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autoriai, du nusipelnę 
partijos didžiūnai, atrodo, 
yra pakviesti parašyti nau- LAI DZIVO LATVIJA!

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
h. n.

AUDRINGA KANADOS
PREMJERŲ KONFERENCIJA

besikeičiančius Estijos ir 
Maskvos santykius.

Dramatiški įvyKiai Ber
lyne ir Rytų Vokietijoje 
■praėjusį savaitgalį įvykusią 
Kanados premjerų konferen
ciją gerokai užtemdė, bet 
jos garsai ir atgarsiai dar 
bus ilgai diskutuojami. 
Newfoundland'o premeje- 
ras Clyde Wells ypatingai 
aštriai pasisakė prieš Me- 
ech ežero susitarimą, 
kuris esą Kanadą padalinąs 
į specialiai privilegijuotą 
Quebec' o provinciją, įta
kingą Ontario provinciją ir 
8 kitas trečiaeiles provin
cijas. Meech ežero susi
tarimas susilaukė panašios, 
nors ir šiek tįek švelnes
nes kritikos iš New Bruns
wick' o bei Manitobos pro
vincijų premjerų.

Visi premjerai vienbal
siai pasmerkė Mulroney ir 
Wilson'o sugalvotuosius 
GST mokesčius. Premjerai 
betgi sutiko Meech ežero 
susitarimus svarstyti dar 
ateityje.

• LECH WALESA, Lenki
jos SolidarnosČ lyderis, 
lankėsi Kanadoje ir JAV. 
Kanadoje jis buvo priimtas 
min.p-ko Brian Mulroney, 
o JAV - prez.Bush'o.

Pagrindinis jo vizito 
tikslas: gauti finansinės 
ir ekonominės paramos 
atsistatančiai Lenkijai. 
L. Walesa ypatingai krei
pėsi į įvairius investuotojus 
ir didžiųjų bendrovių savi
ninkus, kad investuotų savo 
kapitalų į Lenkijos pramo
nę ir pasidalintų moderniai
siais techniškais atsieki- 
mais.

Jis buvo visur šiltai 
sutiktas, o ypač lenkų, 
kurių gausu Kanadoje ir 
dar daugiau JAV-se.

ESTŲ PARLAMENTAS 
SKELBIA ANEKSIJĄ 
NEGALIOJANČIA

Maskvos TASS žinių a- 
gentūra pranešė, kad Esti
jos Parlamentas oficialiai 
paskelbė, jog šios Pabaltijo 
respublikos aneksavimas į 
Sovietų Sąjungą yra "teisiš
kai neturintis galios ir 
nebegaliojantis".

Ši rezoliucija buvo res
publikos parlamento patvir
tinta po vienos dienos, kai 
nutarta rublį pakeisti sava 
valiuta.

Abu šie nuosprendžiai 
aiškiai nepatiks Kremliui, 
kuris vis labiau nepaten
kintas dėl Sovietų respubli 
kų didesnės nepriklauso
mybės reikalavimų.

Estijos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto 
sekretorius Miik Tiitma 
pareiškė, kad aneksijos 
negaliojimo paskelbimas 
dar nereiškia nepriklauso
mybės paskelbimo. Tačiau 
rezoliucija turės įtakos į

KITI APfE MUS

MASKVOS MEŠKA 
MAUROJ^"

Rytų Vokietijos įvykiai, 
neįtikėtinu greičiu užgriuvę 
Kremliaus valdovus, juos, 
atrodo, ne tiktai nu
stebino, bet išgąsdino ir 
net įsiutino. Berlyno gėdos 
sienai griuvus, iškilus su - 
vienytos Vokietijos galimy
bei, kritus Bulgarijos ko
munistų vadui Todor' ui 
Živkov'ui, kuris 35 metus 
valdė Bulgariją stalinistiniu 
paklusnu*^ ir kumščiu, 
Lenkijai ir Vengrijai jau 
baigiant vaduotis iš komu
nistinio košmaro, įvykiai 
Pabaltijo valstybėse, Ar
mėnijoje, Azerbeidžane ir 
Moldavijoje pasirodė tokie 
baisūs, kad Maskvos meška 
nutarė sumauroti ir pagąs
dinti savo naguose laiko
mas respublikas.

Reuterio žinių agen
tūros reportažus iš Mask
vos paskelbė savo lap
kričio 11 d. numeriuose 
Montrealio THE GAZET
TE IR Toronto GLO
BE AND MAIL dienraščiai. 
Štai tų pranešimų ištrau
kos:

THE GAZETTE reporta
žą pavadino "DAUGPAR- 
TINE SISTEMA NE SOVIE- 
TIJAI, SAKO PRAVDA". 
Pradžioje cituojama PRAV
DA: "Daugpartinei politi
nei sistemai nėra vietos 
Sovietų Sąjungoje, tvirtina 
Komunistų partijos laikraš
tis PRAVDA vakar dienos 
(t.y. lapkričio 13 d., h.n.) 
numeryje. Šioje šalyje nėra 
jokios kitos viešos pajėgos 
išskyrus Komunistų partiją".

PRAVDA labai aiškiai 
nurodo, kad Kremlius ne
turįs jokios intencijos leis
ti kurtis Sovietuose pana
šiai daugpartinei sistemai, 
kokia įsikūrė, Gorbaeiov' o 
reformų padrąsintose Len
kijos ir Vengrijos valstybė
se. Laikraštis, pabrėždamas 
būtinumą išlaikyti vieningą 
Komunistų partiją ir nuro
dydamas numatomus pasi
keitimus partijos progra
moje, taip pat pakartoji 
įspėjimą Lietuvos komu
nistams nenutarti atsiskir
ti nuo Sovietų komunistų 
partijos savo~ sekantį mė
nesį įvykstančiame kongre
se".

Laikraštis taip pat smer
kia tuos, kurie skelbią 
naujus kelius, įskaitant 
partijos atsisakymą savo 
politinio vaidmens ir įve
dimą kapitalizmo ir kitų 
vertybių, kuriuos, anot 
PRAVDOS, liaudis esanti] 
atmetusi.

PRVADOS straipsnio I

jus partijos nuostatus, ku
riuos turės svarstyti kitais 
metais sušauktas Sovietų 
Sąjungos Komunistų parti
jos kongresas. Straipsnyje 
sakoma, tuos pakeitimus 
reikią skubiai įvykdyti, kad 
būtų sulaikyti tolimesni 
partijos organizacijos iri
mai ir mažėjantis narių 
skaičius. Siūloma partijon 
įvesti demokratizaciją, 
sustiprinti ir praplėsti eili- 

’ į ir duoti 
res- 

komunistų 
Tačiau pastan- 
padaryti federa- 

konfederaline

nių narių įnašą 
daugiau autonomijos 
publikinėms 
partijoms, 
gos partiją 
line arba 
organizacija reikia griežtai 
atmesti.

GLOBĖ AND MAIL savo 
reportažą pradeda Molda
vijoje įvykusių susirėmimų 
aprašymu. Keletos tūkstan
čių minia susirėmusi su 
policija ir, kaip pranešta iš 
Kišiniov'o telefonu, nera- 
pr\u.r$aj s. tesėsi net keletą 
valandų ir buvo daug su
žeistų, keliolika sunkiai. 
Moldavijos Persitvarkymo 
Sąjūdis, pasivadinęs Liau
dies Frontu, reikalavo 
daugiau autonomijos ir 
demokratijos rumunų kalba 
kalbančiai respublikai. Tos 
dienos rytą Kremlius pa- 
'reikalavo, kad neramioji 
respublika atšauktų visą se
riją naujų įstatymų, kurie 
prieštarauja sovietinei 
konstitucijai. Apie tai 
pranešė sovietų žinių agen
tūra TASS. Iš to reikalavi
mo buvo aišku, kad Krem
lius nėra pasiryžęs savo 
15-kai respublikų leisti 
laisvai tvarkyti savo vidi
nių reikalų, kaip tai buvo 
leista Rytinės Europos 
buvusioms satelitinėms 
valstybėms.

"Savo pasielgimu, kuris 
tikrai supykins nepriklau
somybės siekiančių trijų 
Baltijos respublikų vadovus, 
Kremlius pareiškė Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai, kad 
keli įstatymai, stipriną eko-

SVEIKINAME LATVIJĄ, MININT JOS 71-ąją NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO ŠVENTĘ LAPKRIČIO 18 DIENĄ
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nominę ir politinę nepriklau
somybę, turėsią būti at
šaukti".

"Toks pat įsakymas buvo 
įteiktas ir transkaukazi- 
nei Azerbeidžano respubli
kai, kurios vadovai, spau
džiami vietinių nacionalis
tų, buvo priėmę įstatymų, 
pabrėžiančių savo nepri
klausomybę nuo Maskvos."

TASS’ as neįvardina įsta
tymų, bet manoma, kad jų 
tarpe buvo Lietuvos prane
šimas apie atskirą Lietu
vos pilietybę ir nauji apsi
gyvenimo nuostatai, norin
tiems kandidatuoti rinki
muose į valstybinius pos
tus.

Pastarasai nutarimas, at
rodo, buvo taikomas va- 
ičjr prasidėjusieins Estijos

Latvijos parlamentų po
sėdžiams tų respublikų 
sostinėse Tallinn' e ir Ry
goje.

Kadangi naujosios pakeis
tos Sovietų 
ištisos dalys 
konstitucijon inkorporuotos 
- neaišku, kaip galėtų - 
jeigu iš viso tai įmanoma 
-tokius savo nutarimus 
Sovietų vadovybė Maskvoje 
įgyvendinti. <'

į naujuosius Maskvos 
bei grasinimus 

reagavo 
įskai- 

spauda
i laida,

KANADOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIO
JOE CLARK

PASISAKYMAS, ATSIŲSTAS LATVIŲ TAUTINES FEDE
RACIJOS PIRMININKUI KANADOJE, dr. Guntis SILINS:

Dear Dr. Si lips:
Thank you for your letter of August 29, 1989, 

regarding the situation in the Baltic States.
As you know1, the Canadian Government has been 

the Baltics eery closely. You may 
ted with grave concern the strongly- 
the CPSU Central Committee's Au-

recent Nationalities Plenum of the

konstitucijos
dar nėra

gąsdinimus 
jau neigiamai i 
Baltijos valstybių, 
tant ir Lietuvos, 
bei Vilniaus radijo 
skirta užsieniui.

•/ a.
DESINEJE -

Rytiį Vokietijos milici
ninkas stebi užlipančius 
ir nulipančius džiūgaujant* 
Sius Rytų ir Vakarų Vo
kietijos gyventojus ant 
Berlyno Sienos. Dabar jų 
už tai nepersekioja.

G arsusis v jo] cnčelistas Matialav It OSTROPOy IV S, 
Washington* o simfoninio orkestro direktorius davė koncertu 
ties Berlyno Siena, taip pasveikindamas ateivius iŠ Rytų 
Berlyno ir atžymėdamas Berlyno Sienos griuvimų.

Photo AP

following events ir 
be sure that we ne 
worded warning in 
gust 26th statement. At the same time, we have also 
noted other developments of a more positive character. 
For example, the
CPSU Central Committee, conveyed an increased aware
ness on the part of Soviet autorities of the need for 
greater decentralization of decision making.

The Soviet government has also publicly recogni
zed the illegality of the Molotov-Ribbentrop Pact, al
though they have denied that it has any significance 
with regard to post-war boundaries. Furthermore, Presi
dent Gorbachev himself, has said there must not be 
a single "blank spot" left in the Soviet Union’s history, 
and that "society should have full and exhaustive infor
mation about all its episodes, no matter how bitter". 
Therefore, it seems possible that the tragic events of 
Baltic history will soon be fully exposed for all to juge.

The Canadian Goverment will continue to encou
rage the Soviet authorities to further the course of 
reforms, and our policy of non de jure recognition of 

incorporation of the Baltic States into the 
not change.

Yours sincerely,

the illegal 
USSR will

Šis laiškas i 
America" leidžiamajame savaitraštyje.

atspausdintas Š. m. lapkričio mėn. 4 d. ’’Latvija
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Už Lietuvos išlaisvinimą!1 Už ištikimybę Kanadai!
P our I a liberation de la Lituanie! Loyoutž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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iš anksto susitarus. Už skelbimą turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.
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Redde quod debes 
Atiduok, ką privalai!

/Lietuvos kariuomenės šventės proga/
Šis lotyniškas posakis buvo iškaltas ant akmens 

aukuro priešais paminklu Žuvusiems Už Lietuvos Laisvę, 
Karo Muziejaus sodelyje, Kaune. Posakio prasmė aiški, 
niekuomet nekintanti, kaip yra nekintantys garbingo 
kario įsipareigojimai saugoti ir ginti savojo krašto lais
vę, susidarius ypatingai grėsmingai situacijai. Jų kraujo 
dovana yra neįkainojama, niekada nepamirštama.

Kario tragedija išsivysto tada, kai jis nebegali 
vadovautis savo sąžine ir morale. Kuomet prievarta 
jis turi ginti svetimą jam kraštą arba dar blogiau, ne
priimtinu, svetimą ideologiją. Dar žiauriau, kai jis yra 
verčiamas ne tik ginti tai, kas jam prievarta užmeta
ma, bet dar ir vykdyti agresijos veiksmus ( kaip pav., 
kad mūšy jaunimas buvo verčiamas dalyvauti kovose 
prieš afganistaniečius).

Daugelį karty , - šiemet jau 71-ąjį - minėjome 
Lietuvos Kariuomenės Šventę lapkričio mėn. 23 dieną. 
Daugelį karty skaitėme stebėdamiesi atpasakojimus, 
kaip toji kariuomenė atsikūrė, kaip savanoriai tikėjo 
savo tautos ir valstybės ateitimi ir pirmieji ryžosi tik
rai neįmanomose sąlygose stoti į karių gretas. Jų ryž
tas pasitvirtino, nes ir jų dėka buvo atgauta laisvė 
Lietuvai. Jiems priklauso didžiausia pagarba ir dėkin
gumas, ir neblėstantis prisiminimas.

