, pasikei
tus abiejų tėvų pilietybei

Jeigu abu tėvai įgyja Lietuvos TSR pilietybę arba abu 
jos netenka, atitinkamai pasikeičia jų vaikų, nesukakusių 
14 metų amžiaus, pilietybė.

24 straipsnis - Vaikų Lietuvos TSR pilietybės įgijimas 
kai Lietuvos TSR pilietybę įgijo vienas iš tėvų, o antra
sis lieka kitos valstybės piliečiu, vaikas gali įgyti Lietu
vos TSR pilietybę, jei to prašo abu vaiko tėvai.

Jeigu Lietuvos TSR piliečiu tampa vienas iš tėvų, o 
antrasis lieka kitos valstybės piliečiu, vaikas gali įsigyti 
Lietuvos TSR pilietybę, jei to prašo abu vaiko tėvai.

Jeigu Lietuvos TSR piliečiu tampa vienas iš tėvų, o 
kitas lieka asmeniu oe pilietybės, vaikas gyvenantis Lietu
vos TSR teritorijoje, įgyja Lietuvos TSR pilietybę.

Jeigu Lietuvos TSR piliečiu tampa vienas iš tėvų, o 
kitas lieka asmeniu be pilietybes, vaikas, gyvenantis už 
Lietuvos TSli ribų, gali įsigyti Lietuvos TSR pilietybę, 
jeigu to prašo įgijęs Lietuvos TSR pilietybę vienas iš 
tėvų.

25 straipsnis^ - Vaikų Lietuvos TSR pilietybės išsaugo
jimas, vienam iš tėvų netekus Lietuvos TSR pilietybės

Jeigu Lietuvos TSR pilietybės netenka vienas iš tėvų, 
o kitas yra Lietuvos TSR pilietis, jų vaikas, nesukakęs 
14 metų amžiaus, lieka Lietuvos pilietis.

26 straipsnis - Vaikų sutikimo būtinumas, pakeičiant 
pilietybę

14-18 metų amžiaus vaikų pilietybė, pasikeitus jų 
tėvų pilietybei, gali būti pakeista tik raštišku vaikų suti
kimu. ("TIESA", 1989.X.28
(Bus daugiau)

P.S. Norintieji dėl Lietuvos TSR pilietybės įstatymo 
projekto pasisakyti, prašomi rašyti "Nepriklausomos Lietu
vos" redakcijai, 7722 George St., LaSalle, PQ, H8P 1C4.

gaila, kad šios rekomenda
cijos nebando įgyvendinti 
Mulroney vyriausybe. Yra 
žinoma, pavyzdžiui, kad 
vokiečių Gestapo antrinin
kės saugumo organizacijos 
NKVD buvę agentai gyvena

Kanadoje. Kas tiria šių 
asmenų praeitį ir nusikalti
mus?"

Autorius, paminėjęs
Katyno lenkų karininkų 
žudynes, įvykdytas NKVD 
dalinių, sustoja pabaigoje

prie milžiniškojo ukrainie
čių genocido 1932-33 me
tais, kai gyvybes prarado 
apie 9į milijono ukrainie
čių už tai, kad nenorėjo 
būti sugrūsti į sovchozus 
ir kolchozus: "Pagrindinis

*

šios tragedijos architektas 
buvo Lazar Kaganovič, 
kuris dar tebegyvas ir, 
gaudamas valstybes pensi
jų, gyvena Maskvoje. Lai
kas, kad Kanados vyriausy-

/nukelta į 2 psl.........../
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bė, kuri remia Žmogaus 
Laisvių įgyvendinimų tokio
se šalyse, kaip Pietų Afri
ka, pareikalautų Sovietų 
vyriausybės teisti už nusi
kaltimus prieš žmoniškumu 
ir Kaganovič’ių."

Bet...Lazar Kaganovič 
yra žydų tautybės ir net 
toks paprastas paminėjimas 
šio fakto kraštutiniųjų "me
džiotojų” bus apšauktas,be 
jokios abejonės, antise
mitizmu.

Deja, "antilietuviškumo 
arba antilituanizmo" termi
nų nėra. Sekantis straipsnis 
parodo labai akivaizdžiai, 
kad toks terminas turėtų 
būti sukurtas.

Kanados žinių agentūra 
CP kažin kodėl nutarė 
paskelbti to paties Sol 
Littman'o apriorinius ir 
dar neįrodytus kaltinimus, 
nukreiptus prieš kažin kokį 
tariamų Lietuvių Policijos 
batalijonų. Sol Littman'as, 
liūdnai pagarsėjęs savo 
isteriškais ir pagieža persi
sunkusiais kaltinimais ypač 
prieš ukrainiečius ir pabal- 
tiečius, pradžioje teigė, 
kad Kanadoje esama tūks
tančių nacių karo nusikal
tėlių, vėliau tų skaičių 
palaipsniui sumažino iki 
200, o Deschenes komisija 
nusprendė, kad svarstytinų 
bylų tėra 20.

THE GAZETTE spalio 
26 d. numeryje B-5 psl. 
skaitome: pavadinimas

SUSPECTED NAZI KIL
LERS LIVE IN CANADA 
(Įtariami naciai žudikai 
gyvena Kanadoje).

"Kanados karo nusikal
timų tardymų vieneto pir
mininkui buvo įteiktas su
rašąs lietuvių, gyvenančių 
Kanadoje, kurie yra taria
mai buvę nacių žudikų 
dalinio nariai Antrojo Pa
saulinio karo metu. Apie 
tai pranešė Simon Wie- 
senthal’io centro įgaliotinis. 
William Hobson’ui buvo 
įteiktas 21 asmens sųrašas. 
Jį įteikė Jeruzalės Tyrimų 
centro direktorius Ephraim 
Zuroff’as, kai abu dalyvavo 
š.m. spalio 24 d. Londone 
įvykusioje karo nusikaltimų 
konferencijoje...

Sol Littman, Wiesenthal 
io centro atstovas Kanadoje, 
pareiškė, kad 21 asmens 
sųrašan yra įrašyti 12-tojo 
Lietuvių Policijos batalijo- 
no nariai ir kad jie taria
mai atvykę Kanadon po 
karo per Halifax'o uostų.

Littman'as pasakė, kad 
šis dalinys padėjo naciams 
nužudyti tūkstančius žydų, 
gudų ir lenkų Kauno, Mins
ko, Slucko, Dukaros ir 
kituose miestuose.

Littman'as sakė, kad 
šis vienetas buvo taip pa
garsėjęs savo žiaurumu, 
kad vienas vokiečių apy
linkės gubernatorius pareiš
kęs, jog jis niekad šio 
vieneto nenorįs matyti 
savo valdose.

Littman'as taip pat 
sako, kad 20 iš 21 esu

2 psl.

nauji vardai, neįteikti Des
chenes komisijai, kai ji 
paskelbė savo sprendimų
1986 m. apie karo nusikal
tėlius Kanadoje. Iki šiol 
tiktai Imre Fintą, 77 m. 
pensininkas iš Toronto, 
buvo apkaltintas, remiantis
1987 m. karo nusikaltimų 
įstatymu".

Tokia žinia, Įsidėmėtina, 
kad Littman'as ir vėl der
gia lietuvius, kalbėdamas 
įžūliais apibendrinimais, 
tarytum visi Kanados lie
tuviai būtų žydų žudikai. 
Jokių įrodymų, jokių konk
rečių davinių, tiktai neįtikę 
tinas tvirtinimas apie kaž
kokį ( nei pavardės, nei 
vietovės nepasako) vokietį 
gubernatorių, kuris buvęs 
toks humaniškas, kad - 
įsivaizduokite?. - nenorė
jęs žiaurių lietuvių matyti!

Gal Littman'as greitai 
tvirtins, jog naciai vokie
čiai nežudė žydų, bet juos 
gynė nuo...lietuvių. Čia 
jau reikia kalbėti apie 
protinį sutrikimų. (Lietu
viai žudė gudus ir lenkus?!)

Ir šitokius "faktus" skel
bia oficiali Kanados žinių 
agentūra. O mes tylime 
kartu su verksmingais ko
lektyvinės kaltės apašta
lais. Kur gi dingo tie 
mūsų politiniai veiksniai? 
Konsulai? Dabar laikas 
kalbėti.

Beje, trumpas post 
scriptum:

SĄJŪDIS Lietuvoje buvo 
susilaukęs pažado iš savo 
narių žydų, kad būsiųs 
įteiktas viešas Lietuvos 
žydų apgailestavimas 
atsiprašymas už įvairius 
Lietuvos žydų savo laiku 
padarytas nuoskaudas lietu
vių tautai (NKVD tarnau
tojų, tardytojų ir kt.). To 
atsiprašymo laukia dar 
ir šiandien...ir nesulaukia. 
O po Liudo Dovydėno atsi
minimų atspausdinimo Lie
tuvoje, kilo toks erzelis 
ir reikalavimai atstatyti 
redaktorių iš pareigų, kad 
jo garsai pasiekė ir Kana- 
dų.

Išvada aiški ir viena: 
visame pasaulyje tiktai 
Izraelis ir žydai niekuo 
nenusikalto. Visi kiti, jei 
skelbia kitaip, yra antise
mitai...

KANADIEČIAI SSSR 
LAGERIUOSE?

"Kanadiečiai veteranai 
dar vis SSSR lageriuose",- 

tvirtina 3 JAV tyrinėtojai, 
kurie per paskutinius 7 
metus rinko medžiagų, 
anot jų, slepiamų alijantų.

Apie tai užklaustas 
Sovietų Ambasados tarnau
tojas Ottawoje apie tokią 
galimybę atsakė, kad "ši 
istorija yra labai kompli
kuota".

Jeigu tai tiesa, tai 
nemažiau komplikuota yra 
ir Valenbergo istorija. 

Jo oficialiai sovietų praneš
ta mirtis neįtikina jo šei
mos.

Š.m. spalio 13 dieną Romoje įvyko tarptautinis sim
poziumas tema "Tautos Sovietų Sąjungoje", jos nacionali
nės politikos krizės akivaizdoje". Jį organizavo Romos 
Provincijos taryba drauge su Italijos Helsinkio komitetu. 
Pagrindiniai kalbėtojai buvo š.m 
įkurto Koordinacinio centro 
niams judėjimams Sovietų Sąjungoje remti, 
"Demokratija ir Nepriklausomybė" (Democracy and Indepen
dence) nariai, kurie patj/s būdami iš Sovietų Sąjungos 
ištremti arba priversti is jos išvykti, šiame simpoziume 
atstovavo savo pavergtiesiems kraštams ir tautoms.

... Šiame simpoziume pranešimą padarė žymus prancū
zų politologas, daugelio knygų autorius Jean-Francois 
Revel, atvykęs iš Paryžiaus. Diskusijose kalbėjo Italijos 
senatoriai Graziani, Strik-Lievers, Pollice, Žmogaus Tei
sių komisijos prie Italijos premjero, pirmininkas, Romos 
universiteto profesorius Paolo Ungari.