Daugelį karty buvo rašyta, kaip Lietuvos Nepri
klausomybės laikotarpiu mūšy kariuomenė tobulinosi; 
kaip daug gero buvo padaryta ir kariams skirtoje švie
timo programoje. Tačiau, nežiūrint viso ryžto dirbti 
ir aukotis, pasaulinių įvykių sąvartose, brutaliausiose 
didžvalstybių machinacijose, nedidelės valstybės kariuo
menei nebuvo lemta atlikti savo uždavinio. 1920 m. 
lapkričio 19-21 d.d., Lietuvos kariuomenei sėkmingai 
vykdant VILNIAUS išlaisvinimo operaciją, TAUTŲ SĄ
JUNGOS KONTROLĖS KOMISIJA sustabdė karo veiks
mus linijoje Giedraičiai-Širvintai-Musninkai.

Antrą kartą toje pačioje fatališkoje linijoje at
sidūrė mūšy kariuomenės dalinys ( I pėstininky pulkas) 
Vokietijai paskelbus karą Lenkijai 1939 m.rugsėjo men. 1 
d. Taigi - prieš 50 mėty.

Visa Lietuva tada galvojo, įskaitant ir mūšy 
kariuomenės talkininkę Šauliy Sąjungą, kad bus duotas 
įsakymas atsiimti Vilnią. Tačiau - buvo paskelbtas neu
tralumas. Vėl didžiyjy pajėgą grėsmė ir labai galimos 
katastrofiškos Lietuvai konsekvencijos paliko tik morali
nį sprendimą: hitlerinei kariuomenei veržiantis į Lenki
jos gilumą, Lietuva žmoniškumo vardan ne tik nepuolė 
Lenkijos, bet apie 17.000 jos kariy ir civilių priglaudė 
Lietuvoje. Tai sprendimas, kurį Lenkija turėty gerai 
įsidėmėti, arba mes patys jai labai aiškiai priminti, 
ypač dabar.

Visai kitose aplinkybėse Lietuvos kariuomenei 
teko pradėti žygį į savo sostinę Vilnių 1939 m.spalio 
mėn. 1 d. ir jį tęsti spalio 27 d. Šiemet sueina 50 
metų, kuomet spalio men. 28 d. Lietuvos kariuomenės 
daliniai įžygiavo per Žaliąjį Neries tiltą. Tada dešimtys 
tūkstančiy vilniečiy pasitiko karius su gėlėmis, sveikin
dami džiaugsmo ašaromis, o netoli Katedros - didžiuliu 
plakatu SVEIKINAME LIETUVOS KARIUOMENĘ. Tačiau 
Šį žygį teko atlikti - nors jis ir liks nepamirštamu 
-kai okupanto kariuomenė buvo 11 dieną Vilniy apiplė- 
šinėjusi ir išvežus! gėrybes (baldus, fabriką ir įmonių 
įrengimus, prekes ir kt.).

Galime didžiuotis, kad mūšy kariuomenė nepasi
žymėjo barbariškumais, vagystėmis, deginimais. Ji buvo 
garbingai auklėjama ir tokia pasirodė, nors kai kam 
atrodo, kad kritiškiausiu metu nereikėjo klausyti vado
vybės ir bent simboliškai parodyti, kad nesutinka su 
okupacijomis. Istorijos plunksna kada nors savo knygose 
užrašys sprendimą.

Dabar turime tik dėti VISAS PASTANGAS, kad, 
praėjus 75 metams nuo I-ojo Pasaulinio Karo, 50-čiai 
metą nuo II-jo Pasaulinio Karo, brutalumai ir neteisy
bės nesikartoty. Ypatingai, kad mūsą jaunimas LIETU
VOJE galėtą laikytis savo sąžinės balso, nedalyvautą 
svetimose kariuomenėse ( kas jiem nepriklauso daryti 
ir pagal tarptautinius nuostatus) ir nebūtą svetimąją 
brutalizuojami.

Tada tik galėsim pasakyti, kad prisimename ir 
vykdome ant akmens aukuro iškaltą posakį "REDDE 
QUOD DEBES". B.N.

SĄJŪDIS IR L.L.LYGA PASISAKO UZ KARINIŲ, 
ŠAUKIMU. SUSTABDYMU

New York, 1989 spalio 30, LIC) Sąjūdžio 8-toji sesija 
įvykusi spalio 24 d., svarstė januolių karinės tarnybos 

2 psl.

klausimą ir nutarė prašyti Lietuvos TSR Aukščiausiosios \ 
Tarybos sustabdyti jaunuolių šaukimą į okupacinę kariuo- fį 
menę, praneša Lietuvių Informacijos Centras. įdomu pa-^i 
stebėti, kad Sąjūdžio seime rezoliucija remiasi tais pa-į 
čiais argumentais ir tarptautinėmis konvencijomis, kurių j 
pagrindu Lietuvos Laisvės Lyga paskelbė karinių bilietui 
grąžinimo akciją.

Spalio 22 d. Laisvės Lyga ir jaunalietuviai surengė j 
mitingą Kalnų parke protestuojant prieš Lietuvos jaunuo-L 
lių ėmimą į tarybinę armiją. Taip pat įvyko eitynės į t 
Lenino rajono karinį komisariatą bei piketas prie centri-l 
nio jaunuolių paskirstymo punkto.

Akcijos metu grąžinta 26 prirašymo liudijimai ir kari-j 
niai bilietai. Pasak šiuo metu JAV-ėse viešinčio Lygos I 
lyderio Antano Terlecko, ligi šiol yra sugrąžinta arti 9UU I 
karinių bilietų.

Pateikime Sąjūdžio seimo rezoliuciją karinės tarnybos 
klausimu.

194U metais Lietuva buvo TSRS okupuota ir aneksuo-1 
ta. Tokią išvadą padarė Lietuvos TSR Aukščiausios Tary
bos komisija 1989 metų Vokietijos - TSRS sutarties pa
sekmėms ištirti. Šios išvados Lietuvoj niekas oficialiai 
nepaneigė. Ženevos konvencijos, kurią 1954 metais TSRS 
ratifikavo, 51-me paragrafe tvirtinama, kad okupuojanti 
valstybė negali versti globojamus asmenis tarnauti jos 
ginkluotosiose ar pagalbinėse pajėgose.

Remdamiesi šiuo dokumentu ir vadovaudamiesi Lietu
vos TSR konstitucijos 70-tuoju straipsniu, reikalaujame, 
kad Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba:

1. sustabdytų TSRS gynybos ministro įsakymą dėl 
jaunuolių šaukimo į tarybinę armija;

2. sustabdytų Lietuvos TSR Baudžiamojo kodekso 
74-to straipsnio vykdymą, numatantį teisminį jaunuolių 
persekiojimą už atsisakymą tarnauti tarybinėje armijoje;

3. uždraustų milicijai be prokuroro sankcijos paimti 
jaunuolius ir juos perduoti kariškiams.

Kol šie klausimai bus sprendžiami, siūlome priimti 
nutarimą, kad nuo karinės prievolės būtų atleisti tie jau
nuoliai, kurie pareikš norą dirbti pagal sutartį su Lietu
vos TSR milicijos padaliniuose, sanitarais invalidų ir 
vaikų namuose. (LIC)
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Danutė VASKELAITĖ

Laisvė
Mačiau tave 
paniekintą, užguitą. 
Mačiau sutryptą, 
kenčiančią ir liūdną. 
Tik nemačiau 
Tavęs aš klūpančios. 
O Laisve, 
o baltoji paukšte, — 
nemačiau.

Žydėjo žemė 
Kraujo rožėmis 
mieste ir kaime — 
žiaurumų tumulai 
per gimtą žemę ritos. 
Bet švietė kibirkštis 
pro luobą baimės — 
Viltis — 
po nebylios nakties 
prašvinta rytas!

Stovėjai tu 
Ir laukei, šviesia veide, 
Paslėpusi sparnus 
Tamsa užgriozdintam 
pakampy — 
Grandinės rankoje 
sutraukytos, 
o naujosios sužvango... 
Ir skausmo. Ir skriaudų 
Per Lietuvą 
Riedėjo bangos.

-Ir dairės minios 
pro kaštonų sodą — 
Kur Laisvė?
Kur sparnuota paukštė 
Be grandinių?
Ir ta sena 
Nutrūkus odė 
Mylimai Tėvynei 
Palėpėj paslėpta, 
Kaip skulptūra. 
Sudužęs žodis. 
Laukė...

Plazdėk, 
Šventoji Laisve, 
Vėliava trispalve, 
Plasnok padangėj 
Bundančios Tėvynės! 
Skanduojame 
Visi Tau — 
SALVE! SALVE! 
Joks priešas 
Tavo dvasios 
Nesumynė!
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Ta valstybė turi būti suda
ryta iš laisvų tautų. Kitaip 
Sovietu "Sąjunga" ne tik 
negali tapti pilnu Europos 
Bendruomenės nariu, bet 
negali gauti ir tokios pa
skolos, kuri galėtų atstaty
ti sugriuvusį tos milžiniš
kos valstybės ekonominį 
gyvenimą.

Europos Bendruomenės 
kūrimasis duoda sovietams 
ir kitą pasiteisinimą ir 
toliau išlaikyti savo impe
rijos ribose visas vienaip 
ar kitaip pavergtas tautas. 
Jis prikiša pabaltiečiams 
norą atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos, kai Vakarų Euro
pos tautos jungiasi į vieną. 
Priekaištas, žinoma, be jo
kio pagrindo: nepriklauso
moms tautoms susijungti 
laisva valia yra vienas da
lykas, o pavergtoms tau
toms būti sujungtoms pa - 
ties pavergėjo, jau yra 
visai kas kita. Pavergtos 
tautos niekados savo valia 
nesutiko sukurti teisinės 
carinių rusų imperijos, 
nesutiks ir sovietinių.

Europos mažųjų tautų 
likimą daug kas mėgino 
išspręsti istorijos bėgyje, 
labai mėgino ir Stalinas su 
Hitleriu. Oficiozinė vokie
čių spauda plačiai dėstė, 
kad mažosios tautos po 
karo taip greit išnyks, 
"kaip vandens lašas ant 
karšto akmens" (Rosenber- 
g' as). Stalinas mėgino 
kalėjimais, šaudymu, bei 
Sibiru jas suna’kinti, o 
atsitiko taip, kad jie patys 
ir jų imperijos baigia išnyk
ti, o mažosios tautos jau 
dairosi į visišką laisvę ir 
net nepriklausomybę. Ta
čiau tai nereiškia, kad 
pavojus išnykti jau yra 
visiškai praėjęs.

Gorbačiov' as tikrumoje 
žada savo gudrumu mažas 
tautas ištirpdyti rusiškame 
katile. Tam ir visokios 
laisvės, bei rinkimai. Jo 
planavimu, pavergtieji pa
tys savo valia gali įsibal- 
suoti į amžiną pasilikimą 
carų imperijos sudėtyje. 
Kad taip tikrai gali būti, 
parodo armėnų pjudymasis 
su savo kaimynais azerbei- 
džanais. Tuose kraštuose 
rusai ir nenorėdami turi 
būti ten, kad apsaugotų 
žmonių gyvybes. Tokių ru
siškų surežisavimų gali 
būti visuose pavergtuose 
kraštuose, taip kad rusai 
visados gali pateisinti savo 
buvimą tose ir kitose 
šalyse.

Ir dabar mažųjų tautų 
likimas tebėra didžiųjų 
rankose. Rusai siekia valdy
ti didelę Rytų Europos 
dalį, o vokiečiai siekia vėl 
dominuoti Centrinėje Euro
poje. Tokios šalys kaip 
Lenkija ar Čekoslovakija

MAŽŲJŲ TAUTŲ PADĖTIS 
DABARTINĖJE EUROPOJE

Dvylikos Europos tautų 
susijungimas į vadinamą 
Europos Bendruomenę, reiš
kia atsisakymą dalies savo 
suvereniteto tos Bendruo
menės labui. Sovietai mėį 
gina tuo pateisinti savo' 
tikslą vienaip ar kitaip su
jungti visas pavergtas 
tautas, net tokias, kaip, 
Lietuva, į savo vieną vals
tybę - Tarybų Sąjungą,, 
kas iš tikrųjų yra ta pati! 
carų imperija, tiktai pagra
žinta suteiktomis Gorba- 
čiov"o "laisvėmis". Sovie-' 
tiniai rusai stengiasi savo 
valstybei duoti kokį nors! 
tarptautinės teisės atspin-į 
dį, tad tokiu būdu ir mė
gina tai pasiekti.

Yra dar ir kita priežas
tis: dabartinė sovietų vals
tybė, sudaryta iš pavergtų! 
tautų, negali būti priimta 
į naują Europos santvarką.

Mūsu kariai pakelyje į Vilnių 193 9 m. spalio mėn.
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ROMOS SIMPOZIUMAS SOVIETU. SĄJUNGOS 
NACIONALINĖS POLITIKOS KRIZĖS KLAUSIMAIS

Doc. V. Skuodis

/ Tekstas doc. Vytauto Skuodžio kalbos, kurią jis 
pasakė Romos Simooziume/

3. / tęsinys /
Lietuvių tauta yra pasiryžusi pakelti naujus persekio

jimus ir patirti naujas kruvinas aukas dėl laisvės. Tvirtą 
nusistatymą ir toliau dėl jos kovoti palaiko įsitikinimas, 
kad TSRS imperijos totalinė diktatūra anksčiau ar vėliau 
turės transformuotis į taikios ir tikros demokratinės 
valstybės formą. * * *

Deja, kelia nerimą Vakarų pasaulio TSRS simpatikai, 
kurie įsitikinę, kad Sovietų Sąjungos imperijoje jau prasi
dėjo dekolonizacijos procesas ir kad ja dabar jau galima
pasitikėti ir ją remti, padedant stiprinti jos ekonomiką. 
Visai pamirštama, kad TSRS atvejy, jos ekonomikos su
stiprėjimas pirmiausiai reikštų jos karinės galios, o tuo 
pačiu ir jos agresyvumo sustiprinimą.