Romos provincijos pirmininkės M. Antonietta Sartori 
(ji yra Italijos komunistų partijos narė) pasveikinimą 
simpoziumo dalyviams perdavė Romos Provincijos tarybos 
narys Lovari. Jis pasakė, jog italus nustebino Sovietų 
Sąjungos įvykiai. TSRS ekonominė krizė ir anksčiau jiems 
buvo žinoma. Problemos, susijusios su Žmogaus ir Tautų 
teisėmis buvo užšaldytos, tačiau jos nenuėjo į istoriją. 
Ledams pajudėjus, jos vėl iškilo į paviršių. Panašūs reiš
kiniai dabar vyksta ir Jugoslavijoje; tas Italijai kelia 
rūpestį. "Šis simpoziumas bus naudingas mums - italams 
ir jums, čia atvykusioms iš įvairių kraštų Vakaruose" - 
-išsitarė Lovari. Tačiau jis pastebėjo, jog „Gorbačiovas So
vietų Sąjungos imperiją nori pakeisti, todėl į įvykius mes 
turime žiūrėti ramiai ir nesivadovauti vien tik naciona
listiniais, t.y. vidiniais interesais. Italijoje vyksta didelės 
diskusijos dėl Stalino-Hitlerio 1939 metų pakto, tačiau 
visi istoriniai įvykiai esą turi būti iterpretuojai atsižvel
giant į aplinkybes. Nacionalizmas galįs iššaukti tikta; 
nacionalizmą, ir aš bijau,-kalbėjo Lovari,-kad gali sustip
rėti rusiškasis nacionalizmas, kuriuo rėmėsi Stalinas. 
Todėl reikia būti realistais ir prie užsibrėžto tikslo eiti 
palaipsniui. Aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad Moldavija bū
tent dabar priklausytų Rumunijai. TSRS pavergtųjų tautų 
reikalavimai yra teisingi, tačiau konservatyvios jėgos 
nori susigrąžinti stalinistinį režimą. Didelis spaudimas, 
nukreiptas prieš tas jėgas, judėjimams gali būti pavojin
gas. Italijos ir Romos Provincijos valdžia atidžiai seka 
įvykius Sovietų Sąjungoje ir tie įvykiai yra mūsų pastovių 
diskusijų objektas" .

Italijos Helsinkio komiteto pirmininkas Antonio StangQ. 
atidarydamas simpoziumą, pabrėžė, jog šis simpoziumas 
kaip tik ir turi duoti atsakymą į daugelį neaiškių klausi
mų, nes ir dabar TSRS oficialioje informacijoje yra daug 
melo ir jos "tiesa" neatitinka tikrovės. Š.m. rugpjūčio 23 
d. jis Maskvoje dalyvavo demonstracijoje, kuri buvo skir
ta Molotovo-Ribbentropo slaptų protokolų metinėms pažy
mėti ir buvo liudininku kaip ta demonstracija buvo išvai
kyta.

Jean Franęois Revel, kreipdamasis į simpoziume daly- 
vaujačios organizacijos "Demokratija ir Nepriklausomybė" 
narius, pasakė, jog jis daug tikisi, kad jų pranešimais _o... ...... , _______  ?___ _ _
papildys žinias. Jo nuomonė, Gorbačiov’as yra realistas parlamėntū, dėl to fifo konfliktai su Azerbaidžant/ val- 
ir supranta, kad reikia rimtai spręsti tautines problemas, džia. įvedus karo stovį, taryba ir srities partijos komite- 
TSRS tai laivas, kuris pradėjo skęsti. Sovietų Sąjungos tas buvo išvaikyti. Dabar kalnų Karabacho sritis yra be- 
pavergtosios tautos yra kolonijos ir Rusijos ir komunizmo, tarpiškai administruojama iš Maskvos. Tačiau įvykiai 

Karabacne labai pakėlė armėnų tautinį sąmoningumą. 
Daoar Armėnija reikalauja visiško atsiskyrimo nuo TSRS. 
Š.m. rugsėjo 24 d. Armėnijos TSR Aukščiausioji Taryba 
paskelbė, jog ji daugiau nebepavaldi Maskvai. -Po to, 
kada Maskva lapkričio mėnesį įvedė karo stovį Armėnijo
je, praėjus dviem savaitėms įvyko siaubingas žemės 
drebėjimas, nuniokojęs trečdalį visos Armėnijos. Armėnijo
je paplito nuomonė, jog tą žemės drebėjimą Maskva 
sukėlė dirbtinu būdu. Dabar Maskva naudoja Azerbaidža
ną kaip Armėnijos budelį. Pati Armėnija dabar eina Kara- 
bacho keliu-(bus daugiau)

pavasarį Paryžiuje 
tautiniamas - demokrati- 

pavadinto

Tačiau ten jau ir patys rusai nebenori kalbėti apie ko
munizmą, nei apie socializmą. Bet tas idėjas sovietų 
imperijoje palaidoti bus sunku. Keista, kad Gorbačiovas 
siūlo bendrus namus, kada jo paties imperija griūva. 
Toks bendras namas iš viso neįmanomas, kad juo pasinau 
jant būtų palaikomas komunizmas, pati imperija ir kolo
nializmas. Komunizmas jau baigia savo egzistenciją. 
TSRS savo jėgas išsekino ir ji jau nebegali užgniaužti 
tautinių ir išsilaisvinimo judėjimų. Todėl tiems judėji
mams reikalinga Vakarų parama. TSRS pavergtos tautos 
grįžta prie išeities taško. TSRS vadovai nežino, ką dary

PRANEŠA ALT A:

BALSAS IŠ WAŠINGTONO PRIEŠ KLAIDINGA 
INFORMACIJĄ

Kai amerikietis prof. G.V. Strong dienraštyje WASHING
TON POST išspausdino laiškį, įrodinėjantį, kad Hitlerio - 
Stalino slapta sutartis turi kai kurio pateisinimo ir, pažy
mėdamas, kad Pabaltijo valstybės tepasilieka įjungtos į 
Sovietų Sąjungą, dr. Jonas Genys, Amer. Liet. Tarybos 
atstovas Washingtone, pasiuntė WASHINGTON POST 
dienraščiui atsakymą tam pof. Strong'ui, motyvuotai 
išryškindamas jo klaidas ir neteisingumus.

LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ BENDRA VEIKLA
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Gr. Lazauskas (iš 

Čikagos), latvių pirmininkas V. Pavlovskis (iš Los Ange
les) ir estų pirmininkas J. Simonson (iš New Yorko) rug
sėjo^ 30 dieną JBaNC posėdyje Washington' e aptarė atei
nančių 12 mėnesių bendros veiklos planus. Visi drauge 
parašė bendrą raštą JAV priezidentui George Bush Pabal
tijo valsybių reikalu. Taip pat pasiuntė telegramą vice
prezidentui Don Quayle dėkodami už palankų pabaltie- 
ciams pareiškimą.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ

Iki šiol šis fondas išleido per 500,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose
srityse.

Sudarydami testamentus, 
J kime Kanados Lietuvių For 
| dian Foundation).

{ Tapkime šio fondo nar

_____________ į, bent dalį turto pali-
Kanados Lietuvių Fondui (Lithuanian-Cana-

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!"

Jus vedate nuo lopšio ligi karsto 
Kartų kartas smiltim baltom, 
Vainiklapius po kojų barsto 
Žiedai žibėdami rasom.

Jūs šaukiate kaimyną prie kaimyno, 
Jie sveikinas grubia, gera ranka, 
Ir baigiatės prie kaimo kapinyno, 
Panerdami po šimtmečių banga.

ti, kaip gelbėti skęstantį laivą? Stebina tai, kad atvykę 
iš TSRS, nepalaiko Vakarų optimizmo dėl TSRS kaip 
imperijos neišvengiamo kracho. Tos imperijos išgelbėti 
jau nebegalima, bet ir pakeisti ją yra sunku. Vakaruose 
norima, kad Gorbačiovas išsilaikytų valdžioje ir bijomasi 
perversmų tos valdžios viduje. Gorbačiovas gerai kontro
liuoja kompartiją, tačiau liaudis įsitikinusi, kad partija 
jau nebegali vadovauti visuomenei. Kol kas kitos jėgos 
nesą, kuri galėtų ją pakeisti. Sovietų Sąjunga pergyvena 
totalitarinės politikos ir ekonomijos krachą. Totalitarinė 
sistema privalo sugriūti, nes ji jau nebeturi k ą įsiurbti į 
save. Susidarė tuštuma, kurios nėra kuo užpildyti. Politi
kos negalima atskirti nuo moralės. Kalbama apie mark
sizmo - leninizmo mirtį, tačiau yra mokslininkų, kurie 
mato politiKą tiktai dėl politikos.

į~ klausimą, kaip suprasti tai, kad Vakarai palaiko 
GorbačioVą, tačiau tuo pačiu metu stabdo jo "perestroi- 
ką"? - F. Revelis atsakė, jog Vakarai palaiko Gorbačiovo 
pastangas demokratizacijos srityje. Dėl to Vakaruose jis 
turi dideles simpatijas ir yra tapęs beveik kulto objektu. 
Kalbant apie ekonominę pagalbą Gorbačiovo "perestroi- 
kai", reikia žinoti, kur ir Kaip ji bus panaudota.

į prof. Paolo Ungari repliką, kad reikią išlaikyti stabi
lizaciją ne tik Vakaruose, bet ir Sovietų Sąjungoje, J.F. 
Revelis atsakė, jog ne Vakarai TSRS destabilizuoja, o ji 
pati destabilizuojasi. Joje pati liaudis atmeta režimą. 
Rumunijoje dabar veikia nusikalstamas režimas ir Vaka
rai dėl to nieko negali padaryti.

Toliau sekė organizacijos "Demokratija ir Nepriklauso
mybė" narių pranešimai. Pirmuoju kalbėjo tos organizaci
jos pirmininkas Pąruir’as Airikianas (Armėnija). Jo žo
džiais, kur yra imperijos, ten yra neišvengiamos ir nacio
nalinės problemos. Todėl natūralu, kad tautinių judėjimų’ 
jėgos nukreiptos į imperijos sugriovimą. Svarbu tik, kad 
jis vyktų taikiu būdu. Imperijoje tautų apsisprendimo ne
gali būti. Dabar joje toleruojama tiktai saviraiška. Ta
čiau nuo to jo imperijos esmė nepasikeitė. Buvo priimti 
nauji įstatymai imperijos palaikymui, kurie yra labai 
pavojingi tautoms. Vakarai to nemato. TSRS tautų federa
cija galima tiktai po visiško jų išsilaisvinimo. Vakarams 
nacionalistinės problemos Sovietijoje yra naujos.