Iš to kyla sios išvados:
1. Lietuvių tauta, kovojanti už savo teises ir laisvę, 

turi rimtų priekaištu didžiųjų valstybių vadovams ir Jung
tinių Tautų organizacijai . dėl jų abejingumo lietuviu, 
latvių ir estų tautų likimui. Mes norime jų paklausti : 
nuo kada Lietuvai nebegalioja Atalanto charta, Žmogaus 
Teisių ir Jungtinių Tautų organizacijos nuostatai, visoms 
tautoms užtikrinantys laisvo apsisprendimo teisę?

Manau čia vieta priminti žymaus italų publiscisto 
Konstantino Camoljo 1928 metais paskelbtoje studijoje 
"Lithunia martire" pasakytus žodžius: "Vakarų Europos 
civilizuotos valstybės (pridėsiu - ir JAV - V.Sk.) matyti, 
ne labai nusimano apie įvykius Rytuose ir Pabaltijo vals
tybėse, reikalaudamos taikos, paremtos neteisėtumu". Tie 
tauraus italo žodžiai, pasakyti pries 60 metų, mums yra 
aktualūs ir dabar.

2. Mes norime jų paklausti: kodėl Sovietų Sąjungai, 
.tipiškai kolonijinei imperijai ir pavergtų tautų kalėjimui, 
nebetaikomi tarptallTines teisės dekolonizacijos nuostatai? 
Tie patys nuostatai, kurių pagrindu po Antrojo pasaulinio- 
karo beveik simtas Afrikos ir Azijos kolonijinių karstų 
tapo laisvomis ir nepriklausomomis valstybėmis.

3. Lietuvių tauta įspėja Vakarų kraštų, valdovus ir po
litikus: Sovietų Sąjungoje demokratizacijos procesas tik
tai prasideda ir yra pavojus, kad tas procesas bus už
smaugtas. Sovietų Sąjungoje tikroji demokratija įsigalės 
tiktai tada, kada joje pasibaigs partokratinė diktatūra, 
paremta tiktai prievarta ir melu./b.d./ Roma, 1989.X. 13 d.

vėl neturi perspektyvos 
tapti laisvomis ir nepriklau
somomis. Ypač blogai 
išeina Lenkijai, kuri net 
šiais laikais atvirai tebe
kalba apie atstatymą buvu
sios, o gal net dar dides
nės Lenkijos, o kas su tuo 
sutiks? Kieno lėšomis bus 
maitinamos, rengiamos bei 
ginkluojamos šalys, pasiry- 
žusios viena su kita vesti 
žūtbūtinius karus? Jokiu 
būdu ne Amerika! Ne šių 
laikų Amerika, Kuri jau 
dabar remia rusų bei vokie
čių susibičiuliavimo planus, 
o pavergtoms tautoms 
didelių vilčių neduoda, kad 
"nepakenktų" Gorbačiov'o 
Derestroikai, nors ta pere
stroika numato sau pasilai
kyti visas pavergtas tautas.

Didelė klaida mažoms 
Europos tautoms to viso 
nematyti ir amžinai svajo
ti apie viena kitos žemes, 
amžinai raštyti spaudoje

.apie visokius nesutarimus 
bei šiais laikais visiškai ne
svarbius dalykus, o nematy
ti kokias iš to išvadas’ 
daro tie didieji, kurie tik 
ir laukia naujos progos 
mažų tautų klaidas panau
doti jų atiskratymui. Kažin 
ar tik nėra atėjęs pats 
laikas nebelaukti iš didžių
jų parmos kovai vienų 
prieš kitus - tokius pat 
silpnus, atsisakyti didžiųjų 
kišimosi į mažųjų tautų 
reikalaus ir pradėti pačiom 
mažosioms tautoms jungtis 
į vieną jėgą ir pačioms 
tvarkyti savo bendrus rei
kalus.

Nevertėtų niekam pa
miršti, kad visos mažosios 
tautos sudaro apie 180 
milijonų Rytų Vidurio 
Europos gyventojų, kurių 
pilnai užtektų atsiginti nuo 
rusų ir nuo vokiečių impe
rialistinių tikslų.

S. Šetkus

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, bent dalį turto pali
kime Kanados Lietuviu Fondui (Lithuanian-Cana
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!"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



AMŽINO ĮŠALO , ,

Ojaras MEDNIS
ŽEMĖJE

Iš skyriaus "TRYS SĄSIUVINIAI"
/tęsinys /

Laikraščiuos rašo apie Paryžiaus konferenciją. Joje 
iškilę nesutarimų ištremtųjų klausimu.

Pagaliau ateina ilgai lauktasis išvykimas! RUGPJŪČIO 
1-ąją į Krasnojarską atvažiuoja Latvijos švietimo ministe
rijos atstovai. Jie sukomplektuoja būsimą vaikų grupę, 
bet vagonas jai būsiąs prikabintas po savaitės. O siaube, 
vėl ištisa savaitė laukimo!
RUGPJŪČIO 14-ąją, 17:55 vai. nebesuvaldydami džiaugs - 
mo ašarų, skririamės su savo rūpestingąja, mylimąja 
motina. Traukinys pajuda gimtinėn! Nejau ištrukome iš 
bado šmėklos letenos?! Nejau kraupusis sapnas vienąkart 
pasibaigs!

Esame įvairaus mažiaus. Grupėje yra ir šešiamečių. 
Jie gimę pakeliui į Sibirą. Vaikai kaip vaikai - greitai 
susipažįsta. Grupėje yra šiek tiek rygiečių, likusieji iš 
kitų Latvijos vietų. Visi be galo laimingi, kad greitai vėl 
būsim savo namuose, Latvijoje. Kelyje mus valgydina 
duona, sūdytais kiaulės taukais, meduoliais. Valgom be 
saiko. Arbatos katilas vagono gale verda be pertraukos.

1948 METAIS pirmūnu baigiu 45-ąją septynmetę pradi
nę mokyklą. Baigami mokyklą, mūsų 7b klasės auklėti
niai nutariame ateityje kasmet paskutinįjį sausio šešta
dienį susirinkti pas savo klasės auklėtoją Austrą Byrinią.

Šitoji tradicija tęsiasi jau 39 metus. Mokytoją jau 
lanko jos auklėtiniai su šeimomis. Labai nuoširdžios vieš
nagės paprastai užsitęsia ilgai po vidurnakčio.

Garbės diplomas suteikė galimybę įstoti į Industrinio 
politechnikumo elektromechanikos fakultetą be stojamųjų 
egzaminų. į vakarinį skyrių. Dieną reikėjo dirbti. Priėmė 
į Centrines universalinės parduotuvės šilkinių audinių 
skyrių pardavėjo mokiniu. Čia buvo daugiau laiko rengtis 
mokymuisi. Stodamas į darbą, autobiografijoje nepaminė
jau, kad esu buvęs ištremtas. Pasirodo, mano "genealo
gija" buvo iššniukštinėta. Šešis mėnesius išdirbusį, iš par
duotuvės mane atleido. Technikume pradėjau gauti raš
telių, kuriuose buvau visaip plūstamas, man buvo grasi
nama. Iš šitų raštelių teksto supratau, kad man, kaip 
buvusiam tremtiniui, nėra vietos technikume. Buvo sunku 
mokytis ir dėl to, kad darbas ir vakaro valandos audito
rijoje reikalavo didelių sveikatos išteklių. Dar vis norėjo
si daug valgyti, ir apetito nebuvo įmanoma apmalšinti - 
- visa ko trūko. Technikumą teko mesti. Mintį apie aukš
tesnį išsilavinimą atidedu ateičiai.

Nepaprastai sunku man buvo susirasti darbą pagal 
savo amžių (ir biografiją!). Tiktai per pažįstamus buvau 
priimtas į darbą Radiotechnikoje, čia nuo 1949 METŲ 
GEGUŽĖS 10 -osios pradėjau savo ilgamečio darbo stažą

Po dviejų kelyje praleistų dienų mūsų nepasotinamas 
rajumas buvo pristabdytas (palydovai iš Latvijos nebuvo 
numatę tokio didelio apetito). Maskvoje ligi kurios 
kelyje praleidom septynias paras, maisto atsargas teko 
papildyti, kadangi valgėm visa be normos. Keturi vaikai 
suviduriavo. Maskvoje mūsų vagoną prikabino prie Rygos 
sąstato.

RUGPJŪČIO 23-iosios rytą traukinys perkirto Latvijos- 
Rygos Federacijos sieną ir ūmai sustojo. Tai buvo Latvi
jos žemė! Pasinaudoję šiuo netikėtu sustojimu, visi kaip 
vienas puolėm iš vagono. Kaip kas įmanydamas džiūga
vom, kad esame namie. Mudu su seseria, kaip ir daugis 
didesnių vaikų, parkritom ant žemės ir, abiem rankom 
jos įsitvėrę, pratrūkom verkti...

Rygos stotyje mudu pasitiko pusseserė, bet į savo 
namus dar nepatekom - reikėjo pereiti karantiną Kuldy- 
gos gatvės vaikų namuose. Po septynių dienų mus parve
dė į tėvo namus.

1946 METŲ RUDENĮ atsiimu pasą. Abudu su seseria 
įstojam į Atgazenės 45-tąją pradinę mokyklą. Mane pri
ima į šeštą, sesę - į ketvirtą klasę. Mokslai sekėsi paly
ginti lengvai. Turbūt todėl, kad buvome peraugėliai!

Pokaryje sunku buvo visiems. Mums taip pat. Mudu su 
seseria buvome valgūs. Suvalgydavome po "plytelę" kas
dien. Pusseseriai, pačiai bestudijuojančiai mediciną, nebu
vo lengva mus išlaikyti. Pusseserė vaikščiojo po kaimus, 
supirkinėjo sviestą, o paskui brangesne kaina pardavinėjo 
Rygos turguje. Taip buvo priversti daryti daugelis...

Klasės auklėtoja mokytoja Austrą Byrinia man pado
vanojo savo motinos siūdintus marškinius ir kelnes. Pagal
bą teikė buvę tėvo bendradarbiai ir draugai. Finansiškai 
mums visąlaik padėjo Mokslų Akademijos viceprezidentas 
prof. dr. Paulas Lejinis. Itin dažnai jis mus kviesdavosi 
pietų į savo namus F. Gailio gatvėje.

Mokykloje sekėsi. Daugelio vaikų tėvai mus tikrai 
užjautė, visados stengėsi padėti. Mes vis dar daug valgėm, 
užtat pilvai buvo nenatūraliai dideli. Vienas kitas moki
nys iš to pasišaipydavo...

Gauname laiškų iš mamos. Suvis skaudžiausia juose 
mintis apie grįžimą gimtinėn pas savo vaikus. Bet tai 
neleidžiama. Nežinom kodėl, juoba kad joks nuosprendis 
nėra paskelbtas. Nedrįskit grįžti Latvijon, ir viskas! Dar 
prieš rudenį mama vis dėlto parvažiuoja namo. Nelega
liai. (Ir niekas tuokart negalėjo įsivaizduoti, jog josios 
kančių pilnas gyvenimo kelias su šiuo parvažiavimu nesi
baigs).

Anuo metu klestėjo kyšininkavimas. Mamai buvo rei
kalingas pasas. Jį už 2000 rb. nusipirko 10-ajame milici
jos skyriuje. Dabar jinai buvo lygiateisė pilietė. įsidar
bino muilo fabrike. Bet... lygiai po metų, Kūčių vakare, 
namuose pasirodė milicija. Mamą suėmė. Teisė tribunolas. 
Nuosprendis - 5 metai (už kyšininkavimą). Lauke įkalini
mas Bolderajos kalėjime, Mežparko stovykloje, prieš tai 
įkalino Valmieros darbo kolonijoje.

Stengiamės palengvinti jos sunkias dienas, kartkartė
mis nunešdami kokį maisto lauknešėlį. Maistu apsirūpinti 
sunku. Visiems. Pokario metas - suprantama.

.... Mūsų mieloji pusseserė jau ištekėjusi ir gyvena 
kitur. Numiršta senelė (mamos motina). Numiršta senelių 
pensione, kur buvom ją apgyvendinę, nes mums buvo 
sunku ją aptvarkyti ir išlaikyti. Duonpelnys tebuvau vie
nas. Sesė tęsė mokslą seselių mokykloje.

Seseriai atsitiko nelaimė,, jos pasekmės reiškiasi dar 
ir po šiai dienai. Per Velykas Jinai iškrito iš sūpuoklių ir 
susilaužė kairiosios kojos šlaunikauliį. Lūžį suaugino, bet 
pasvarą pakabino per didelį, ir koja ištįso. Lūžio vietos 
buvo ištemptos, reikėjo operuoti, kaulo galus valyti ir iš 
naujo sujungti. Operuota vieta vis negijo, nes raumenyse 
buvo likę kaulų nuolaužų... Seserį operavo daug kartų, 
bet geidžiamo rezultato nebuvo. Prąsidėjo kaulų tuberku
liozė. Randų vietos tarpais visi supūliuoja... Taip sesuo 
kamuojasi jau 39 metai.

Darbu ir uždarbiu esu patenkintas. Niekam daugiau 
nieko nepasakoju apie savo praeitį. Baisu, kad vėl kas 
nors neatsitiktų. Šiemet kai kurios šeimos ir vėl ištrem
tos.