Toliau kalbėdamas apie Armėnijos rūpesčius, P. Airi- 
kian’as pasakė, jog Armėnijoje Kova už tautinę-demokrati- 
nę laisvę vyko pogrindyje ir anksčiau. Toji kova į atvirą 
veikimą išėjo, prasidėjus įvykiams Kalnų Karabacho auto
nominėje srityje, kuri iki dabar įjungta į Azerbaidžiano 
respubliką. Karabachą iš pradžių vadino "perestroikos" 
egzaminų,.. Karabacho srities taryba buvo virtusi lyg ir

PIRMŲJŲ ALT VEIKĖJŲ PRISIMINIMAS

ALT valdyba prieš keletą metų nutarė savo suvažia
vimų proga pagerbti iš eilės savo pirmuosius didžiuosius 
veikėjus: L. Šimutį, dr. P. Grigaitį, A. Olį ir M. Vaidylą.

Pirmųjų trijų atminimas buvo atžymėtas pereituose 
ALT suvažiavimuose šių metų suvažiavime Los Ange
les bus paminėtas gilios atminties Mykolas Vaidyla, buv. 
ALT prezidiumo iždininkas ir "Sandaros" redaktorius.

Taip pat šia proga, Sandaros roganizacijai minint 75 
metų veiklos sukaktį, bus pagerbti šios organizacijos ir 
ALT-bos ilgamečiai nariai: Alena Devenienė-Grigaitienė, 
Povilas Dargis. ir Aleksandras Chaplikas.

ORGAN IZUOJU KELIONES
1. į stebuklingą Šv. M. Marijos apsireiškimo vietą 

Meždugorėja, Jugoslavijoje nuo
1990 m gegužės 10-19, kaina $ 1599.

2. į Dainų ir Šokių šventę Vilniuje nuo
1990 m. liepos 2-15 d. kaina $ 2550.

* Skrisime su KLM (Montreal-Amsterdam-Maskva- 
Vilnius - Leningradas) lėktuvu;

* Vienas žmogus gali vežti 75 kg. bagažo.
* Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą - $50 

nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.
Parūpinu:

* Lėktuvo bilietus individualiai kelionei į Lietuvą 
ir kitas pasaulio šalis.

* Reikiamai datai bilietus į Kanadą, atvykstan
tiems iš Lietuvos.

* Dokumentus kelionei į Lietuvą arba atvykstan
tiems giminėms iš Lietuvos.

Kelionės organizuojamos per:

L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albanel, 
Duvernay, Lavai, Quė.

įstaigą, turinčią Ontario ir Canada H7G 4K7, 
Quebec valdžios Ticenzijas. Tel: (514) 669-8834

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŽEMĖJE
Ojaras MEDNIS

Iš skyriaus "TRYS SĄSIUVINIAI"
/tęsinys /

GEGUŽĖS 20-ąją pabaigėm visam mėnesiui numatytus 
produktus. Ką valgysim? Ir mamai nėra ko nunešti. Nu
sprendėme parduoti seseriai paskirtą (organizacijos Norils- 
troj) suknelės medžiagą. Ją išmainėm į penkis kibirus 
bulvių.

GEGUŽĖS 25-ąją gauname laišką iš namų. Tuojau pat 
rašau atsakymą. Rašant greičiau užsimiršta, kad pilvas 
tuščias.

Paskirstė po lopinėlį žemės. Daugelis šeimų ruošiasi 
sodinti. Daugiausiai bulves, nes kitokių sėklų jau nebėra. 
Mums taip pat atmatavo 0,2 ha pievos. Buvo sunku plėš
ti velėną, oet dar sunkiau gauti sėklos. Buvo gaila ir 
bulvių, nes jos faktiškai buvo svarbiausias mūsų produk
tas. Vis dėlto, reikėjo galvoti, ką valgysime ateityje. 
Nėra jokios žinios, kiek ilgai būsim be motinos. Ką val
gysim patys, ką jai nunešim.

BIRŽELIO 1-oji. Gaunam telegramą iš mamos. Jinai 
Jenisejsko kalėjime. Nuosprendis dar nežinomas.

Pasiimam mėnesio maisto davinį. Džiaugiamės, kad 
mamos uždirbtų pinigų 150 rb. neliepė atiduoti į valsty
bės kasą. Nuėjom į sodžių, esantį už 4 km., kai kurių 
produktų išmainyti į bulves, nes už pinigus vietiniai nie
ko neduoda.

Atėjo žinia, kad Raudonoji Armija gegužės 2-ąją 
paėmusi Berlyną.

Mums su seseria tęsėsi sunkios dienos. Nemokam tau
piai šeimininkauti. Gautus produktus suvalgome netrukda
mi ir vėl negalime sulaukti kito davinio. Duonos korteles 
gauname dešimčiai dienų, bet nusipirkti galima iš karto. 
Valgyti norisi, ir mes valgome. Be to, visus produktus, 
kuriuos gauname už sesers (nedirbanti) korteles, taupome 
mamai.

BIRŽELIU 14-ąją išsiprašau iš darbo ir nuvežu mamai 
siuntą. Susitikti man neleido.

Iš mėnesio davinio mamai esame nuvežę 0,5 kg kruo
pų, 0,5 1 aliejaus, 0,3 kg cukraus, 0,4 kg druskos ir ke
palą duonos. Duona atsiėmėm ir suvalgėm iki birželio 
26-osios., po to prasidėjo pasninkas.

Aš dirbu už 6 km. nuo gyvenvietės, kur kaliniai, gy
venantys saugomoje stovykloje šalia gyvenvietės, ant 
upės pratakos stato pylimą. Dirbu visokius šaltkalvio 
darbus, esu viename būryje su kaliniais, vyrais ir moteri
mis. Taip sužinai, už kokias nuodėmes jie atlieka bausmę, 
kur jų gimtasis kraštas. Daugelio jis taip pat Europoje. 
Kartais pietus valgome drauge. Valgymą jiems gabena iš 
stovyklos. Man niekas negabena, bet pasimaitinu iš jų 
katilo. Ačiū!

Gaila žmonių, suvargusių nuo sunkių žemės darbų. 
Pilkus ir rūškanus juos išrikiuotus veda atgal į stovyklos 
barakus.

Kareiviai su šautuvais, pilki aviganių šešėliai, vienodi 
konvojaus viršininko šūkaliojimai seniai manęs nebegąs
dina. Kasdien seku įkandin kolonos, nes ir mano kelias 
veda ta pačia kryptimi. Kartą, kai kalinių kolona stūmė- 

. ..si per pievą,. ją sustabdė, eiles prasklaidė. Konvojininkas 
atleido šuns pavadį, kad būtų ilgesnis, ir pasiundė šunį. 
Vėliau kaliniai papasakojo, jog tai buvusi bausmė, nes 
kažkuris iš jų neįtikęs vyresnybei.

LIEPOS 1-oji. Pasiimame maisto korteles. Atsiimame 
produktus. Prisivalgome kiek lenda. Po dviejų dienų nuve
du sesę į ligoninę. Dizenterija. Lieku vienas, sukrėstas. 
Dabar pačiam reikia sukti galvą, iš kur ko gauti, kaip 
patekti pas mamą, kaip tvarkytis, nes sesuo pareis iš 
ligoninės ir jai reikės specialaus maisto.

LIEPOS 10-oji. Sesuo pasveiko per devynias dienas. 
Gauname kvietinių kruopų davinį vienai savaitei. išsiver- 
dame košės su džiovintais vaisiais. Suvalgome. Man pasi
daro bloga. Prakaitas plūsta upeliais, neturiu jėgų nueiti 
ligoninėn. Nuvedė. Palatoje šalia mano lovos, tik per 
vieną lovelę toliau, gulėjo mano amžiaus berniukas iš 
pionierių stovyklos. Jam buvo angina,^ sunku valgyti. 
Vienam nelaimė, kitam laimė: jam prineša visokių gardė
sių, juos sušveičiu aš.

Apskritai ligoninėje man buvo gerai, ir buvo gaila, 
kad taip greitai tenka skirtis su skaniais valgiais. LIE
POS 14-ąją mane, kaip sveiką, išleido namo.

Atėjo žinia, kad mamai priteisti treji metai kalėjimo- 
už savavališką pasišalinimą iš ankstesnės tremties vietos. 
Esam visiškoj nevilty! Matome daugelio latvių užuojautą 
ir gailestį. Palikome dviese su seseria. Du nepilnamečiai 
vaikai.

Pasiuntėm žinią į Rygą. Gerai bent, kad yra ryšys su 
gimtine. O toliau? Nors ir skaudu, širdies gilumoje jau
čiam, jog turi kažkas nutikti, kad pakryptų į gera ir 
mūsų mamos likimas. Mūsų visų likimas. Pasiekta sunki, 
didžiulė pergalė kare, ir ši aplinkybė turėtų atsiliepti ir 
daugelio represuotųjų padėčiai. Vietiniai kalba, jog 
turėtų būti amnestija.

RUGPJŪČIO 1-oji. Gauname maisto kortelių normą. 
Dešimties dienų duonos porciją (4 kg) nusiperkam iškart, 

kuriuos gauname už sesers kor
ulamai į kalėjimą. Patiems liko

Dar siek tiek produktų, 
teles, atidedame vežti 
duonos davinys 600 g per . dieną - šitiek daug gauna dar
bininkas. '

Mūsų vargingai įdirbtose dviejose lysvelėse pasirodė 
pirmosios morkos, krapai ir burokai. Ne kažin kas išaugs 
užtat triūsas ir mintis, kaip papildyti mūsų maisto atsar
gas, teikia vilčių, kad iš bado„ nenuųiirsim (nėra jau Le- 
bedjevo!). Taip, sutinimas mąžta, užtat vgilvas kaip rei
kiant. Labai kremtuosi, kad vietiniai^ vikišciai mane pajuo
kia sakydami: "Žiū, tas vaikinas nėščias!" Ir su dantimis 
negerai, įsigėlė, nors ir nematyti, kad būtų kiauri - skor- 
butas vis primena nepraėjęs.

Pylimo statyba tęsiasi. I kalinių stovyklą atveža karo 
belaisvių, vlasovininkų, visi uniformuoti. Daugis su žaliais 
megztukais. Po armietiškų kelionmaišių veršio odos liežu
vėliais - aliuminio gertuvės ir katiliukai.
RUGPJŪČIO 4-ąją išvažiuoju pas mamą. Gaunu leidi
mą susitikti. Mama sako, jog būsianti amnestija ir tiems 
kurie nuteisti laisvės atėmimu ligi trejų metų, bausmė 
bus dovanota. Galbūt jau kitą savaitę būsianti paleista. 
Namo grįžau kaip ant sparnų! Bet ką dar gali žinoti - 
tiek daug esam kentę ir taip dažnai apsivylę!

Sesė paimta prie namų ruošos pas vilnų karšyklos 
viršininką, su šeima atvažiavusį poilsiauti iš Norilsko. 
Ačiū Dievui, vis jau sesė pavalgiusi ir dar šio bei to par
neša Šiaip mudviem sunkios dienos, nes mėnesio produk
tų davinys suvalgytas. Ištenkam su duona. Esam įgudę ją 
išsivirti sūdytame vandeny, išeina gardokas srėbalas, 
duonos skonis ilgiau užsilaiko burnoj.

Rašom laiškus gimtinėn. Gauname atsakymus, ir šie 
ryšiai palaiko mūsų dvasios guvumą. Jau RUGPJŪČIO 
19-oji, o mamos vis dar nėra. Nuvežu eilinį 10 dienų 
duonos davinį. Kalėjimo viršininkas šiuokart buvo piktas, 
susitikti neleido.

Vakarais po darbo, vaikštau kapoti malkų pas sesės 
šeimininkę. Girdžiu, kaip jie rengiasi grįžti Norilskan. 
Prastai. Ligi šiol mes šioje šeimoje užsidirbdavom. Vis 
jau mus pavalgydindavo. Sesės šeimininkė paprašė manęs 
padirbti narvą vištoms, kurias vešis į Norilską. Pelniau 
60 rublių.

Norilskan grįš ir pionieriai, kurie čia vasarą atosto
gavo. Dar paskutinįkart nueinu į jų stovyklą, vildamasis 
gauti ko nors valgoma. Po jų vaišių vis dėlto kas nors 
lieka ant stalo ar po stalu. Mūsų, nutremtųjų, į stovyk
los teritoriją neįsileidžia, tad įsigauti tenka slapčia, kai 
pionieriai, lydimi savo vadovų, būna išėję į kitus užsiėmi
mus ir kai stalai dar nenukraustyti, nes kiekvienas duo-

•_ ko^s gjjLulas yra daiktas mūsųnos gabalytis ir 
tuštiems pilvams.

RUGSĖJO 1-oji. Čionykštė vasara trumpa. Medžiai 
pradėjo keisti spalvas. Šiandien laivu išplaukia pionieriai 
ir visi kiti, kurių gyvenamoji vieta Norilskas. Išplaukia ir 
geroji sesės šeimininkė. Vargu ar tautiečiai, kuriems irgi 
sunku, mums išties^ pagalbos ranką.. Nors ir lyja, ant 
kranto daug išlydinčių. Nešu į laivą sesės šeimininkės 
statinaitę su agurkais, arbatą - ir nusprūstu nuo laiptelio 
vandenin. Vienas^ matrosas mane sučiumpa už rankos. 
Sulytas laiptelis šlapias, slidus, vis dėlto, likusius daiktus 
sunešioju sėkmingai. Užmokestis - 40 rb.

RUGSĖJO 2-ąją perėjom gyventi į paliktąją valgyklos 
patalpą. Čia ne tiek blakių, kaip barake. Kol kas suvisai 
nėr. .....

Ii* s1:ai atėjo neaprašomo džiugesio ir ašarų diena - 
RUGSĖJO 5-oji. Po penkių išsiskyrimo mėnesių mama 
vėl su mumis!

Mamą įdarbino pagalbiniame ūkyje perrinkti morkų. 
Dabar jų po kokią, kad ir baisiai rizikuojant, atsiranda ir 
namie. Šiaip esam "pažaboti", nes mama visus produktus 
padalija žiūrėdama skalsos. Užtat ps valgome jau regulia
riai, be didelių priverstinių pertrūkių, kaip visus tuos

LĮSK AT PASKELBĘ, 
1940 m. BALSAVIMUS 

NEGALIOJANČIAIS

penkis mėnesius.

RUGSĖJO 25-oji. Man sukanka 16 metų. Ant stalo 
šiandien duonutė, bulvės, sutaupyta cukraus stiklinė. Ir 

mama! Ir taip
v . z *■

dar sis tas. O svarbiausia - su mumis 
šilta, gera ir saugu.

Bet čia pat spalis. Šaltis smarkėja su kiekviena diena. 
Malkų apylinkėje daug, spėk tiktai neštis namo. Troboje 
šilta.^ Vakarais rašome laiškus į gimtinę. Ir mus dažnai 
pradžiugina eilutės, kurių sulaukiame iš mūsų pusseserės 
Erikos ir senelės. Erikai irgi nelengva.Juk ką tiktai pasi
baigė karas. Vis dėlto, jinai tęsia dantų gydytojos specia 
lybės studijas, šen ten užsidirba. Turime daug tėvo ir mo 
tinos pažįstamų ir draugų. Tad jie susideda ir atsiunčia 
mums pinigų. Erika jau nebeturi jėgų viena ir senelę 
išlaikyti, ir mus remti. Ak, kad tiktai greičiau būtume 
visi gimtinėje! Bet dar jokio ženklo, kad reikalai kryptų 
ton pusėn.

Kasryt keliuosi 6 vai., kad drauge su kalinių kolona 
pasiekčiau darbą, pylimo statybą. Septintą jau stoviu prie 
stovyklos vartų. Jie išeina eilėmis po penkis, tylėdami, 
už nugaros sunertomis rankomis. Koloną toliau veda 
konvojininkai, apsivilkę baltais puskailiais, pilkais velti
niais, su ausinėmis kepurėmis. Paprastai, dešine ranka 
laikydami šautuvą, kaire čia suima trumpiau , čia atlei
džia pilkų smailiasnukių šunų pasaitus. Šitaip kasdien 
keliu linguoja kalinių virtinė. Šioji juoda tyli eisena man 
dingojas tarytum su visa kuom susitaikiusių ir giliai ne- 
viltin nugrimzdusių žmonių liūdnoji lemtis...

metų, 
darbų.
darbą 
mano! 
svies-

Mano meistras - auksinių rankų, taip pat nuteistasis. 
Bet jis pats nenutuokia, už ką jam priteista 10 
Jis mane išmokė elementariausių elektrotechnikos 
Jau moku įvesti elektros instaliaciją. Vienąkrt šitą 
teko dirbti stovyklos valgykloje. Ir gražumėli tu 
Virėjas mane pavaišino stora duonos rieke, užtepta
tu ir raudonaisiais ikrais. Niekados nebūčiau patikėjęs, 
kad čia gali būti tokių gardumynų! Bet, matyt, jau ir čia 
gyvuoja blatas ir žmonės, kurie prie jo prieina.

Giliai prikritus sniego, į darbą pradėjo vežioti atviro
mis automašinomis, 
nuvažiuoti. Viskas 
vo konvojininkai.

Mama dabar 
daro rankdarbius, 
produktus. Mūsų 
mokyklą negali eiti, nes neturi žieminio apavo. Užtat 
jinai gera namų šeimininkė. Geba visa paruosti, suplauti, 
sutvarkyti. Po namus apsisukti reikia laiku, nes garo 
kuliamoji mašina, kurią suka elektros generatorius, baigia 
dirbti apie 20 vai. Neseniai gyvenvietėn atvežė naują 
importinį dyzelinės elektros stoties komplektą, tik nesi
randa nė vieno gudragalvio, kuris galėtų jį surinkti. Yra 
čia tarp mūsų, latvių, elektrikas Gailis, bet jis baiminasi 
imtis ką nors daryti, kad ko nenutiktų! Nes tada - gali 
dar prikergti sabotažą su visomis iš to kylančiomis pa
sekmėmis! Aš esu paskirtas padėti šitą įrenginį išpakuoti.

SPALIO 20-ąją iš Rygos gauname pirmąsias knygas! 
Latvių kalba! Kiek džiaugsmo!

Duonelės nėra, nors ir kaip ekonomiškai mama bešei
mininkautų. Pakentėsime, greitai prasidės naujas mėnuo. 
Tačiau ir lapkričio pradžioje parduotuvėje produktų nebu- 

Neatvežė. Tokiais atvejais einame į sodžių mainyti 
degtukų ir arbatžolių. Už šiuos daiktus iš vietinių 

Gyvybę palaikyti

Tada ir man kartais pasisekdavo 
priklausydavo nuo to, kokie pasitaikyda-

dirba lentpjūvėje sarge. Laisvalaikiu ji 
kuriuos po to parduoda arba išmaino į 
mama darbininkė, gražiadarbė. Sesė į

vo. 
muilo., 
galima gauti bulvių ir kitų daržovių, 
įmanoma.

GRUODŽIO 12-ąją pasklido gandas, 
žmonių parsiųs į Krasnojarską. Pakliūti 
neišsakoma laimė. Juk arčiau gimtinės, 
geležinkelis...

GRUODŽIO 13-oji. Ak, šis nelaimingas skaičius! Bet 
gal šį kartą jis išeis į gera?

Taip ir įvyko. 120 žmonių, darbingų vyrų ir moterų, 
buvo parinkta išsiųsti etapu į Krasnojarsko plytų gamyk
lą. Mums taip pat nusišypsojo laimė patekti į šią grupę. 
Bet niekas negalėjo įsivaizduoti, jog mūsų tyko dar vie
nas bandymas sunaikinti žmones, ligi šiol atsilaikiusius 
prieš bado mirtį. Taigi, kaip kuris įmanydamas apsitūlo- 
jome visokiom drapanom. Apgailėtina manta buvo sukrau
ta į roges, ir ilga virtine leidomės per upės ledą į 250 
km. kelią. Rogėmis važiuoti neleido. Tiktai vienam kitam 
vaikui duodavo kartkarčiais prisėsti rogių paskuigaly, 
užsistoti ant pavažų galų. Smarkiai šalo. Mudu su mama 
turėjome šimtasiūles, o sesė įsupta į užklotą. Mama 
raišavo. Jai ant pado negyjanti votis.

/ bus daugiau /

kad iš mūsų 120 
tarp jų - tai būtų 
Vis dėlto miestas,

Lietuvos TSR Aukš
čiausioji a Taryba, 
rugsėjo men. 23 d. 
paskelbė negaliojan
čiais 1940-ais 
tais Lietuvoje 
vestus 
kuriais 
ven t o j a i 
nusprendę 
i s i j ung imę 
Sujungę, 
agentūros 
demes į, ' ___________
Aukščiausios Tarybos 
nutarimas paskelbti 
nega1 i o j anč i a i s 
1940-ŲjŲ metų balsa
vimus yra iki šiol 
vienas _____ r imč i aus i ų
veiksmų, paneigian
čių sovietinės val
džios teise tumę Pa- 
ba 11 i j o 
Li etuvos 
šioji Taryba 
pat patvirtino 
c i a 1 i os 
paskelbtų 
kuriame buvo padary
ta išvada, kad Lietu
va ir kiti Pabaltijo 
kraštai buvo neteisė
tai pr i j ungt i t i pr i e 
Sovietų Sęjungos Mo 1 o- 
tov’o ir Ribbentrop’o 
sutarties pagrindu. 
1989.XI.2

me- 
pra- 

b a 1 s a v i mu s, 
krašto gy

ta r i ama i 
Li etuvos 
Sov i e t ut 
Spaudos 

atkreipia 
kad Lietuvos

kraštuose.
Au k š č i a u - 

taip 
spė

kom! sijos 
raportu,

EUROPEU.S.S.R

Vidi-vadovauja

parūpinimą 
vienerių

visų 
metų

$ PHONE

3 psi.