1952 METŲ SAUSį iš Rygos gaunu sukrečiančią žinią! 
Mamą paleidžia iš kalėjimo, bet namo vykti jai nevalia. 
Mamą išsiuntė atgal . į Sibirą. į kurią vietą - kolei kas 
nežinau. Atėjo ir kitos nelaimės žinia: ir sesutė suimta 
ir išsiųsta nežinia kur. Kankinuosi vienas nežinioj. Kol 
kas jokių požymių, kad ir man grėstų pavojus. Gaunu 
atostogų ir parsirandu į Rygą! Atostogos už pavyzdingą 
tarnybą. Kas su manim bus' toliau? Grįžtu į Maskvą. 
Vieną dieną visiems liepia parašyti savo biografijas. Jau
čiu, jog organai domisi aiškiai tik mano praeitimi, bet 
kad nebūtų įtartina, biografijas liepia rašyti visai mano 
kuopai. Kolei kas manęs niekas niekur nešaukia ir nieko 
specialiai neklausinėja. Kaip visada, po vakarinio patikri
nimo ..kokią valandą, praleidžiu raudonajame kampelyje 
apiformindamas sienlaikraštį ar darydamas ką kita. Abu
du su viršila pažaidžiam kartais ir biliardą. Bet... dabar 
kasvakar į raudonąjį kampelį užsuka ir kontražvalgybos 
dalies viršininkas Filipovas. Vis taip pat. Ir išeina.

Mano tarnyba tęsiasi be permainų, bet pats esu it 
įtempta styga. Gaunu laišką iš mamos, jame ji rašo, jog 
per stebuklą esančios drauge su sesute Jeniseisko mieste. 
Laisvas apgyvendinimas. Nėra reikalo rašyti, kaip visą 
šitą žinią išgyvenau. Gerai, kad niekas iš kareivių manęs 
tą dieną ir naktį nematė (mano gultas buvo kuopos kan
celiarijoje).

Tarnyba normali, bet mano nervai įtempti. Gaunu 
laiškų iš Rygos ir Jeniseisko. Motina rašiusi Viliui Laciui. 
Sesei labai blogai. Operuota vieta pūliuoja, medicininė 
pagalba menkai ką gali. Mamai vis dažniau užeina epi
lepsijos priepuoliai. Lacis esą atsakęs: ištremtos pagrįs
tai. Bet aš taip ir negaliu suprasti už ką iš tiesų šios 
baisios kankynės?! Nežinomas ir nuosprendis.

1953 METŲ KOVO mėnesį miršta Stalinas. Mus pake
lia ketvirtą ryto. Einame atsisveikinti. Karstas pastaty
tas Kolonų salėje. Visos artimesnės gatvės perpildytos 
žmonių. Kamšatis, išdaužyti langų stiklai, yra sužeistų ir 
net sutryptų. Visi trokšta norę ir po mirties išvysti Jį -

Walt Whitman
PAJŪRYJE NAKTĮ

Pajūryje naktį
Stovi mergytė su tėvu, 
Stebi rūėkaną dangą rytuos.

Aukštai ten pro tamsą,
Kai šėlstantys debesys, lyg pakasynose, juda mase 

išsidriekę
Ir greit paskandina jie skliautą dangaus, 
Pro suspindėjusią eterio juostą rytuos 
Pakyla žvaigždė ir didi, ir rami — tai Jupiteris. 
Ir čia pat, ir nedaug ką aukščiau, 
Plaukia sau meilios Sietyno sesutės.

Pajūryje, kur pakasynų tie debesys traukia žemyn 
Viską praryti, laikydamos tėvui už rankos 
Mergytė pravirksta tyliai.

Dukrele, neverk, 
Brangioji, neverk, 
Pabučiavimais leisk tavo ašaras braukti, 
Tie debesys rūstūs neilgai viešpataus, 
Neilgai jie pagrobę bus dangų, mums tiktai rodos, 

kad žvaigždes jie prarijo.
Pakils galingoji žvaigždė, būk kantri, kitą naktį matysi, 

kaip Sietynas iškils,
Jis nemiršta, tos žvaigždės sidabro ir aukso 

vėl švies,
Ir didelės žvaigždės, ir mažos vėl švies, jos iškils, i
Tos didžios, nemirštančios saulės, ilgaamžis ir mąslus 

mėnulis vėl švies.
Dukrele brangioji, tu liūdi Jupiterio tik? 
Tu galvoji apie tų žvaigždžių pakasynas?

Yra čia kažkas 
(Ramindamas lūpom tave, šnibždu aš pridėdamas, 
Tau duodamas pirmą sugestiją, problemą ar nujautimą), 
Yra čia kažkas daugiau nemirtinga nei žvaigždės 
(Daug tų pakasynų, dienų ir naktų, praeinančių), 
Kažkas, kas ištvers daug ilgiau ir už šviesų Jupiterį, 
Ilgiau ir už saulę ar už bet kurį satelitą, 
Ar už skaisčiąsias Sietyno seses.

Vertė A. Tyruolis

-ir dabar šimto Berijos čekistų saugomą.
Arčiau Profesinių Sąjungų Centro Tarybos pastato 

minia jau daugmaž organizuota. Kas žingsnis stovi čekis
tai ir kiekvieną uoliai apčiupinėja žvilgsniu nuo galvos 
iki kojų. Palydinčiųjų srautą nušviečia akinantys prožek
toriai...

Artimiausiomis dienomis pastatomas įpėdinis. Greitai 
jį pakeičia. Atskleidžiama išdavystė. Nusirita Molotovo, 
Kaganovičiaus ir Berijos galvos. Maskviečiai kalba, jog 
vaistinėse užnuodyti vaistai. Girdėti apie įvairias akcijas 
prieš žydų tautybės piliečius. Net tramvajuose jiems ne
duodama sėstis, varomi lauk iš sėdimų vietų... Siaubingos 
dienos! Pagaliau į valdžią ateina Chruščiovas.

Mano tarnyba slenka į pabaigą. Vis dėlto taip pat 
aktyviai ir stropiai vykdau savo priedermes, už tai jau 
trečią kartą apdovanojamas atostogomis- (vadai nežino, 
kad namuose neturiu nieko iš artimųjų). Galbūt reikėjo 
pasakyti teisybę, ir tada būtų galima pirktis bilietą ligi 
Jeniseisko?

1954-ieji METAI

Tarnyba turėtų baigtis gegužy, bet man jau pranešta, 
jog aš liksiąs vienas iš paskutiniųjų. Kolaik visiems liku
siems draugams bus sutvarkyti demobilizacijos dokumen
tai. O šį darbą privalau padaryti aš, kaipo kuopos rašt
vedys.

Ateina ilgai lauktosios dienos. Grupelė paskui grupelę 
kareiviai išvyksta kiekvienas į savo namus. Ką daryti 
man? Visą šį laiką laužiau galvą, kap tvarkytis, bet taip 
tikrai ir nežinau. AŠ pats sau nebepriklausau. Labai trau
kia gimtinė, labai pasiilgęs savo mielųjų - motinos ir 
sesės.

Vis dėlto nusprendžiu važiuoti į Rygą ir tenai pradėti 
kovą dėl jų grąžinimo gimtinėn.

į Rygą grįžtu tiktai LAPKRIČIO^ PRADŽIOJE. Na
muose tuščia. Kambaryje keletas kėdžių, stalas ir kušetė. 
Ant pečių tiktai milinė, ant kojų - kareiviški batai.

Pirmaisiais mėnesiais mane visai mielai priima į na
mus pusseserė su vyru. Pavalgydina, apskalbia. (b.d.)

• KAIP POPULIARUS 
KOMUNISTINIS REŽIMAS 
parodo tai, kad Ryty Vokie
tijos vyriausybei bandant 
suorganizuoti demonstraci
jas u ž komunistinę siste
mą, susirinko vos keliasde- 
Simt žmonių, daugiausiai 
partiečių.

• KALĖDOS BUS LEGA
LIAI ŠVENČIAMOS

Per penkis dešimtme
čius Kalėdų švenčių metu 
Lietuvoje žmonės privalėjo 
dirbti, tik vakare, savo 
šeimos tarpe galėjo švęsti.

TASS žinių agentūra 
praneša, kad Lietuvos parla
mento nutarimu, gruodžio 
mėn. 25-toji diena bus 
nedarbo diena ir Kalėdos 
leidžiamos švęsti legaliai.

• SOVIETŲ SĄJUNGOS 
VYRIAUSYBĖ pirmą kartą 
leido lenkams atvykti į 
Katyną paminėti masines 
lenkų karininkų žudynes, 
kurias atliko sovietiniai 
kariniai daliniai.

Daugelio šeimų dalyva
vo susikaupimo vigilijoje. 
Jų tarpe ir iš Washingtono 
atvykęs buvusis JAV Sau
gumo Tarybos viršininkas 
Zbigniew Brzezinski.

Katyne buvo nužudyta 
daugiau kaip 4.300 lenkų 
karininkų.
1989.XI.16

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 parūpinimą visų 
dalių su vienerių metų 
garantija.

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

Taip pat savo 

krautuvėje turime:

SONY, PANASONIC, 

HITACHI, SHARP, 

PHILLIPS, FISHER, 

akai, šansui, 
TOSHIBA, FUSI, 

NEC, GRUNDIG, 

SIEMENS, SANYO, 

J.V.C., I.T.T.

Will this equipment work if I 
move away from Canada?

U.S.S.R. EUROPE

OUR RLDWIDE

110/220 VOLTS

X-E3R55

Modal 0WQ-T351

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

ENCHANTE

110/220 V • MULTVSYSTBI • T/V »VBEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL A CHNA

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

769-0631

Modal 0R-7H1O 
$300,00-



KULTŪRINIS PUSLAPIS Parador nacional

«Condestable
VILNIAUS UNIVERSITETO ANSAMBLIO KASETĖS

Baigiant gerai pavykusioms Šiaurės Amerikos gas
trolėms, Vilniaus Universiteto Ansamblis užrekordavo 
dieną prieš grįžtant atgal į Lietuvą, pačias geriausias 
ją dainas.

įrašo producentas - muz. Aleksandras STANKEVI
ČIUS. Choristai ir muzikantai buvo nuvežti j vieną ge- 
riausiy studiją pasaulyje: Morin Heights LE STUDIO. 
Kasetėje įrašyta 15 dainą: religinią, liaudies ir naują 
kūrinių. Kasetės yra geriausios kokybės.

Užsisakant šią kasetę, prašome prisiąsti čekį arba 
Money Order VILNIUS RECORDS, a division of Alex
andre Stankė Communications Inc., 5400 Louis-Badaillac 
CARIGNAN, Que,J3L 4A7, Canada.

Kaina Kanadoje - $10.00, Amerikoje ir kitur $12 
US.

Savo adresą ir kodo numerį prašome aiškiai 
parašyti.

Vilniaus universiteto ansamblio nariai ne tik šoko ir dainavo, 
bet kartais ir vaišinosi. Čia jie matomi Chicagos Jaunimo Centre.

Nuctr. Ed. Sulaicio.

NUOSTABIOJ ISPANIJA
V. A.Jonynas

(Turisto akimis)
3. Turistas, žino
ma, toks padaras, kad priima viską ką jam sako ir iš 
principo, ar mandagumo, nesikiša į politiką. Bet Ispanija 
vis tik ne Lietuva ar Sovietija, kad baimintumeis pastaty
ti gidą į nemalonią padėtį, iš kitos pusės, Ispanija, vėlgi, 
yra kraštas, kuriame vykę įvykiai yra kažkada tave jau
dinę. Madridas, Gvadalachara, Teruelis, Gvodarama nėra 
tuščios sąvokos. Važiuojant pro jos žvyrynus, raudonmolio 
plotus ar vėl akmenų luitais nusėtus dirvonus, nejučiomis 
prisimindavo puslapiai iš George Orwell HOMMAGE TO 
CATALONIA, iš E. Hemingvay'jaus FOR WHOM THE 
BELL TOLLS, iš kanadiečio Hugh F. Garner knygų ūpie 
moliu apkepusius, utėlių nukamuotus karius, kovojusius 
dėl tų nenašių žemių, kentusių alkį ir šaltį. Net ir po 
penkiasdešimt metų Pilietinis Ispanijos karas kažkaip dar 
gyva tikrovė. Kas žino, kokiu kampu būtų pasisukęs Eu
ropos likimas, jei tuomet Vakarų demokratijos būtų da
vusios atkirtį interventains italams bei vokiečiams ir 
neleidusios Stalinui susižerti netrukdomam Ispanijos aukso. 
Koks būtų buvęs Lietuvos likimas?

Kelionių agentūra bandė mums įpiršti tik ką atskridu- 
siems į Madridą papildomas iškylas į sostinės apylinkes
ir, pirmoj vietoj, ekskursiją į Valle de los Caidos, kur 
yra, Kaip visiems žinoma, paminklas žuvusiems per Pilie
tinį karą. Bet mes buvom apsišvietę. Viena lietuvaitė, 
ilgus metus gyvenusi Ispanijoje, pasakė, kad "neapsimoka". 
O vokietis Hans Magnus Enzensberger buvo dar katego
riškesnis: "Ką gi veiksit ten nusigrudę? Jei esat matę 
Maskvos Metro, jums nebus nieko naujo, išskyrus, kad 
tas gremėzdas yra dešimt kartų didesnis, ir kad galima 
išskaityti virš įėjimo: 'Žuvę už Dievą ir Tėvynę!', tuo 
tarpu, kai teisybė reikalautų (sakyt): "Mirę perniek ir 
dar kartą perniek!"...

Mėginau pasitikrinti, ar tokia ir jaunosios kartos pa
žiūra, bet nors mūsų gidas šiaip nebuvo Inturistinio tipo 
skiedalium, susidariau įspūdį iš jo ir kitų, vietinių gidų, 
kad vengiama apie tą laikotarpį kalbėti ar bent kritiš
kiau pasisakyti apie Gen. Franco. Nors dažnai buvo pa
minima, kad tas ar anas paminklas kažkada statytas fa- 
langistų šlovei, dabar laikomas paminklu kovotojams, 
žuvusiems abiejose barikados pusėse.