Mūsų tikslas parduoti pi
giau, negu kitos krautuvės.

Importo - eksporto bend
rovė ENCHANTE INC. 
maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų 
europietinės sistemos video 
aparatų ir kitų reikmenų 
taisymo ir naujų dalių 
skyrių VILNIUJE. Bendrovė 
užtikrina 
dalių su 
garantija.

Skyriui 
mantas Kėkštas, VILNIAUS 
SPORTO RŪMŲ pramogi
nių renginių vyriausias 
garso režisierius.

Taip pat savo 
krautuvėje turime:

SONY, PANASONIC, 
HITACHI, SHARP, 
PHILLIPS, FISHER 
AKAI, SANSUI, 
TOSHIBA, FUSI, 
NEC, GRUNDIG, 
SIEMENS, SANYO 
J.V.C,

<ENCHANTE

Will this equipment work if I 
move away from Canada?

AFRICA

OUR RLDWIDE

110/220 VOLTS

X-EJPSS

Modal JWQ-T351

SHARP PRODCUTS FOR SHARP MINDS!
It does if you buy from us

110/220 V • MULD-SYSTEM • IN »VDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL & CHNA

2938 Dundas St W. 
(Just west of Keele St.) 

769-0631

<4

Model IR.7H10 
$300.00-



KULTŪRINIS PUSLAPIS
KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUS PRADĖJO VEIKLĄ

ATLIKTI DARBAI
Archyvas

1988 metų rudenį, Anapilio korporacija Daige statyti 
naują pastatą ir jame geraširdiškai sutiko priglausti ar
chyvą bei muziejų, kuriuos KLB jau seniai buvo nutaru
si steigti, bet vis nerado tinkamų patalpų. Dėkojame 
Anapiliui, ir ypač vedėjui J. Andruliui, už susirūpinimą 
mūsų istorijos bei kultūros išsaugojimu.

Jau 1988 metų gale buvo archyvui nupirktos lentynos, 
archyvinės dėžes, suformuota katalogavimo sistema, įsteig
ta raštinė. Visa tai tiesioginiai finansavo LIETUVIŲ FON
DAS, be kurio muziejus-arcnyvas iš viso negalėtų veikti. 
Esame labai dėkingi!

1989 m. balandžio mėnesį pradėta tvarkyti didelis 
Elzės Jankutės palikimas. Renkama išeivijos,~ ypač Kana
dos, lietuviška spauda ir taip pat gauta iš Lietuvos - 
- daug įvairių laikraščių ir laikraštėlių, atspindinčių daoar- 
tinį tautinį atgimimą. Apskritai susidomėjimas mūsų ar
chyvu yra beveik didesnis Lietuvoje negu čia. Pavyzdžiui 
pereitą savaitę mums buvo dovanotos 72 skaidrės, vaiz
duojančios XIX a. tautinius rūbus, laikomus Lietuvos 
Etnografinio Muziejaus sandėliuose. Tai labai naudingas 
žinių šaltinis musų audėjoms.

Archyvui yra atiduoti beveik visi 1952-1977 m. KLB 
dokumentai. Laukiama kitų organizacijų veiklos doku
mentacijos. Turime daug programų bei lankstinukų iš 
įvairių minėjimų, koncertų, vaidinimų, meno parodų. 
Pageidaujama daugiau šitokios medžiagos.

Archyvu galima naudotis sekmadieniais 10:30 v.r. iki 
8:00 v.v. ir pirmadieniais 12:00 - 10:00 v.v. (2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, tel.: 566-8755).

Muziejus
Muziejus pradėta organizuoti tiktai pereitą pavasarį, 

o jau praturtėjo įvairiais vertingais bei įdomiais ekspona
tais. 1989 m. gegužės mėn. KLB krašto valdyba nutarė, 
kad muziejaus - archyvo vedėjai mokės algą už 20 
darbo valandų per savaitę (prie to ji prideda ir 5-10 vai. 
per savaitę neapmokamo darbo). Jai vasarą padėjo jauni

mas, kuriam mokėjo "Ontario Archives" įstaiga.
Didžiausias darbas buvo suprojektuoti ir įrengti spe

cialiai padarytas muziejaus vitrinas. Jos gana brangios, 
bet geros - tinka labai įvairiems eksponatams. Dr. Če
po raginimu, vieną vitriną nupirko Prisikėlimo parapijos 
Kredito Kooperatyvas. Neseniai Talkos Kredito Koopera
tyvas Hamiltone, sutiko būti mecenatais dar vienos vitri
nos. Labai ačiū!

Š.m. rugsėjo mėn. 24 d. Lietuvos Kankinių parapijos 
metinės šventės proga, oficialai atidarytas muziejus - 
archyvas. Paruošta pirma parodėlė, bet, kadangi dar tetų 
rėjome mažai vitrinų ir eksponatų, muziejaus patalpos 
būtų atrodžiusios gana tuščios, jei ne dail. J. Bakio suor
ganizuota meno paroda bei menininkės A. Vaitonienės 
paruošta audinių ir kitų rankdarbių paroda. Už tai jiems 
didelė padėka.

Muziejus jau susilaukė šiek tiek pripažinimo ir kita
taučių tarpe. "Ontario Historical Society" paskelbė kon
kursą - galima buvo gauti iki $4,000. - kokiam nors 
projektui, informuojant Kanados visuomenę apie etninių 
grupių istoriją Ontario provincijoje. Žinoma, buvo labai 
daug prašymų, bet mūsų muziejus laimėjo - gavome 
pinigų nupirkti vieną kilnojamą vitriną (kuri galės nuke
liauti į kitas lietuvių kolonijas ir į kitataučių muziejus), 
ir užmokės vedėjos padėjėjoms už vieną darbo popietę 
kas savaitę, paruošiant medžiagą parodoms apie Kanados 
lietuvius. Dabar ruošiami keli prašymai Ontario valdžios 
ministerijoms, kad paremtų įvairius projektus ir padėtų 
baigti aprūpinti muziejaus patalpas .

Apskritai, kai kultūrinėje įstaigoje yra bent vienas 
nuolatinis tarnautojas, yra lengviau paruošti daug laiko 
reikalaujančius prašymus gauti finansinę valdžios paramą, 
ir daugiau galimybės gauti pinigų, nes nėra baimės, kad 
projektas bus apleistas, pritrūkus savanorių.

Šiuo metu muziejuje išstatyta atidarymo paroda ir taip 
pat nauja, retos spaudos paroda. Visi kanadiečiai yra 
kviečiami apsilankyti ar susisiekti (tel.: 566-8755) sek
madieniais 10:3U vr.r. - 8:0U v.v., pirmadieniais 12:00 - 
-10:00 v.v. ir per didesnius renginius Anapilyje.
Pavyzdžiui, per Vilniaus Ansamblio koncertus buvo malo
nu pastebėti, kad daug jaunimo aplankė muziejų ir domė
josi eksponatais.

Biblioteka
Prisirinko daug mokslinių bei beletristikos knygų, 

kurios dabar kataloguojamos. Jomis bus galima naudotis 
tik muziejaus - archyvo patalpose. Ypač renkamos retes
nės knvEfos.

ATEITIES PLANAI
Muziejui reikės pirkti daugiau vitrinų, ir jose rotaci

jos būdu išstatyti vis naujus eksponatus.
Tikimasi, kad muziejaus ekspozicijos ir gausi surinkta 

šiuometinių įvykių Lietuvoje dokumentacija skatins moks
leivius bei studentus mokytis ir rašyti daugiau apie Lietu
vą bei lietuvių išeiviją, nes muziejaus eksponatas ar 
Lietuvos jaunimo^ laikraštis jiems gan legvai prieinamas 
ir suprantamas šaltinis. Muziejumi gali naudotis ir tie, 
kurie menkai kalba ar skaito lietuviškai.

Būtinai reikia įrašyti pokalbius su mūsų kultūros bei 
politikos veikėjais ir rinkti visų į Kanadą emigravusių 
lietuvių atsiminimus. Šiuo metu tokia gyva istorija labai 
susidomėję visų tautybių istorikai, ir ją galėtumėme 
rinkti visi. Būtų labai gera prie tokio projekto pritraukti 
Maironio mokyklos studentus. Ypač trūksta Kanados lietu
vių muzikinės kultūros dokumentacijos - dabartiniai ir bu
vusieji chorvedžiai ir muzikai kviečiami susisiekti su 
vedėja. Taip pat reikia daugiau asmeninių emigracijos 
dokumentų bei suvenyrų (pvz. laivo bilietai, darbo korte
lės, senos nuotraukos, laikraščių iškarpos).

Reikia užmegzti kontaktus su muziejais Lietuvoje. Jie 
gali mums padėti identifikuoti eksponatus ir patarti, kaip 
juos išsaugoti. Muziejų archyvą aplankė labai daug svečių 
iš Lietuvos ir visi džiaugėsi, kad mėginame išsaugoti 
dabartinę spaudą, tautinio atgimimo istoriją, nes jeigu 
politinė situacija pablogėtų, būsią sunkiau okupantui pa
neigti viską, kas per 1988-89 metus buvo atsiekta. Ruo
šiame platesnę parodą apie įvykius Lietuvoje.

Muziejaus patalpos gali priglausti ir keliaujančias rank
darbių, nuotraukų ar meno parodas iš Lietuvos ar kitų 
vietovių.

Muziejus ir archyvas dar tik kūdikystėje, o jau pagar
sėjome. Jeigu Kanados lietuvių visuomenė toliau jį rems, 
jis gali tapti mokslo centru bei lietuviškos kultūros židi
niu. Dr. Rasa Mažeikaitė, vedėja

NUOSTABIOJI ISPANIJA

V. A-Jonynas

(Turisto akimis)
L Buvo kažkada metas, kažkada prieš vadinamąją naftos 
krizę, įvariusią viso pasaulio ekonomiką į spiralinę inflia
ciją, kada atrodė, jog masiniam turizmui nebus galo. Ar 
ne tada skaitydavom sūkius: "Travel now, pay later", nes 
įvairiausių ekskursijų, turų buvo tiek ir tiek. Kada norė
josi tikėti, jog ir kukliausių santaupų žmonės galės sau 
leisti pakeliauti po saulėčiausius pasviečius, po spalvin
giausius kraštus, kurie kadaise buvo prieinami vien tur- 
tiengiesiems.

Be abejo, pasitikrinę statistikose, ko gero gal aptik- 
tumėm, jog turistų blūdas nė kiek nesumenkęs ir dabar. 
Gal tik keliautojų profilis pasikeitęs. Juk laikraščiuose 
nestinga vilionių braukti į tam tikras pajūrių sritis, kaip 
Ispanijos Costa del Sol, Graikijos salas, Portugalijos pa
marius, Maroką. Tai masinio turizmo žardžiai, nors natū
ralios gamtos ten kaip ir nelikę. Viską užgožė daugia
aukščiai namai, viešbučiai, kondominijumai, gelžbetono 
molai, marinos, lošimo namai, garažai. Egzotikos ieško
tojams tenka~ kraustytis kitur. Tiesa, lietuvių spaudoj jų 
kelionių aprašymų nepasitaiko, bet tokie save gerbiantys 
piliečiai nūn savo laisvalaikius leidžia, jei ne Club Mėdi- 
terannėe prietilčiuose, tai Afrikos safariuose, Špicberge
ne, Bali ar Galapagos salyne, į tokius Hong Kongus va
žiuodami vien paskubom apsipirkti, pakeliui į Kiniją. Ir 
sunku jiems nepritarti. Juk visas planetos gyvenimas taip 
supanašėjo, suamerikonėjo, sujaponėjo, sujapėjo, kad net 
ašakom apaugusi Maskva ir toji turi savo McDonaldą ir 
savo roką. Ar ne iliuzija tikėtis praturtinti save iki šiol 
nepatirtų įspūdžių potyriais? Ar paviešėti Europose 
("dans les Europes" , kaip sako vienas Michel Tremblay 
personažų) nėra vien tik atgyvenusio snobizmo požymiu? 
Ar visuomenės šantažo primetama pareiga? Juk ir dabar 
pasitaiko Paryžiuje atvejų, kada neištekėjusios merginos 
užsisklendžia rugpjūty langines ir iškiūto pustamsy visą 
mėnesį, nenorėdamos kaimynams išsiduoti, kad likusios 
mieste dėl to, kad neišsigalėjusios finansiniai praleisti 
atostogas gamtoj...

Kas be ko, ^fasonas", pasirodymas prieš kitus irgi 
prisideda, kai ruošiamasi turistinei išvykai. Tai paneigti 
būtų beprasmiška. Bet rašančiojo atveju, buvo kiek kitaip. 
Ispanija viliojo jį nuo seno, kaip savita, nors ir svetimo- 
ką kultūrą turinti šalis. Tik tais laikais, kai kelionės 
būdavo palyginti pigios, buvo kitos bėdos, o paskui turą 
į tą šalį nustelbdavo skrydžiai į dar žavingesnius, labiau 
vaizduotę dirginančius, kraštus (Graikiją, Italiją, Prancū
ziją). Tada atėjo metas ruoštis pensijai ir viena pikta 
dvasia patarė atidėti keliavimą tam laikui, kai "niekas 
nerūpės". Deja, tas laimingas dvasinis stovis niekad neap
sireiškė..

Priešingai, kasmet darėsi vis akivaizdžiau, kad juo 
toliau, juo sunkiau bus išsiruošti, juo toliau, juo vis ma
žiau vilios meno tvėrinija, vis baugiau bus, kad neuž
kluptų pakely kokia liga. Pagaliau, tuo bus brangiau 
apsidrausti nuo nelaimės atvejų, iš kitos pusės, jau nekal
bant apie kelionių pabrangimą, vien pažvelgus į siūlomų 
ekskursijų sąrašą, aiškiai matosi, kad masinio turizme 
agentūros tenkinasi, daugumoj atvejų, vien dvikojų perga
benimu į pajūrio vietoves, kultūrinių, istorinių "taškų" 
lankymą sumažindamos iki minimumo. Tai buvo būdinga 
visiems kraštams, išskyrus Ispaniją, kuri vienintelė siūlė 
pakaitalą - pilių maršrutą, vadinamąjį "Turą po Parado- 
rus".

Kas tos Ispanijos pilys, sunku nemačiusiam įsivaizduo
ti. Bet lietuviui, mano manymu, kiekviena pilis egzotiška 
Turiu didžiai mokytą, iliustruotą leidinį - LIETUVOS 
PILYS. Viešpatie brangus, net suskaičiavus visas žvirgždo 
krūvas, kaip Liškiava, jų nedaugiau kaip penkiolika. O 
Ispanija jomis kaip nusėta. Ištisa didžiulė provincija - 
Kastilija - taip praminta dėl jų gausos. Tiesa, prancūzai 
sako "Statytis pilis Ispanijoj", norėdami išreikšti svaičio
jimą, blūdijimą, sirguliavimą, nesveiką vaizduotę. Gal iš 
4 psl.
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Manzanares el Real pilis Ispanijoje

tikrųjų, turint Luaros pilis, Ispanijos tvirtovių griuvėsiai 
nebedaro įspūdžio, atrodo pamėklėm. Bet visvien, tenka 
pripažint Ispanijos valdžiai nuopelną turizmo srityje, da
lyką, kokio nėra įgyvendinęs joks kraštas.

Kažkada apie 1927 metus dingtelėjo vienam pareigū
nui į galvą, kad be reikalo tvyro pakelėm apleistų tvirto
vių griuvėsiai, kad pravartu būtų paversti juos prieglobs
čiu pakeleivingiesiems. Vadinamaisiais "paradorais". Bet 
ne visur. Vien ten, kur nėra privatininkams paskato vers
tis savo amatu, kur neapsimoka statyti viešbučių. Iš 
kitos pusės, buvo teisingai nuspręsta, kad tuose parado- 
ruose nebus leidžiama sustoti ilgėliau, kaip porai parų. 
Antraip, juosna atsigrūstų "buržujų" šeimynėlės su visa kir- 
byne giminių. Ir taip ilgainiui tų paradorų susidarė išti
sas tinklas (dabar arti 8U), kurie nusėjo visą Iberiją, tą 
"padžiautą atokaitoj jaučio skūrą". Vienu šūviu - du zui
kiai. Sustabdomas griūvančių istorinių pastatų nykimas, o 
srities gyventojams atsiranda naujų pajamų šaltinių - 
- tiekimas maisto produktų paradoro administracijai, vers 
lavimas amatininkyste, "turistikos" išdirbiniais, suvenyrais. 
Tiesa, tų paradorų talpa dažnai nedidelė; keliautojui au
tomobilistui nelengva juosna patekti iš anksto neapsirū
pinus; nebent klaidžiojant iš vienos mažos vietovės į kitą 
ir susiskambinant. Bet užtat kaip tik tada pradedama 
geriau pažinti kraštas. Šito ir siekė Turizmo ministerija. 
Tuo pasinaudojo ir kelionių agentūros. Ta prasme Ispani
ja yra tikrai šalis, kuriai rūpi, kad pasaulis pažintų jos 
grožį ir istoriją nuodugniai, o tai, kaip sau norit, ne 
visiškai panašu į Inturizmo siekius.

Tai nereiškia, kad kelionių agentūros kiek ypatingiau 
reklamuotų šį turą. Susipažinę su kitais grupės keleiviais 
patyrėm su nuostaba, kad jie užsirašė į tą turą beveik 
atsitiktinai, nors tokiam Toronte esama Ispanijos Turizmo 
ministerijos padalinėlio.

Profesoriai paprastai nepasižymi kuklumu, bet man 
teko, dirbant universiteto bibliotekoj, pažinti vieną jų 
kuris ateidavo kartkartėmis pasiimti kokią naujai išleistą
knygą, kad "atsimulkintų" ("pour me dėniaiser ). Tas 
žodis "dėniaisement", atseit, pastangas nebelikti asilu, 
man visuomet patikdavo. Toji iškyla po paradorus buvo 
mums su žmona irgi palaipsnišku prasivalymu nuo įvairių 
prietarų, klišių, apie Ispaniją ir jos žmones.

Iš tikrųjų, pasiklauskim, kuo gyva Ispanija mūsų eili
nių žmonių vaizduotėj? Manau, pirmoj vietoj - muzika. 
To niekaip neužginčysi. Prancūzo Bizet "Carmen" niekada 
nenusibosta, niekad nepasensta, nors kartais ji ir perke

liama į kitą istorinį laikotarpį, kaip kad buvo padarę 
Vancouvery. Taip, Ispanija suvirpa pirmojoj eilėj muzikos 
akorduose. Ar jie būtų virtuozų gitaristų, ar Bizet, Cha- 
brier, Rimsky-Korsakovo, Glinkos kūriniuoe. Pagaliau net 
Manuel de Falla ar Albeniz’ o . Keista, ispanų kompozi
toriai atsirado gan vėlai. Ispanai nėra sukūrę netgi žino
mesnių operų, tenkindamiesi visumoj erzacais - "Zarzu- 
elomis" - savotiškomis operetinėmis skabaputromis.^

Bet toji Ispanija su kastanjetėmis, flamenco šokiais, 
dvylikos volanų sijonais yra, kaip visi žinom, mažosios 
scenos, estradinė, holivudinė Ispanija ir jos įvaizdis ispa
nui užgaulus. Ir natūralu, "iš tavęs juokias mažojoj scenoj 
/ per lengvabūdę palaiko kitas"... rašė kadaise Antanas 
Miškinis apie tai, kaip jo žemę, mato prašalaičiai^ Mūsų 
gidas nuolatos mums" primindavo, kad flamenco šokiai, 
bulių kovos, tai andalūziečių folkloras, kad šiaurėj, Gali
cijoj, sakysim, kitaip dainuojama, šokama, grojama, nau
dojant netgi dūdmaišius. Tiesa, bulių kovos dar tebevyks
ta. Matėm skelbimus, matėm kažkur apie Seviliją tuos 
juodus, kaip smala, bulius ganantis. Bet tolydžio ispanai 
darosi vis didesniais futbolo fanatikais. Ar teisingiau, 
sporto sirgaliais, nes tenykštėje televizijoje matėme daug 
krepšinio rungtynių. Sabonio neaptikom, bet toks Biriuko- 
vas - stambi žvaigždė.

Kai dėl Andalūzijos flamenco, kelionių kompanijos 
visaip bando įpiršti turistams iškylą į gerą šokių demonst
ravimą kabarete. Sugundė ir mus Sevilijoje, bet, ačiū 
Dievui, neapvylė. Mes tikėjomės kažko nuvalkioto, kaip 
Moisėjevo "piesnia i pliaska", žodžiu, vulgaraus, guliašinio 
folkloro. Čia prie spektaklio efektingumo prisidėjo, kas 
be ko, puošnūs margaspalviai šokėjų kostiumai ir jų kūnų 
grakštumas, bet nesijautė anaiptol pataikavimo publikos 
skoniui. Šokėjai buvo profesionalai, nuostabiai muzikalūs, 
jautrūs mažiausiam ritmo ar tonacijos pasikeitimui. Už
tat nestigo momentų, kada paremtas esmėj improvizacija, 
flamenco pasiekdavo dervišinio šokio ekstazę. Kalbėt 
apie flamenco visada sunku. Snobai visuomet aiškins, kad 
tik jie vieni yra matę tikrai autentišką (būtinai kažko
kioj gūdžioj landynėj) flamenco šokį ir kad vis kita tai 
"sudžiazinimai". Mūsų' grupėj, laimei tokių "žinovų" neat
sirado. Nesakyčiau, kad jų pasigedau. Tačiau nesvarbu ar 
ispaniškasis flamenco "autentiškas", ar ne (Michener'is 
savo "Iberijoj" šmaikščiai šaiposi iš suprastintų tų šokių 
figūrų). Pasirodo, kad šiuo metu įėjo į madą jų mokytis. 
Aukštosios visuomenės damos nusprendė, kad flamenco 
nemažiau padeda "išlaikyti liniją" ir sveikatą, kaip aero
bika, kiniečių gimnastika ir gal net yogų pratimai.. 