Būtų visai vietoj pasiklausti šia proga, ar nėra gud
riau, patogiau ir paprasčiau (jei ne pigiau) važinėti po 
Iberiją pačiam vienam, be gidų ar palydovų? Griežto at
sakymo į tą klausimą neturiu. Viskas priklauso nuo turisto 
amžiaus, sveikatos stovio ir piniginės išpampimo. Gal už 
vis labiau nuo nervų tvirtybės, nes visokių nelauktumų 
tiek ir tiek. Negana užsitikrinti nakvynę, reikia numatyti 
kad bažnyčios, muziejai ir kitos lankytinos vietos gali 
būti uždarytos. Važinėjant su grupe, visi tie rūpesčiai 
atpuola. Tiesa, tenka laikytis šiokios tokios drausmės - 
- keltis nustatytu laiku, išnešti bagažą, pusryčiauti, bet 
toliau, nei tau rūpintis įėjimo bilietėliais, nei kankintis 
įmaklinus į vienos krypties gatvę, nei dairytis, kur paval
gyti - viskas sutvarkyta iš~ anksto. Beje, ispanų viešbu- 
tininkų garbei tenka pripažinti, kad jie ne tokie šykš
tuoliai, ne tokie "nagai", kaip sakysim, Floridos viesbu- 
tininkai. Vadinamasis "continental breakfast" čia nesusi
deda iš džiuvėsėlių su marmeladu ir kava, kaip kad visko 
4 psl.

pertekusioj Amerikoj. Pasirinkimas didžiulis, nors kai 
kur nebūdavo avižinių dribsnių ir kitokių presuotų paša
rų.

Savaime suprantama, kad trankantis su grupe, ekskur
sijos pasisekimas stambia dalimi priklauso ne tiek nuo 
gido sumanumo ir lipšnumo, kiek nuo pačių žmonių są
stato. Viena mūsų pažįstama mums pasakojo, kad jos 
grupė taip pavergdavusi nuo bažnyčių lankymo, kad į 
galą keleiviai likdavę autobuse krapštinėti nosį ir snausti, 
užuot sekę paskui gidą. Gal todėl,kad mūsų turo lanks
tinuke buvo aiškiai aptartas maršrutas, gal todėl, kad 
taip susiklostė, mūsų grupės žmonės buvo skirtingi. Gal 
net "culture vultures" padermės, taip pasinešę susirankiot 
"foletos" (Turizmo ministerijos lankstinukus), taip įbedę 
nosis į Fodor' us,'• Guide Michelin" ir panašią literatūrą 
pačios kelionės metu. Nuostabu; net ir tada, kai nežiū
rint kalbos sunkumų, ėmėm šenkučiuotis tarpusavy, net 
ir tada temos sukosi apie matytus architektūros pamink
lus, blogiausiu atveju apie turėtus viešbuty kambarius. 
Niekados apie ligas arba anūkus. Ilgainiui atsirado net 
savotiška savitarpio parama. Kadangi mes apsistodavom 
nakvynės ar~ pietų paradoruose, visada jausdavom pareigą 
juos iššniukštinėti. Pasitaikydavo kartais šį tą pražiopso
ti. Kokią privačią koplytėlę, ar menę bei plafoną. Todėl, 
prieš lipdami autobusan, pasisakydavom ką matę, kas 
verta pamatyti. Toji "sinergazija", kaip būtų vadinęs 
prof. Vabalas-Gudaitis, buvo vienu iš maloniausių reiški
nių, nes, tiesą pasakius, mūsų grupės sudėtis buvo gero
kai mišri. Buvo atstovaujami keturi kontinentai: Pietų 
Amerika, Šiaurės Amerika, Australija ir Europa; septy
nios pilietybės, kokios devynios tautybės. Labai stambią 
dalį sudarė meksikiečiai, bene 17. Būnant šiaurėj, išpuolė 
jų nepriklausomybės šventė ir per vakarienę pamatėm, 
kad atsirado ekstra kiekvienam ant stalo "marguerita" 
tequilos stiklas apdruskintu krašteliu. Žinoma, pakelėm tą 
taurelę už Meksiką ir išklausėm jų himno. Savaime su
prantama, arčiau susipažinus, buvo galimybė išsišnekėti 
apie jų tėvynes, Lotynų Amerikos literatūrą. Taip pat 
atsakyti į jų klausimus apie Lietuvą, Gorbačiov' ą. Susto
jimo vietose visada buvo viešbučiuose televizijos apara
tai ir, pasukiojus, buvo galima pagauti žinias vokiečių, 
anglų, prancūzų kalbomis^ Bet informacijos apie įvykius 
Sov. Sąjungoje buvo šykščios. Visvien mūsų keleiviai jau 
buvo girdėję apie Pabaltijį. Žodžiu, daužantis "visu kaha- 
lu", kartais atsiranda ir malonių momentų. Visa priklauso 
nuo paties turo sąrangos, jo maršruto. O jie šiuokart 
buvo išdirbti be priekaištų.

Kaip sakiau, Turo po Paradorus tikslas - supažindinti 
svetimtaučius^ (o taip pat ir ispanus) su Iberijos pusiasalio 
įvairove, krašto praeitimi ir kultūra. Todėl iš Madrido 
buvo tiesiai šaunama į šiaurę, nors paliekant baskų kraš
tą, nes ten stipriai veikią separatistai, naudoją terorą, 
priešiški turizmo autobusų pasirodymui. Kaip bebūtų, 
šiaurė svarbi Ispanijos istorijoje dviem atžvilgiais, iš tos 

„siauros pajūrio juostos, kurią atskiria nuo Iberijos plokšti- 
kalnių kalnų virtinė, prasidėjo krašto atkariavimas iš 
arabų - saracėnų. Antra vęrtus, per ją, ar kiek plačiau, 
per tokius miestus, kaip Burgos, Leon, sruvo nesiliaujant 
tis piligrimų sriautas Santiago de Compostele šventovės 
link, kur buvo tikima esant palaidotą apaštalo šv. Jokūbo 

-kūną. Apskaičiuojama, kad du milijonai vyrų bei moterų 
apsilankydavę tenai per metus viduramžiuose. Pažvelgus 
į jų kelių grafiką žemėlapyje, jis turi piltuvėlio pavidalą. 
Vieni būdavo atkeliavę pėsti iš Olandijos, Vokietijos, 
Prancūzijos (manoma, net iš Pabaltijo), kiti iš Anglijos 
ar Airijos laivais. Mūsų ekskursijos^ tikslu buvo sekti jų 
pėdomis iki Santiago de Compostela, paskui aplankyti 
Salamanką, vieną iš pirmųjų viduramžių universitetų šalia 
Sorbonos, Bolognos ir Cambridge. Vėliau apskrieti toliau
sią Ispanijos iškyšulį vakaruose, su jo uostais, upių žioti
mis (Rios) ir pervažiuoti mažiausiai turistams pažįstamą 
Estramadūros regijoną su nuostabiai jame išsilaikiusiais 
miestais-mūziejais (Caceres, Merida), rasit labiausiai 
mane sužavėjusiais. Tik tada įsijungti į masinio turizmo 
muštuosius takelius per Andalūziją, per tokius miestus 
kaip Sevilija, Cordoba, Granada. Bet net ir sukant atga
lios, į išeities tašką Madridą, dar kartą stabteli mažai 
žinomam Ubedo miestelyje, stilingoje ir grakščioje vieto
vėje.

Idant tas susipažinimas su kraštu ir jo praeitimi būtų 
dar paveikesnis, turėjome gidą, kuris privalėjo duoti 
papildomų paaiškinimų, groti ispanų liaudies muzikos 
įrašus (jis ir varė visokias zarzuelas, užmiršdamas net
tokius kompozitorius kaip Manuel de Falla arba Aranchu- 
ezo koncertą). O sustojimo vietose buvo mums teikiami 
tos srities patiekalai, siūlomi vietiniai vynai. Atremontuo
tose senose pilyse (kartais vienuolynų patalpose) mes, 
žinoma, aptikdavom puikius vonių kambarius, bet taip pat 
koridoriuose, prieškambariuose, priemenėse bei salionuose 
išdėliotus senoviškus baldus, tautodailės išdirbinius, ypa
tingai varį ir keramiką.

Pasitaikydavo sustojimo vietų, kur paradoras būdavo 
per mažas priglausti mūsų 40-ties asmenų grupę. Tada 
apnakvindindavo mus gerame, kokių keturių ar penkių 
žvaigždučių viešbutyje. Prabanga buvo trenkianti, išsi
skalbti irgi būdavo dar patogiau. Bet visvien, kažkaip 
paradorai prisimena kur kas gyviau. Ir iš viso, mes taip 
buvom patenkinti turu, kad parvažiavę Madridan ir turė
dami vieną laisvą dieną, nusprendėm nudrožti Toledan 
vėlgi turu, nesivarginę daužtis ten, galbūt, pigesnėmis 
priemonėmis - traukiniu, kad paskui varlinėtumėm patys 
vieni, įkišę šneblius į planelius ir vadovus.

Kaip atspėjat, visus šiuos dalykus paskoju "Nepriklau
somos Lietuvos" redaktorės paprašytas. O tų įspūdžių 
tiek daug, kad jokiu būdu neišgaliu jų surikiuoti pagal 
ūgį. Vien tik vietovių, kur buvo stabtelta pietų ar nak
vynės, susidaro nemažiau 22, Sveikas dingęs, jei mėginsi 
visas jas apsakyti smulkiai ir detaliai. Pasitenkinsiu už
tat vien pabėręs įspūdžius apie tas, kur stabtelta ilgiau.

Iš jų pačioje pirmoje vietoje yra, žinoma, Madridas, 
-jau vien todėl, Kad iš čia prasidėjo turas. Ir kad teko jį 
pažinti patiems vieniems, jį išvaikščiojant, atseit, "per 
pedes apostolorum", Kaip kad dera pažinti kiekvieną dorą 
miestą ir, žinoma, pirmoje eilėje Paryžių ir Vilnių.

Vokietis Hans Magnus Enzensberger savo šmaikščioje 
knygoje "Ach, Europa" (1988 m.) šitaip atsiliepia apie 
Ispanijos sostinę:

"Madridas yra maždaug tokio pat patrauklumo mies-

Davalos»
UBEDA (Jaėn)

tas, kaip ir Maskva ar Huston (Teksase). Viskas čia pa
daryta "ant išaugimo"(perdėta). Monumentali, be jokio 
skonio architektūra liudija, kad valdžios galybė ir repre
sija visuomet jautėsi čionai kaip savo namuose. Sunku 
atskirti šiame mieste ministeriją nuo banko, o banką nuo 
kareivinių". (Bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
( IŠSPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVfS ifiSIŽA*" 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GALI

Dr. G-Valančlus

• Savo laikraštį Lietuvoje 
jau turi gaisrininkai, vete
ranai, tremtiniai ir kt.

Nori savo laikraščio 
ir Kauno komjaunuoliai, 
redagavimų pasiūlę Daivai 
Valevičienei, prieš keletu 
metų gavusiai žurnalistės 
diplomų. Anot jos pasisa
kymo, laikraštis būsiųs 
nepriklausomas, "pats sau". 
Nejaugi dar reikia vieno 
laikraščio, kuris neaišku 
kam atstovaus, kai nebe 
jaunuoliai komunistai su
pranta, kaip nesveika yra 
ši dirbtina ideologija ir 
kad laikas pereiti į tikrųjį, 
nemeluotų kelių žmonių 
ir tautų bei valstybių ge
rovei.

• Rugsėjo mėnuo buvo 
kitaip tragiškas Lietuvai: 
per 1 savaitę įvyko 127 
automobilių nelaimės. Žuvo 
26 žmonės, 133 sužeisti. 
Taip pat per tų savaitę 
sudegė 4 automobiliai, 
7 namai, 17 ūkinių pastatų, 
14 įvairių ir 3 daržinės. 
Taip pat įvyko net 217 
įvairių vagysčių, 5 nužudy
mai, 4 sužalojimai, 3 
plėšimai.

api-
'M.p.i

Kf?Eh/l 
VE/DF?ODž/m

.. GAL BŪT TAI SUKTAS 
GORBAČIOV'O TRIUKAS:

JUO ILGIAU UŽTRUKSI 
•KASDIEN IEŠKODAMAS 
maisto, tuo mažiau

lLIKS laiko
X. NEPRIKLAUSOMYBES 

\lDEMONSTRACIJOMS ...

Lietuvos Laisvės Statula Kaune. Nuotr. S. Mikoliūno.

Dabar Kauno Istorijos Muziejaus sodelyje atstatyti V. Kudirkos, J 
Maironio biustai. Numatytos vietos kitiems paminklams.

KAUNE - NAUJAS VAIKU 
DARŽELIS MONTESSORI 
AUKLĖJIMO PAGRINDAIS

Šiais metais Kaune 
atidaromas Vaikų darželis, 
kuriame bus naudojamasi 
Montessori auklėjimo me
todais ir priemonėmis.

Gydytoja O. Keturkienė, 
išdirbusi Čikagoje 4 mėne
sius, parvežė į Lietuvų 
šias priemones, likusias 
po pedagogės Marijos Var
nienės mirties jos Daržely
je.

Kaip žinoma, Lietuvoje 
1930-1944m. Vaikų Darže
liuose buvo laikomasi šio 
metodo. Tuo metu ten 
darbavosi Marija Varnienė, 
kuri karo metu emigravo 
į Vakarus. Kartu emigravo 
ir jos padėjėja Domicėlė 
Patrutytė, dar ir dabar 
dirbanti Čikagoje.

Sovietams okupavus 
Lietuvų, Montessori auklė
jimo metodas Darželiuose 
buvo uždraustas.

Čikagos Lietuvių Montes
sori Draugija sudarė sųly- 
gas trims Lietuvos iki mo
kyklinio amžiaus auklėjimo 
specialistėms pasitobulinti 
Čikagoje. Po to Kaune 
ir Vilniuje buvo suruošti 
du seminarai, kur buvo 
pravesti ir praktikos dar
bai su specialistėmis lietu
vėmis iš Čikagos.

1989.XI.9

LIETUVIŲ - VOKIEČIŲ 
įMONĖ MEDICINOS 
REIKALAMS

VILNIUJE buvo pasira
šyta sutartis su Vakarų 
Vokietijos firmomis "Nibes- 
co" ir "Bara", kad būtų 
įsteigta bendra įmonė Vil
niuje gaminti " vienkartinio 
naudojimo švirkštus". Per 
metus tokia įmonė turėtų 
pagaminti 180 milijonų 
švirkštų. Protokolų pasirašė 
LTSR sveikatos ministras 
Antanas Vinkus.

Labai svarbu, numaty - 
ti, kur bus deponuojama, 
išmetami švirkštai - injek
cinės adatos. Gaminamos 
iš plastmasės, sukels jų 
atsikratymo klausimų, kaip 
kad atsitinka šiame konti
nente: krūvos sunkiai persi- 
keičiančių medžiagų, dažnai 
ir nuodingų, vis daugiau 
pareikalauja vietos jomis 
atsikratant. Gal būt V.Vo- 
kietija yra šioje srityje 
pažengusi ir gaminami 
švirkštai taip suprojektuoti) 
kad galėtų gana greitai 
sunykti.

• NIDOJE neseniai buvo 
suvažiavę apie 100 gamtos 
apsaugos darbuotojų, kurie 
nutarė steigti Aplinkos 
Apsaugos Darbuotojų Su
jungę. Sudarytas ir organi
zacinis komitetas.

Basanavičiaus, S. Daukanto ir 
Nuotr. K. Jūrelės

IŠ DIENRAŠČIO 
"RESPUBLIKA", nr.9, sky 
riaus "Vienu Sakiniu"; '

Oras: dienų 8-13, naktį 
4-9 laipsniai šilumos, kai 
kur palis.
Radiacija: savaitės pra
džioje didžiausias fonas 
buvo užregistruotas Panevė
žyje, Šilutėje, Kybartuose
- 15 mkR vai., mažiausias
- 10 mkR vai.- Klaipėdoje, 
Kaune, Telšiuose, Rasei
niuose.
Prienai: LTSR Ministrų
Tarybos duomenimis karinio 
objekto "Neman"statyba 
pratęsta...norint paruošti 
jų žiemai.
Rebusas: kų Valstybinio 
Gamtos Apsaugos Komiteto 
vadovybė pasirinks inspek
toriumi Ignalinos AE prie
žiūrai - šio rajono VK 
pirmininko pavaduotojų 
R. Strazdų ar Žaliųjų siū
lomų tos pačios elektrinės 
vyr. energetikų A. Vaido
tų?
Atmintis: pažymint vieno 
iš pirmųjų Lietuvos olim
piečių Stepono Garbačiaus
ko 90-metį, LTOK nutarė 
nuvežti į Ciurichu (Šveica- 
rijų) ir ant šio puikaus 
sportininko kapo pastatyti 
mūsų liaudies meistrų pa
gamintų ųžuolo kryžių.
Kriminalas: spalio 11 die
nų Vilniaus aerouoste, tik
rinant keleivių bagažų, 
"Miražo" kooperatyvo pir
mininko K.Nomanov’o ba
gaže rasta mokomoji gra
nata F-I ir ašarinių dujų 
balionėlis.
Juodoji Rinka: juoda "Vol
ga" - 64 tūkstančiai rublių., 
priekinis VAZ-2108 stiklas
- 800 rublių.
Užrašams: /tuščia eilutė/.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENj NUO UJO- 12 v«|. ndcH.s 

: UUDAS STANKEVIČIUS

10SS Albmd Cr. D>v«r««r, Mvd, P.O. H7Q 4K7 
Td.: 669-0034

"RESPUBLIKA"- NAUJASIS 
LIETUVOS LAIKRAŠTIS

Nepriklausomosios Lie
tuvos Žurnalistų Sųjunga 
Skelbdavo konkursus spau
dai šūkiams sukurti. Tuo
metinis teologijos studen
tas, dabartinis Lietuvos 
evangelikų-liuteronų vysku
pas JONAS K AL VAN AS, 
buvo laimėjęs vienų tokį 
konkursų su šūkiu "Tik 
laukiniai laikraščių neskai
to". Mes, išeivijoje, dar 
tebeturime visų eilę spau- 

' dos leidinių. Dabar Lietu-

spaudos draudimo varžtus,
atsirado 150 leidinių, iš 
kurių apie 60 eina perio
diškai, kaip kad skundžiasi 
iš Maskvos atsiųstas į Lie
tuvų cenzorius S o 1 o- 
d i n'as patikrinimui. Taigi, 
vyskupo Kalvano šūkis, 
kad lietuviai ne laukiniai, 
pasitvirtina dabar.

Gal pats įdomiausias į- 
vykis spaudoje yra pasirody 
m as Sąjūdžio____dienraščio
RESPUBLIKA,šalia Kompar
tijos ir valdžios laikraščių. 
Nuo š.m. rugsėjo 16 d. šis 
leidinys išeina 2 kartu sa
vaitėje , o nuo sekančių 
metų skelbiama, kad jį 
leis 300 kartų metuose, 
tai yra, beveik kasdienę.

Mus jau pasiekė pirmie
ji 6 RESPUBLIKOS nume
riai, tai galima apie šį 
leidinį susidaryti šiokių 
tokių nuomonę , pateikti 
pastabas.

RESPUBLIKA yra tokio 
pat dydžio ir apimties, 
kaip mums pažįstamas 
"Gimtasis Kraštas", tik 
spausdinamas ant prastes
nio popieriaus, Kompartijos 
spaustuvėje, 100.000 tiražu. 
Tekstai renkami kompiute
rio pagalba. Jeigu palygi
name pirmųjį ir šeštųjį 
numerį, matosi, kad rinkė
jai pradeda vis geriau val
dyti tų jiems neįprastų 
technikų. Didelė spraga 
yra laikraščio laužyme. 
Išvaizda nesiskiria nuo 
kokio nors moksleivių lei
dinėlio, yra panaši į provin
cijoje leidžiamų paprastų 
"Tauragiečių Balsų". ?.

Reikėtų stabtelėti i. ir 
prie laikraščio pavadinimo 
RESPUBLIKA. Anksčiau 

Sį žodį, kaip ir žodį liaudis, 
vartodavo stalinistai ir 
brežnevistai, kalbėdami 
apie Lietuvų ir tautų. Keis
tai atrodo ir pavadinime 
stilizuota "E" raidė, kuri 
turėtų vaizduoti trispalvę.

Laikraštį redaguoja 
Vitas Tomkus, vienas iš 
populiariausių Lietuvos 
žurnalistų. Redakcijoje, 
mūsų sųlygomis žiūrint, 
yra labai daug žmonių, 
kurių didelė dalis, dėl ge
resnio atlyginimo, perėjo 
ten dirbti iš "Komjaunimo 
Tiesos" redakcijos.

Pirmajame RESPUBLI
KOS numeryje redakcija 
kreipiasi į skaitytojus: pa
žada, kad laikraštis bus 
švaresnis, negu ligšiolinė 
spauda, yra skirtas visiems 
lietuviams, net ir išeiviams, 
nežiūrint į jų ideologijų, 
ir t.t.

Kažkas naujesnio Lietu
vos spaudoje yra RESPUB
LIKOS pirmajame puslapyje 
įvestas skyrelis "Vienu 
Sakiniu". Ten pradedama 
oro prognozė, turgaus kai
nomis, visokiomis žiniomis, 
kurias galėtume pavadinti 
antrašte "Žmogus įkando 
šuniui" ir baigia, nežinia 
kodėl, užrašams palikta 
vieta.

Didžiausių dalį laikraš
čio užima SĄJŪDŽIUI arti
mų žmonių nuomoniniai 
straipsniai, pokalbiai su 
draugais ir "priešais". Tai 
ta žurnalistinė medžiaga, 
kuri Vakaruose leidžiamuo
se dienraščiuose užima 
vienų, kartais ir du pusla
pius. Ypač stebino V. Tom
kaus į RESPUBLIKĄ grųžin- 
ta tema, jo asmeninis kivir
čas su Švenčionių. Jau

ORGANIZUOJU KELIONES-
1. I stebuklingą Šv. M. Marijos apsireiškimo vietą 

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

2. I 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:

ewtiktours©
įstaigą, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas. 

nusibodo šia tema kituose 
Lietuvos laikraščiuose skai
tyti. Tikriausiai ji baigsis, 
kai paaiškės, ar Tomkus 
Klaipėdoje iš tikrųjų pavo
gė draugo batus....

Randame laikraštyje 
ir Gyčio Čekuolio trumpų 
apžvalgų jo perskaitytų 
Vakaruose leidžiamų laik
raščių ir žurnalų. Truputį 
sporto, televizijos progra
mų, - ir tai būtų viskas.

Trūksta RESPUBLIKOJE 
pagrindinio elemento, kaip 
mes Vakaruose gyvenantys 
suprantame dienraštį: infor
macijos, kas vyksta šalyje, 
pasaulyje, ekonomikoje, 
sporte, gal "pletkų" pasau
lyje ir t.t. Čia reikėtų 
jiems rimtai susiimti, nes 
nuo spalio mėn. 15 d. ko
munistine "TIESA" jau .at
sisako "proletarų vienybės" 
šūkio, o laikraštis pastebi
mai pagerėjo, ypač informa
cijos srityje.

Užsienyje galima RES
PUBLIKĄ užsiprenumeruoti 
1990-tiesiems metams, 
300-tams numerių. Laikraš
tis bus siunčiamas oro 
paštu. Užsisakyti reikia 
jau dabar. Kaina $85(JAV).

Čekius rašyti ir siųsti:
Sųjudžiolnfo, 7159 S., 

Whipple, CHICAGO,IL
60629, USA

Romas Šileris

P.S. Dideliu laimėjimu
reikia laikyti SĄJŪDŽIO
oficialiai leidžiamo dien
raščio atsiradimų. Jau išėjo 
tuzinas leidiniųfčia bera
šant, tikriausiai ir daugiau) 
ir su kiekvienu pasirodymu 
jis, be abejo, tobulės. Svar
biausiai, kad tobulėtų turi
niu, o techniški reikalai 
savaime pagerės. Red.

L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albanel, 
Duvernay, Lavai, Quė. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669-8834

A



toronto
"NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS" SAVAITRAŠČIO 
SPAUDOS VAKARO TO
RONTE ATGARSIAI

Rėmėjų Būrelio rengia
mas "NL” savaitraščiui 
paremti SPAUDOS VAKA
RAS, įvykęs š.m. spalio 
mėn. 21 d. Toronte, Lietu
vių Namuose, praėjo sėk
mingai. Rengėjai neturėjo 
nuostolių. Rėmėjų Būrelio 
nariai dirba iš idėjos, rem
dami šio savaitraščio leidi
mą - egzistencijų.

Sis vakaras ekonomi
niais sumetimais vyko ma
žesnėje salėje. Meninę
programų atliko Hamiltono
lietuvių teatro vienetas
AUKURAS ir Toronto AIT
VARAS, suvaidinę vieno
veiksmo komedijų iš "gerų, 
nerūpestingų" stovyklinių 
laikų. Veikalų režisavo 
Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė.

Čia norėčiau priminti, 
kad kol Būrelis surengia 
tokį renginį, tam tikslui 
susirenka 5-6 kartus pasi
tarimams, iki mes jį pa
matome salėje. Būrelis 
turi gerų organizatorių 
ir darbščių darbuotojų, 
bet turi sunkumų su rengi
nio pirmininko išrinkimu. 
Tų pareigų kaž kodėl visi 
kratosi. Tiesų kalbant, 
nuo pirmininko priklauso 
ir vakaro pasisekimas. Pir
mininko gabumai ir apsukru
mas bei jo bendravimas 
su Būrelio nariais yra di
delis pliusas pasisekimui.

Šiais metais "NL" Spau
dos Vakaro proga sveikini
mo žodį tarė Lietuvos 
garbės konsulas ir generali
nio konsulo pavaduotojas 
Haris Lapas.

Štai jo žodžiai:
" Gerbiamas pirmininke, 

brangūs lietuviai -
"Nepriklausoma Lietu

va" : koks gilus ir prasmin
gas mūsų seniausio Kana
dos lietuvių laikraščio pa
vadinimas. Jis gimė Lietu- 
vų okupavus raudonajam 
pavergėjui. Laikraščio kil
nūs siekiai - Lietuvos iš
laikymas; belstis per mus 
į pasaulio sųžinę ir jam 
priminti, kad skriauda pa
daryta mūsų darbščiai, 
kultūringai tautai turi būti 
atitaisyta.

Šiais, Lietuvai istoriniais 
metais, mes su nusistebė
jimu, pasididžiavimu seka
me laisvėjimų pavergtoje 
tėvynėje ir su viltimi žiū
rime į viltingų ateitį.

Mūsų išeivijos spauda,

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” savaitraščio SPAUDOS VAKARO talkininkai. Iš kairės : Vakaro Reneėją P i m. J. Norvaiša- Girinis, Lietuvos Garbės konsulas u Haris Lapas, 
sveikina rengėjus ir svečius. Prie kasos Vanda Norvaišienė ir J. Paškevičius ; Prie aukų stalo E. Stepaitienė ir L. Pocienė.

skleisdama tiesų, yra stipri 
parama demokratiškai ir 
taikingai kovojančiai Lietu
vai.

Tad, Lietuvos genera
linio konsulo Kanadai dr. 
Jono Žmuidzino ir savo 
vardu nuoširdžiai sveikinu 
redakcijų, darbuotojus, 
rėmėjus ir visus, kurie 
prisideda prie lietuviškos 
spaudos rėmimo.