Kitu plačiai paplitusiu prietaru yra tai, kad ispanai 
esą tinginiai, atidėliojantys viską rytdienai, tai savo 
"manana"; kad mėgiamiausiu jų užsiėmimu yra snūstelti 
valandėlę menką dienovidy, o paskui gurkšnoti vynelį 
terasoj. Barų, užkandinių iš tiesų Madride ir kitur nema
žai. Bet nesakyčiau, kad riedėdami per kraštą, būtumėme 
matę pavenėlėj susėdusių vyrų govėdas, kaip sakysim,
Graikijoje. Ne. Vynuogynuose kuitėsi drauge vyrai ir 
moterys. Alyvrnedynuose iš viso nesimatė gyvos dvasios, 
panašiai kaip, žinoma, bekraštėse ražienose. UŽ tat Mad
ride^ visur girdėjosi kaltų, plaktukų pokšėjimas ir cemento 
maišyklių girgždėjimas. Gal kiek pritilstantis vidury die
nos, bet paskui į naktį nueinantis bilsmas. Statybos, 
atrodo, vyksta pilnu tempu. Dar smarkiau įvairių remon
to, pastatų apvalymo nuo suodžių, darbai. Taip pat auto
stradų tiesimas, vingių ištiesinimai. Nelengva buvo patikė
ti, tą statybinį siausmą matant gidui, sakančiam, kad be
darbių skaičius krašte siekiąs 20%. Tikriausiai jis galvojo 
apie nekvalifikuotus lauko darbininkus, kurie sakoma, at- 
kunta tik žiemos mėnesiais, kai raškomos, purtomos 
alyvos - "žiemos duona".

Kažkada buvo sakoma apie Ispaniją, jog tenai tik 
dviem atvejais nesivėluojama - pradėti bulių kautynes ir 
į mišias. Gal ir dabar tos apeigos prasideda laiku, bet 
didesnio nepunktualumo mums neteko ture pastebėti. O 
tačiau mūsų grupėje buvo bene astuoni ispanai ir antra 
tiek meksikiečių, kuriems polinkiai vėluotis turėtų būti 
įėję kraujun.

(Bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Lietuvių Namu 
Žinios

e Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 300 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 6 
iŠ Vilniaus; po 2 iš Klaipė
dos, Skuodo ir Tiltgalio; 
po 1 iš Ukmergės, Panevė
žio, Kauno, Rokiškio, Jo- 
nuvos, Šiaulių, Alytaus. 
Gražina Milleris iš Whee
ling, W.V., JAV. S.D.Jakai
čiai iš Port Hope, Ont., 
K.Imbrasaltė-Shaw iš Banc
roft, Ont., E.R.Jasinskai 
iŠ Brantfordo,Ont.

me-

platesnio masto 
šimtmečio pami- 
VARPO metams 
pabaigų, Kanados 
Žurnalistų Syjun-

nemaža 
spalio 

Lietuviy

• LIETUVIŲ NAMŲ tradi
cinis 
įvyks

____________
Mindaugo ir

pobūvis-koncertas 
lapkričio mėn. 18 

6:30 vai.v. Karaliaus 
__  ___________ Karalienės 
Mortos menėse. Koncerto 
programų atliks sol.Bronius 
Kazėnas iš Cleveland'©, 
akomponuojant muc. Jonui 
Govėdui. Bilietai gaunami 
LN raštinėje per sekmadie
nio popietę ir pas bilietų 
platintojus.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo:
$ 500,- H.E.Stepaičiai;
$ 100 - U. Opanavičienė; 
a.a. Algirdo Strumilos at
minimui: $100 - E. Mardo
sienė; $ 50 - A. Seškuvie- 
nė; $ 2- - N. Silvanowicz. 
IŠ viso satatybos fonde 
yra $146,511. Aukos pri
imamos PARAMOJE sysk.
8711,PRISIKĖLIMO P-JOS 
KREDITO KOOPERATYVE 
sysk. 155332.17 ir TALKOJE 
sysk.4259. Aukos atleidžia
mos nuo valstybiniy mo
kesčių.

VARPO METAMS 
BAIGIANTIS

1989-tieji metai pava
dinti VARPO METAIS. 
Lygiai prieš 100 metų lie
tuviškame kaime 1889 m. 
per knygnešius buvo pradė
ta platinti rusų carinės 
valdžios uždraustasis nele
galus Dr. Vinco Kudirkos 
leidžiamas VARPAS.

Šiais jubiliejiniais
tais laisvojo pasaulio lie
tuviai įvairiuose kraštuose 
surengė 
istorinius 
nėjimus. 
einant į 
Lietuvių
gos Valdyba su 
grupe talkininkų, 
15 d. Toronte, 
Namuose sėkmingai surengė 
Kazio Inčiūros dramų "Vin
cas Kudirka". Gausus tau
tiečių dalyvavimas didžio
joje Karaliaus Mindaugo 
salėje, dar gausesni sveiki-- 
nimai ir plojimai parode, 
kad mes lietuviai tebeturime 
gerai pasiruošusias vaidin
tojų grupes: tai Hamiltono 
AUKURAS, vadovaujamas 
rež.Elenos Dauguvietytės- 
Kudabienes ir Toronto AIT 
VARAS, vadovaujamas Al
donos Dargytes-Byszkiewicz 

Kudirkos VARPO šimt
mečio minėjimo proga šios 
dramos 
dintojų 
darbo, 
laiko 
jose,
liks kaip atviras istorijos 
lapas rodantis, kaip viena 
aisčių kilmės tauta - lietu
viai per beraščius knygne
šius ir ano meto inteligen
tija aukojosi ir kovojo 
gyvybių praradimo už 
vosios tautos, kalbos 
valstybės išlikimų.

L. G i r i n i s

pastatymas iš vai- 
reikalavo įtempto 
pasiruošimo, daug 
kantrybės repetici- 

visuomenėje
ir

Drama

iki 
sa- 

ir

Venta Rutkauskaitė

montreal
NORIU VAIDINTI

Man labai patinka vaidinti. Kiekvienais metais aš 
konkursavau teatrui mokykloje. Praeitais metais aš kon- 
kursavau teatrui, kuris vadinosi "Little Miss Christy" ir 
aš vaidinau studentės rolę. Man irgi patinka vaidinti lie
tuviy teatre.

Šiais metais aš konkursavau teatre, kuris vadina - 
mes ture-si "Lizzie Bordon". Mes nežinom, kokias roles 

sime.

Kristina Ramsay:
Florida.
Aš buvau Floridoje ir buvau apsistojusi 

Club" viešbutyje. Buvo labai gražu ir saulėta.
" "Beach 
Ten buvo 

mano drauge Klaudia ir jos brolis. Jo vardas Justinas. 
Mes žaidėme stalo tenisy ir plaukėm baseine. Irgi plau
kėm Gulf of Mexico įlankoje ir ten rinkau kriaukles. 
Paskutinį vakary aš plaukiau baseine, kai jisai buvo ap
šviestas ir buvo labai labai gražu. Mano 
ir Justinas ir jy tėvai buvo Floridoje 2 
žiavę vestuvėms.

draugė Klaudia 
savaites, atva -

Venta Rutkauskaitė

RUDUO
Yra labai šalta ir lyja 

Su tuo kartais baisiu b/ vėju, 
Kuris smarkiai pučia, 
Nugriauna namus ir išrauna 
Didelius ir gražius medžius. 
Jis kviečia nemalonumus ir problemas.

Lapai keičia spalvas,
Šios spalvos gražios ir skirtingos: 
Raudona - kaip mūšy kraujas, 
Geltona - kaip saulė, 
Ta oranžinė spalva -
Kaip skraidanti liepsnelė.

Linda Baltuonytė:
Lietuviškas Koncertas

Spalio mėn. 22 d. bus koncertas, kurį atliks Vil
niaus Universiteto šokėjai. Jie šoks įvairius ir įdomius 
šokius. Irgi spalio 21 dieny bus vakarienė ir mažas pasi
rodymas.

Jų bus tradiciniai šokiai ir jie dėvės tautinius 
rūbus. Vienas šokis bus apie gaidį, kuris moko savo viš
čiukus, o per kity šokį du vyrai mes 
ir kiti du jy pagaus.

Tikiuos jus visus ten sutikti.

moterį per scenų

Susie Baltuonytė:
Mano gimtadienis yra 5 dienos 

Mano gimtadienis taip pat yra ir vieny 
gimtadienio. Mano sesutės gimtadienis yra tų pačiy die- 
ny, kaip mūšy kaimynės. Kitos sesutės gimtadienis yra 
balandžio mėn. 2 dieny, o tėtės - kovo 23 dieny.

/ Trys paskutinieji rašinėliai buvo parašyti angly 
kalba, bet išversti į lietuviy kalby).

po "Halloween", 
dieny po mamos

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jšikūrfs nuoMvuoM namuos*

_-1 ' ' ' . LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

_____________

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKA:
91/2% už 90 dienų term.indėlius 
93/4% už 6 mėn.term.indėlius 
93A% už 1 m. term. Indėlius 
972% už 2 m. term, indėlius 
91/z% už 3 m. term, indėlius 
93/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.

1074% už 1 m. GIC invest, pažym. 
101/i% už 2 m. GIC invest, pažym.
1 o1/2% už 3 m. GIC invest, pažym.

83/4% už RRSP Ir RRIF ind. (variable rate) 
10,/<% 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.

874% 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 ........
2 metų ........
3 metų ........

(fixed rate)

12%% 
12%% 
12%%.

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

(variable rate)

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

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

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

AKTYVAI VIRŠ 73 MILIJONU DOLERIŲ
Asmenine* paskolas duoaamo Iki 845,000 Ir mortglčlu* M 75% Bal
noto turto visų narių gyvybė apdrausta santaupų tfydyj*. bet nedeu- 
gi«u $2,000 Asmeninė* paskolų* mirti** atveju apdrausto* M

gu.es perlaidus, kelionė* čekiai (American Expreaa). Kiton pasko
los (i.Ine t>1 Ctedft) ir antrieji moftotčtal. 

KASOS VALANDOS: pirmadieniai*, antradieniai* ir trečiadieniai* - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniai* ir penktadieniai* - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniai* - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiai* šeštadieniai* uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Blobr Street West, 

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

Medžių kamienai pasidarė pilki ir balti. 
Žievė sudžiūvusi, kaip numirus. 
Lapai krenta ir žalumas keičiasi. 
Oras patogus, smagu lauke. 
Ruduo, su 
Patenkina

/Piešinukai- Susie Baltuonytės/

Antanas
Andrius Rutkauskas

savo dienom 
visus ir juos

ir naktim, 
laimina.

BAIDUOKLIŲ NAKTIS 
"Halloween" yra mėty laikas, 
Kai visi keistai apsirengia, 
Tada gauname daug saldainių 
Ir kai kada išsidažome. 
Išpjaustom labai baisy 
Veidų moliūge, 
Ir "Halloween" naktį 
Jis labai šviesiai žibės... 
Nešiojame baisius kostiumus 
Ir išgysdiname mūšy draugus - 
Kadangi "Halloween" naktis 
Yra baiduokliy naktis.

Rutkauskas.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 622-8480
* MAURO * AVT0INDWAIY • ATJAM0NYBB> • 

•OYVYMtl • KOMMRONt •

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd. 

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

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

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-34 14

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.; tečtadienials - 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.

. 972% 

. 97<% 

. 93/«% 
97a% 
97a% 

1(P/4% 
1072% 
107i% 
97«%

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-185 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
1 metų GlC-met. palu k.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. paiūk. 
1 metų GlC-mėn. palūk.
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/«% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 103/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 1072% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 107»% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 91/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 574%

IMA UŽ:
Asmenine* paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1274%
2 metų .................. 127*%
3 metų .............. 1272%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 117*%

Draudžiamo asmenines ir su
tarties paskolas Utį $15,000 
Ir narių gyvybė Iki $2,000 už 
santaupas laikomas ėėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morglčlus iki 75% Įkai
nota turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimama mokesčio už Ura- 
iytus čekius be! apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 42 milijonų dolerių

MUVJK14
SPECIALYBES:

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Di/to GUY < 
RICHARD 
ROOFKR-----COUVRIUR

7725 Qeorg* LaSalle
Darbo atlieka Baimingai ir prieinamam i* keinomiK 
Stogo dengimui or taisymui akembinkife : 364** 1470

1989.XI.Z

BATU TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIU SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE, 
ZOMftS

495-0OB AVENUE. USNIM

5 psl.



montrea prieš tai paskambinti tele
fonu. Taip pat tie, kuriems 
yra patikėtas bažnyčios

• Dėl techniškų kliūčių
šis "ML" numeris išleistas 
6 puslapių. "NL"

• l KLB XIV-TĄJĄ KRAŠ
TO TARYBOS SESIJĄ, 
vykusių spalio mėn. 28-29 
d.d. buvo nuvykę montrea- 
liečiai- V.ir S.Piečaičiai, 
J.ir J. Adomoniai, Jz.Lu- 
koševičius, V.ir D. Gruo
džiai, B.Nagienė.
• Rašytojas Romualdas 
Lankauskas su žmona Re
gina, grįžtant namo į Vil
nių pro Montrealį, aplankė 
ir "NL"Redakcijų. Jis yra 
Lietuvos P.E.N.skyriaus 
pirmininkas.Šiam padaliniui 
priklauso visi į šių organi
zacijų įstoję Lietuvos ir 
išeivijos rašytojai.

• Gražios vestuvės vyko 
AV Parapijos bažnyčioje, 
kur susituokė ELENA RU
SIN AITE ir DONALD J. 
QUINN. Apeigų metu gie
dojo Montrealio Vyrų Ok
tetas. Jaunosios tėvas Al
bertas Rusinas priklauso 
Oktetui ir AV Parapijos 
Chorui. Santuokų palaimino 
Tėv. J. Kubilius.

ir salės raktas ir ateinan
tiems ne reguliariai, prašo
mi paskambinti prie klebo
nijos durų ir pranešti, kad 
atvykote arba pasiteirauti 
ar jūsų laukiamas asmuo 
kuriam nors reikalui sutvar
kyti jau yra atvykęs.

Klebonijoje pietų per
trauka, taigi, ir ne darbo 
laikas yra tarp 1-2 val.p.p. 
tad be būtino reikalo, pra
šoma tuo metu nesikreipti.

HYDRO-QUEBEC ŽADA 
PAGERINTI APTARNAVIMĄ

Turbūt susirūpinusi dėl 
spaudoje pasirodžiusių nu
sistebėjimų, kad Ontario 
provincijoje Hydro įmonių 
įrengimų sugedimai labai 
reti palyginus su Quebec'o 
provincija, atsiuntė ir 
mūsų laikraščiui praneši
mų. Jame rašoma, kad 
nors HQ daranti viskų kas 
įmanoma, kad visi vartoto
jai būtų patenkinti, tačiau 
problemų atsiranda. Nepa
tenkintieji elektros energi
jos vartotojai gali susisiek
ti su aptarnavimo įstaiga 
savo apylinkėje bet kuriuo 
laiku telefonu arba raštu.

Algiui nepatinka Lituanistinė Mokykla, bet jis vistiek eina.”

Atsilankę į "NL” Redakcijų, mūsų Lituanistinės Mokyklos 
mokiniai paliko savo rašinėlių ir piešinių. Ačiū. "NL"

TREČIOS KLASĖS RAŠINĖLIAI:

• SOPHIE STANKEVIČIŪ
TĖ ir JOSEPH G.DESHAIE, 
LŲCIJA ČESNAKAVIČIE- 
NE/Jokubauskaitė/ ir AN
TANAS SLAPŠINSKAS ruo
šiasi vedyboms AV Parapi
jos bažnyčioje.

• ŠV.KAZIMIERO Parapijo
je ruošiamasi bazarui, ku
ris vyks gruodžio mėn.2&3 
d.d.,šeštadienį ir sekma
dienį. Prašoma laimikių 
ir talkos.
- Tikimasi gauti lietuviškų 
kalėdinių atvirukų, tad 
siūloma palaukti ir nepirk
ti dabar jau krautuvėse 
pardavinėjamų.

• Gegužės mėnesyje, atei
nančiais metais ruošiama 
ekskursija į Jugoslavijų, 
Medjurgorje miestų, laiko
mų stebuklingu. įsirašyti 
į ekskursijų jau galima 
dabar, Šv.Kazimiero para
pijoje.

• Šv.Kazimiero Parapijos 
klebonijon kartais kreipiasi 
visokie, gal net ir pavojin
gi asmenys. Todėl saugumo 
sumetimais, norintieji atsi
lankyti klebonijon, prašomi

Telefono numeris ir adre
sas yra atspausdinti ant 
elektros sųskaitos. Daž
niausiu atveju problema 
yra lengvai išsprendžiama.

Tačiau, jeigu vartotojas 
dar nepatenkintas, jis turi 
teisę kreiptis į sektoriaus 
vedėjąC'menažerį"/. Atitin
kamą tam tikslui anketų 
galima gauti iš Hydro-Quė- 
bec. Faktai privalo būti 
tiksliai patiekti, kad vedė
jas galėtų rūpestingsi ištir
ti reikalų ir atsiųsti raštiš
kų atsakymų 45 dienų lai
kotarpyje.

Nežiūrint viso, kas mi
nėta, jeigu vartotojas dar 
nepatenkintas sprendimu, 
jis gali rašyti William D. 
Schwartz, Complaints Com
missioner, 630 Renė Le
vesque Blvd.West, Montre- 
al, H3B 1S6.

Minėtas asmuo yra ofi
cialiai paskirtas Quebec’o 
prov. vyriausybės. Ištyręs 
reikalų, jis atsiųs savo 
rapor tų vartotojui ir HQ. 
Per 15 dienų nuo jo gavi
mo, HQ pristatys savo 
raštiškų atsakymų.

HQ yra įstaiga yra 
įsipareigojusi gerai aptar
nauti vartotojus ir kiekvie-

mokytojas Remigijus Šatkauskas

Jūra Landry:
Aš nebuvau Lietuvoj, bet norėčiau nuvažiuoti. Ten 

yra mano šeimyna. Aš jiems siunčiu dovanų.

Juozukas Plečaitis:
Man patinka vasara. Aš žaidžiu vandenyje. Mano 

draugas atvažiuoja pas mane. Man patinka žaisti su juo.

Ina Rudinskaltė:
Aš turiu šuniukų.

Malka Drešerytb:
Aš noriu katytės, bet aš negaliu turėti, kadangi 

mano mama yra alergiška ir kadangi Ema per maža. Bet 
aš labai noriu viena pati. Labai noriu.

Andrius Dragūnas:
Mano draugas turi katytę, kuri viduriavo.

KETVIRTOS KLASĖS RAŠINĖLIAI:
mokytojas Remigijus Šatkauskas

Adomas Drešeris:
Šiandienų aš esu lietuviškoje mokykloje. Mes skai

tėme ir rašėm diktantų. Po to Remigijus mums sakė rašyt 
rašinėlį. Tai todėl aš rašau šį rašinėlį. Aš galiu rašyt kų 
aš noriu. O dabar seselė Paulė atėjo.

Dalius Bulota:
Aš moku slidinėti. Man patinka slidinėti.

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 L, Soli. BM., LA SALLE , *.<L 

Tai.: Į4Įh 9664
Sav. Ona Varoninkoitlanh "Sm*k*d rnaat" cpadalIttO

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ

LAŠALU 
AUTOMOBILE INO.

* Automobilių nuoma
* NMM ir vartotų paritinkime*
* Pardavimo*
* Aptarnavimo*

looo Laotorve 
366-7818

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

adamoniu Seimą,
Tel.: (514) - 256-5355.

nas skundas bus rimtai 
apsvarstytas.

Taigi - nebijokime skųs
tis.

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.-

Pate M.L.S.
SIFT IMA

Dl N B AL TRUK ON IS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jam Talon W. Suit* 305, Montroai, P.O. 
Tol: 273-9181............ .Nam^t 737-0844

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
HSP 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. JONAS MALISKA 
'lei.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T“ I“;
C. 1. b.

GA1SBA* • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * OYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3*07 A ROSKMONT BLVD. MONTBKAL, QUB. MIK 11.7

Dr. Gaitan B&RARD, D.M.D.

Dantų gydytoja* — chirurgo* 
466 A. haul, do* Laurantlda*
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde ) 
Skambinti Tol: 662.1177

..................................................—

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

6695 —35—th Av*., Montreal, P.Q, 'HIT 3A6
ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., i.b.

TEL. BUS.? 727-3120 REZ.: 376-3781

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Vili* La Sdlo, P.O. HOP 1L2

Atidaryt* kasdie* neo 9-10 v.v. 
šeštadieniais : neo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieni ata: ano 10 r. — 9:30 v.v.

Tol.: 366-9745 ir 365 - 0505

UtounUet Kopto**
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

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

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

T*L:i 931-4024

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844- 7307 ir 288-9046

TEL.: (514)767-4490

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR* VERDUN. P.Q H4H 2M4 

JONAS t core REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

Notarai

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

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 1VB
Tel. (514) - 871-1430

TONY 
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARI AGE - WCDCNNGS

TONY LAORMAITIS
Montreal* P.O. H3W 1X5 Tai.: 481-4608

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA6 psi.
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