Linkiu Jums su dideliu 
užsidegimu ir toliau tęsti 
šį kilnų lietuvybės išlaiky
mo, Lietuvos laisvinimo 
darbų. Tegyvuoja Nepriklau
soma Lietuva'.1'

Po tarto pasveikinimo, 
konsulas H. Lapas skubėjo, 
kad nepavėluotų į diploma
tų susirinkimų, kuris vyko 
Royal York viešbutyje. _

Rengėjų vardu AČIŪ 
konsului Lapui už gražų 
pasveikinimų ir paraginimą, 
ir toliau nepavargstant 
tęsti ir remti lietuviškųjų 
spaudų.

Po vaidinimo, vyko 
šokiai, veikė virtuvė , 
baras ir, kaip įprasta, lo
terija. Loterijos laimikių 
aukotojams nepatiko, kad 
šį kartų nebuvo paskelbia
mos jų pavardės.

Prie spaudos platinimo 
stalo ilgų valandų. tarny
bų nešė nuolatinė "NL" 
spaudos vakarų rėmėja 
E. Stepaitienė ir L. Pocie
nė. Prie to stalo svečiai 
galėjo apsimokėti laikraščio 
prenumeratų, užsiprenu
meruoti savaitraštį ir pa
aukoti lietuviškai spaudai 
aukų.

Šokėjus linksmino muz. 
Vaclovo Povilonio instru
mentų muzika ir jo lietu
viškos dainos.

Stepas V a r a n k a

• LIETUVOS KARIUOME
NĖS. ATKŪRIMO ŠVENTĖS 
MINĖJIMĄ Toronte rengia 
Vlado Pūtvio Šaulių Kuopa 
lapkričio mėn.26 d., 2:30 
val.p.p. Toronto Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje.

Lietuviu. Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 190 žmonių.Sve- 
čių knygoje pasirašė: 3 iš 
Vilniaus; po 2 iš Šeduvos 
ir Utenos; po 1 iš Rokiš
kio, Pakruojo-Kauno apskr., 
Šiaulių, Ukmergės ir Kauno. 
Iš Rochester'io, JAV 
R.Blavesčiūnienė ir R. 
Urbonienė.
• BILIETAI į LIETUVIŲ 
NAMŲ tradicinį - metinį 
POBŪVį-KONCERTĄ, š.m. 
lapkričio mėn. 18 d. gauna
mi LN raštinėje, per sek
madienio popietes ir pas 
bilietų platintojus.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $400 - Vyt. 
Montvilas; po $100 - O.Ja
kimavičienė, M. Norkus; 
$50 - V. Gudaitis; $30 
- J. Liutkus.

Iš viso statybos fonde 
yra $143,067. Aukos priima
mos PARAMOJE sųsk.8711, 
PRISIKĖLIMO P-JOS KRE
DITO KOOPERATYVE sųsk. 
155332.17 ir TALKOJE 
sųsk.4259. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokes
čių.

• LIETUVIŲ NAMŲ Kultū
ros Komisija rengia pokal
bį tema MES IR GIMINAI
ČIAI: KO MES LAUKIAM, 
KO MES TIKIMĖS. Psicholo
gines tarpusavio santykių 
problemas aptars Lietuvos 
psichiatras, Vilniaus Univer
siteto Gydytojų Tobulini
mosi fakulteto dėstytojas 
dr.Eugenijus Laurinkus.

Pokalbis vyks lapkričio 
mėn. 19 d., sekmadienį, 
2:30 val.p.p. LN didžiojoje 
salėje.

• NPŠMMarijos Seserys 
Toronte, kartu su rėmėjais 
ruošia metinę vakarienę 
lapkričio mėn. 26 d. Prisi
kėlimo Parapijos salėje 
3:30 val.p.p. Bilietus jau 
galima gauti parapijos 
salėje po 10:15 vai.Mišių.

1989.10.?! d. Toronte

Ichicagoj
VILNIAUS UNIVERSITETO 
ANSAMBLIO TRIUMFAS

Ed. Šu 1 a i t i s
Atėjom, pamatėm,nu- 

galėjom" - galėjo pasakyti 
Vilniaus Universieto Dainų 
ir Šokių Ansamblio nariai 
po trijų koncertų Chicagos 
Jaunimo Centre š.m. spalio 
mėn. 7,8,9 dienomis. Tai 
buvo vieni iš labiausiai 
nusisekusių lietuviškų spek
taklių , bet kada matytų 
Chicagoje.

Po daugelio pasirodymų 
Austrijoje, Belgijoje, Ispa
nijoje, Italijoje, Prancūzijo
je, Suomijoje bei kitur, 
ansambliečiai pirmų kartų 
atsidūrė Chicagoje ir čia 
davė pirmuosius koncertus 
Amerikos žemyne . ( . po 
to, jų maršrute koncertai 
Detroite, Cleveland'e, To - 
ronte ir Montrealyje).

Šis buvo jau trečiasis 
meninis vienetas , šiemet 
iš Lietuvos. Pavasarį pas 
Chicagos lietuvius svečia
vosi to paties universiteto 
folklorinis ansamblis RATI
LIO, o po jo - smagių 
melodijų atvežė ir jas vy
kusiai perdavė ARMONI
KOS muzikantų ir solistų 
grupė. Trečiasis vienetas 
yra pats didžiausias atlikė
jų skaičiumi, pasižymin
tis visapusiškumu.

Tik gaila, kad Chicagos 
lietuviai dabar nebeturi 
vietos, kur galėtų tinkamai

“N.L." SPAUDOS VAKARAS

Nuotrauka St. Varankos

AUKURO ir AITVARO 
dalis programos atlikėjų; 
vieno veiksmo komedija 
iš stovyklos laikų.

PADĖKA
Vienas iš pirmųjų ir seniausias Kanados lietuvių laik

raštis "Nepriklausoma Lietuva" ateinančiais metais švęs 
5u-ties metų lietuviško kultūrinio spausdinto žodžio su
kaktį.

Per eilę metų laikraštis išsilaikė ir plito laisvame 
pasaulyje. Jo išsilaikymas priklausė ne vien nuo leidėjų 
ar redaktorių gražių pastangų, bet ir nuo skaitytojų rū
pestingos paramos.

Kas metai didesnėse lietuvių kolonijose (tapo tradici
ja) "NL" rėmėjų būreliai ruošia paramos renginius. Ir 
šiais metais Toronto lietuviams malonu reikšti padėkų 
aukojusiems:
$150,- Toronto Namų Valdyba, $140,- J. Paškevičius, 
$110,- L. Adamavičius, po $100,- Lietuvių Kooperatyvinis 
Bankas PaRAMA, Prisikėlimo Parapijos Kredito Koopera
tyvas, J. Vitkūnas, P. Jakubauskas, B. Narbutas; po $50,- 
J.A. Šimkai, V. Dagilis; $28,- L. Balsys; po $25,- S. 
Jankaitis, P. Jankauskas, B. Laučys; $20,- P. Kalesnikas; 
po $10,- V. Kulnys, H. Chvedukas, S. Jokūbaitis, J. Viz
girda; $5,- J. Maziliauskas;

Lietuvių vaistinė "MARGIS" loterijai paaukojo virš 
$100.-.

Girinis, Rėmėjų Būrelio P-kas.

_ . 7TTT, . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
Parapijos kredito kooperatyvas
.......... 999 College St., Toronto. Ontario Miili 1A8

5 Telefono t: (416) 532-3400 ir 532-34 14

MOK A :
9'/a% už 90 dienų term.indėlius 
93A% už 6 mėn.term.indėlius 
93A% už 1 m. term, indėlius 
9V2% už 2 m. term, indėlius 
972% už 3 m. term, indėlius 
974% už 1 m. GIC mėn. palūk.

11 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
1071% už 2 m. GIC invest, pažym. 
107a% už 3 m. GIC Invest, pažym.

874% už RRSP Ir RRIF ind. (variable rate) 
11 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
107i% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
107i% 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)

pasirodyti didesnieji viene
tai. Tas labai akivaizdžiai 
jautėsi Vilniaus U-to stu
dentų pasirodymuose, kuo
met maža scena neleido 
visu ūgiu išsitiesti gau
siems bei energijos pil
niems šokėjams. Liūdna, 
jog Marijos Aukštosios 
Mokyklos scena yra nepri
einama lietuviams, kurie 
tų pastatų pastatė ir davė 
pradžių tos mokyklos savi
ninkams - Šv.Kazimiero 
vienuolių kongregacijai. 
O šios salės dabar Chica
gos lietuviams labai reikė
tų, kuomet iš Lietuvos 
pradeda atvažiuoti dides
nieji ansambliai. Taip pat 
ir žiūrovams panašiuose 
renginiuose Jaunimo Cent
ras darosi per ankštas. 
Nors ir rengiant 3 koncer
tus, negalima sutalpinti 
visų, patekti norinčiųjų. 
(Jaunimo Centro didžioji 
salė talpina apie 700, o 
Marijos Aukš.Mokyklos 
salė - apie 1200).

Vilniaus Universiteto 
studentų Ansamblio progra
ma buvo labai plati ir 
įvairi. Ji todėl publikai

nebuvo nuobodi, nes atskiri 
dalykai buvo lyg ir sujung
ti į vienų ištisinį ratų, 
kuris sukosi daugiau negu 
dvi valandas taip, kad ja
me neliko tuščių vietų. 
Publika galėjo atsipūsti 
tik pirmosios dalies pabai
goje, kuomet buvo paskelb
ta pertrauka.

Čia dainas sekė šokiai, 
o jų tarpe buvo vietos 
dar ir tautinių instrumentų, 
orkestro pasirodymams. 
Viskas buvo taip skoningai 
surežisuota, kad kų nors 
prikišti sunku.

Kaip ansamblio vadovas 
Vidas______ Aleksandravičius
po koncerto šias eilutes 
rašančiam pareiškė, šis 
ansamblis dabar stengiasi 
išlaikyti lygsvarų tarp se
nojo folkloro ir stilizavimo 
manijos, kuri anksčiau vie
nu metu buvo įsigalėjusi 
ir šiame ansamblyje.

"Chicagos lietuvių pub
lika svečius sutiko tokia 
plojimų audra, kad atvykė
liai buvo taip mielai nu
stebinti ir tas padėjo grei
čiau išsilaisvinti iš nepasi-

/ nukelta į 7 psl.............../

12%% 
1214% 
1214%,

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

(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 73 MILIJONŲ DOLERIŲ

Atmerėnee paskolas duodame iki 945,000 Ir mortgHNuo M 75% pat

qieu $2,000. Asmeninis paskolos mirties atveju apdraustos Nd 
$ <$,uuu Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gauname pini- 
gmes perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kilpa pasko
los- (tine of Credit) ir antrieji mortpičiai.________________ _________

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po plotų; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

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

6 psl.

f/ H,

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

PATARNAVIMAS - ORBITAS IR TIKSLUS IMOKA UŽ: 
90-179 d. term, ind....... .

180-185 d. term, ind...........
1 metų term. Indėlius.....
2 metų term, indėlius.....
3 metų term, indėlius.....
1 metų GlC-met. palūk. ..
2 metų GlC-met. palūk. ..
3 metų GlC-met. palūk. .. 
1 metų GlC-mėn. palūk.. 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.. 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.
RRSP Ir RRlF-2 m. term. ind. 1072% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 107:% 
Taupomąją sąskaitą 8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 974% 
Kasd. pal.čeklų sąsk.iki... 57<%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgUUus Utį 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perteki— (money orders) 
ir kelionių tekius (traveler's cheques). Neimamo mokesčio ui kra
tytus čekiua bei apmokamas (vairi— s—kaitas.

AKTYVAI virš 43 milijonų dolerių

. 97r% 

. 97<% 

. 974% 
9v»y. 
97i%

11 % 
10Vi% 
107a% 
974% 

. 874% 
11 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo.............. 13 %
Neklln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1274%
2 metų.................. 1272%
3 metų ............... 127>%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 motų ...... 111/>%

tarti— paskolas M 915,000 
ir nartų gyvybę iki 92,000 ui 
santaupas laikomas Otrų, če-

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sarimnqas patarnavimas

533-1121 (416) 622-6466
* 6AIM0 * AVTOMOBHjy • ATSAKOMYBES • 

•BVYVftt * RBMMONt •

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINES, Insurance Broker Ltd. 

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

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS H 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSŲ Į

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) X 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ g
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. g
(Skersai gatves nuo pensininkų rūmų. 1610 B 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7130 vai. v. fl

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA-



atkelta iš 6 psl./

VILNIAUS UNIVERSITETO 
ANSAMBLIO TRIUMFAS 
tikėjimo bei nedrąsumo 
varžtų", - sakė ansamblio 
vadovas.

Ansamblio adresu gražių 
žodžių buvo pasakyta po 
antrojo koncerto, vykusio 
ansambliečių pagerbimo 
metu, kuomet pasistiprinus, 
pirmasis į svečius prabilo 
pagrindinis vilniečių pasiro
dymų Chicagoje kaltininkas 
- MARGUČIO Radijo prog
ramos vedėjas Petras Pet- 
rutis. Taip pat savo jaus
mus ansambliečiams išsakė 
Lietuvos generalinis konsu
las Chicagoje Vaclovas 
Kleiza, JAV LB Centro 
valdybos pirm. dr. Antanas 
Razma, Illinois Universite
to Lituanistikos Katedros 
vedėjas dr. Bronius Vaške
lis ( jis pakvietė ansamblie
čius apsilankyti jo katedro
je). Muzikas Faustas Stro- 
lia savo kalboje dar padė- 
kojo ansamblio nariams 
už jo sukurtos giesmės 
atlikimą Šv.M.Marijos Gi
mimo bažnyčioje, kur jie 
giedojo pamaldų metu spa
lio mėn. 8 d. Žodį tarė 
ir Vilniaus Universiteto 
garbės daktaras 
Adamkus.

Čia taip pat 
ir pats ansamblio
bei režisorius V. Aleksand
ravičius, kuris visiems pa
dėkojo už šiltą priėmimą 
ir plojimus. Be to, kalbėjo 
ir Vilniaus U-to profesorius, 
sietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio veikėjas Bronius 
Genzelis, kuris iškėlė emig- 
racijoje gyvenančių tautie
čių įtaką Lietuvos kultūrai.

Džiaugiantis • Vilniaus 
Universiteto studentų An
samblio gražiais koncertais; 
reikia pažymėti, kad lap-

kričio mėn. pabaigoje susi
lauksime muz. . V.Kernagio 
DAINOS TEATRO koncertų, 
o MARGUTIS ‘ 
metų pradžioje vėl 
nustebinti nauja muzikine 
grupe iš Lietuvos. Lauksi
me jų visų.

sekančią 
žada

montreai

• PRIMENAMAE, kad jau 
laikas užsisakyti Kalėdi
nius ir Naujametinius svei
kinimus "NL" redakcijoje. 
Tel.: 366-6220.

Taip pat artėjant metų 
pabaigai, 
tęsti (o 
atlyginti)

prisiminkite pra- ; 
gal dar ir skolą 
"NL" prenumera-

..LITO* SPECIALUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
priimti įstatą akcijų išleidimui įvyks š.m. lapkričio mėn. 28 dieną, 7 vai.v.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rut de SEVE , Montreal.

Nuorašą siūlomo įstato galite gauti LITE, arba susirinkimo metu.
REGISTRACIJA: 6:30 v.v. Prašome atsinešti nario knygutes. ValdybaDėkojame! - "NL"

Valdas

VAtYKIA
SPECIALYBES lVM

prabilo 
vadovas

Stefutė Greenspoon:
As einu į lietuvišką mokyklą. Aš mokausi lietuviškai 

kalbėti.

Mariukas Bulota:
Ateinantį savaitgalį bus koncertas lietuviškoje mo

kykloje.
Danielius Juozas Staškevičius:

Aš pamečiau mano katę. Jinai dar negrįžo.

Emilija Dragūnaitė:
Aš myliu mamą, kadangi jinai labai gera.

(x ltuon«s

Justinas Bulota:
AŠ turiu žiurkėną. Jis plikas ir turi mažą uodegytę,

/ tęsinys / 
MONTREALIO LITUANISTINES MOKYKLOS ANTROS 
klasės MOKINIŲ RAŠINĖLIAI:-------------------------------------
Mokytoja - Irena Šatkauskiene

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

- dkJC’

1989.XI.9 7 psl.

IR PIEŠINIAI:

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
isikūres nuosovuoM namuose —

TALKA

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

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%
RRSPind. 3 m.................... 11%

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtodieniais- 
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 užderyta.

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

• BATŲ TAISYMAS
B DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
B ADYMAS AUDIMU 
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
B zomSas
4B5-90B AVENUE. UMb

GUY 4 
RICHARD 
ROOFIR-----COUVMIMI

7725 George LaSalle
n u rllYrTr'u< *«»«« u oru vt oras paromauia.

•atiningoi Ir prieinamomis kainomis* 
Stopa dengimai ar taisymai skambinkite : 34NL147©

Stefa Makauskaitė:
Praeitą savaitę aš ėjau obuolius rinkti kartu su mano 

drauge. Mano vėžliai labai lėti.

VYRESNIŲJŲ KLASĖ:
Mokytoja - Joana Adamonytė

Jennifer Baltuonis ir Andrius Ramsay:
Lituanistinė Mokykla

Vieną kartą gyveno berniukas, kuris laimėjo kon
kursą - pasą lankyti Lituanistinę Mokyklą. Klausydamas 
radiją, jis išgirdo konkursinę "laimingą dainą", pa - 
skambino į radijo stotį, ją atspėjo ir laimėjo.

Algis pradėjo lankyti Mokyklą, jam baisiai nepatiko, 
nes namą darbai buvo keisti ir jis nieko nesuprato.

Kiekvieną šeštadienį jis keldavosi ir važiuodavo į 
Lituanistinę Mokyklą. Kadangi jis vis daugiau išmokda
vo, jam pradėjo patikti lietuvių mokykla. Jis vis laimėjo 
kiekvieną "pakarto žmogaus" žaidimą. Jis buvo labai 
patenkintas, nes visi jį mėgo, ir mokytojai jį mėgo. 
Tai, kada baigėsi mokslo metai, jis sakė: "MAMA, AŠ 
NORIU GRĘŽTI į LITUANISTINĘ MOKYKLĄ ATEINAN-

■ ČIAIS METAIS"! /Išversta į lietuvių kalbą/.
9 ?

Andrytė Goryte - Mokyklos Choras
Visiems moksleiviams ir ją mokytojams-dėkojame! "NL"

l c. I D 0 ) I M 0

FUNERAL HOME
J.F. Wilson & Son* Inc.

-23 MwU* Blvd 5J84 Verdun Av 
ChotMugwy, Quo. Verdun, 43m..
TJ. 691-4763 Tel: 767-9956



montrea
• A.a. LINKUTIS RONAL
DAS, 43 m., mirė spalio 
mėn. 2 d.

Liko žmona, duktė, 
du sūnūs, motina, dvi sese
rys, du broliai bei kiti 
artimieji.

Palaidotas Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• GINA /ŠILIAUSKAITE/ 
ir JOHN WALKER susilau
kė sūnaus Cody Lee.

Sveikiname !

o GRAŽIOS VESTUVĖS 
vyko AV Parapijos bažny
čioje. Tėv.kun. J. Kubilius 
palaimino santuoką SOFI
JOS STANKEVIČIŪTĖS, 
žurnalisto Aloyzo Stankevi- 
čiaus-Stank^ dukters su 
Joseph G. Deshaies.

Sveikiname!

o SKAIDRES apie KINIJĄ 
rodys Aras Piečaitis lapkri
čio mėn. 19 d., tuojau 
po pamaldų, Seselių Namų 
salėje.

o KLK MOTERŲ DRAU
GIJOS SKYRIAUS VALDY
BA rengia savo metinės 
šventės PAMINĖJIMĄ Se
selių Namuose, š.m.gruo
džio mėn. 3 d.,po 11 vai. 
Mišių.

Valdybos pirmininkė 
G.Kudžmienė padarys pla
tų pranešimų apie prieš 
metus laiko Lietuvoje atsi
kūrusių Moterų Šalpos Or
ganizacijų CARITAS.

Po minėjimo bus vaišės. 
Narės ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

o NAUJŲJŲ 1990-ųjų ME - 
TŲ sutikimas, rengiamas 
L.K.MINDAUGO Šaulių 
Kuopos, vyks š.m. gruodžio 
mėn.31 d., 8 vai. v., Auš
ros Vartų Parapijos salėje.

Programoje - šilta, 
šalta vakarienė, baras, 
loterija. Šokiams gros J. 
Šulmistro Compact Disco 
muzika.

Bilietus įsigyti, stalus 
užsisakyti prašome iki gruo
džio mėn. 24 d. pas A.My- 
lę, tel: 365-0353, A.Račins- 
kų,tel: 366-7022, J.Siau- 
čiulį,tel: 768-3674, A.Ziuką, 
tel: 366-5491.

Prie įėjimo bilietų ne
bus. Dalyvavimas - $25

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

Dr. JONAS MAL1SKA
Tel.: 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

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

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

Tol.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

ToL:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCA U SK AS 
Suite 1143, Sun Life Building 

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

U STU VOS

AUKA: $5

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJĘ

1989 m.
lapkričio mėn. 26 d

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS

11 vai. ISkilmingos pamaldos
12 vai. Minėjimo aktas

PROGRAMOJE: Paskaita, Video: Maj. L. BARŠAUSKAS, C.D.
Po paskaitos - užkandžiai, kavutė.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI -
L-K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

KASOS VALANDOS

3.00-7.00
2:00-6:00

3907 Rosemont
10.00-2.009.00-3.00

9:00-3.00 
12:00-8:00 
10:00-6:00

Pirmadieniais 
Antr., TreCiod. 
Ketvirtadieniai* 
Penktadieniai*

60d.

6 % 
5’4% 
5h% 
AYt% 
U’/4% 
6M%

Taupymo specialios »qsk. • 
Taupymo su gyv. draud.........
Taupymo kasdionina* sgsk.. 
Einamos suskaites........ .
RRIF - RRSP-term...............
RRIF — RRSP—taup. .... ...

UŽ:

Asmeninės — nuo 13%

IMA

Nskiln. turto - nuo 12%%

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

Skyrium 3907 A Roaemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

Aktyvas-vira $26,000,000 Rezervas-virs $1,000,000
MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS...,iT/4%
TERM. INDĖLIUS:

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”DAINOS TEATRO” KONCERTAS
VA D O VA UJAMAS VYTAUTO KERNAGIO, PASIRODYS MONTREALYJE,

INFORMACIJA:

ŠEŠTADIENI, 1989 m. 
gruodžio 2 d. 7 val.v.

Aušros Vartų parapijos salėje, "Rūtos" klube, Šv. Kazimiero 
parapijoje, P. Adamonio Draudimo Agentūroje.

R. Piecaitienė, tel.: 767-8779.
P. Adamonis, tel.: 722-3545.

ANSAMBLIŲ KONCERTAMS IŠ LIETUVOS RENGTI KOMITETO INFORMACIJA

TEMA: "TARP GIRNŲ"
(Tai kas populiaru Lietuvoje dabar)
Veiks baras, bus susipažinimas su aktoriais prie kavos ir užkandžių.

BILIETAI: $12
Platinami:

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve. r----

LITAS montrealig lietuviu 
KREDITO UNIJA

- asmeniui, įskaitant vaka
rienę ir baro gėrimus. A.M.
a RŪTOS KLUBAS rengia 
BAZARĄ AV P-jos saleje 
gruodfžio mėn. 10 d.

"DAINOS TEATRAS"
MONTREALYJE

Šis vienetas iš 
sudarytas iš 9-ių 
8 jaunikaičiai ir 
na, — vadovaujamas 
Kernagio. Š.m.

Lietuvos, 
asmenų- 

1 mergi- 
Vytauto 

__ gruodžio 
mėn. 2 d., 7 vai.v. Aušros 
Vartų P-jos salėje šis teat
ras koncertuos tema TARP 
GIRNŲ.

Vytautą Kernagį jau 
esame vienų kartų girdėję 
Montrealyje prieš 5 metus.

Tai paskutinis šiais 
metais koncertas ansamblių 
iš Lietuvos Montrealyje. 
Kada, ir ar sulauksime nau
jų - kitų ansamblių 1990 
metais - dar labai neaišku, 
nors yra pašnekama, net 
planuojama.

Prašome ir patariame 
įsigyti bilietus iš anksto. 
------------------------------------------ --

Tl
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Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Cent rale, (k am p. 45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
HSP 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Cattan BERARD, D.M.D.

Dantų gydyto|as — chirurgas 
466 A. bod. dos Lovrontldos 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

(Prie haul. Concorde )
Skambinti Tel: 662—1177 

Jie yra platinami Aušros 
Vartų P-įoje, RŪTOS Klu
be, Šv.Kazimiero P-joje 
ir Adamonio Draudimo 
Agentūroje.

Kaip žinoma, AV P- 
jos salėje yra tik 300 vietų. 
Prašome atvykti į koncertą 
bent 30 min. anksčiau. 
Salė bus atidaryta nuo 
6 vai. Atvykusieji bus so- 

pagaldinami prie stalų 
atvykimo laikų.

Veiks baras, bus 
užkandžių - gera 
susipažinti su aktoriais.

Šis teatrinis vienetas 
į Montrealį po 

New Yorke, gruo- 
d. ir iškrenda į 

gruodžio mėn.

kavos, 
proga

Šis 
atvyksta 
koncerto 
džio 2 
Lietuvų 
3 dienų.

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

■NTMMMMUA tUCTMCAl -----
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MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

IMA, ALMON 
LASALLE. QUt. HOFtCS TEL: 366-5484

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

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

wmasneMumMii^^^Mii^^mHmMmOBaMaasemBi

ITONY 
PHOTO 
BTUDIO

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.O. H3W 1X5 Td.: 481-6608

Sėkmingi koncertai, 
sutraukę daug žmonių, 
vyko Toronte, Hamiltone, 
Čikagoje, Los Angeles.
Informacija: R.Piečaitie- 

nė - tel: 767-8779; P. A- 
damonis - 722-3545.

Maloniai kviečiame 
į šį žaismingų spektaklį 
VISUS atsilankyti.

P. Adamonis, 
Ansamblių iš Lietuvos 
Koncertams Rengti K-to 

___________Informacija
o Vilniaus Radijas Užsie
niui transliuoja kasdien 
8 val.v. mūsų laiku.

Šiuo metu geriausiai 
girdisi 9.765 banga. Kitos 
bangos-7.400, 9.765, 15.180 
15.455 ir 17.665 khz daž
niuose, 16,19,25 ir 31 met
ro bangų ruožuose.

SI ST IMA

PASSE PORT - COMMERCIAL 
BARIAGe - WEDDINGS

5220 Qsooa Mery Rd. Suite •

DIN BALTRVKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO V/SAPŲSliKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS

Tel: 273-9381

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T-
C. 1. B.

GAISBAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

39*1 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, MUK. NIK 11.7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’ll
DRAUDA V8BŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS N0RKEL1ŪNAS . b.a. C.S.C.. i.r.
tel. bus.: 727-3120 bez.s 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
IMS LECLAIR, VERDUN. P.O. H4M3M4 

JONAS I CM REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVAs ■

10 %

9%% 
9/2% 
9/4% 
9 %

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Normtieji 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.

Pein tare A Perez (Painting.
RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

STUCCO & WALL PAPER

D. Perez 
President Tel.: 365-6444

2422 MENARD - LASALLE
P. CUE H8N 1J5

LAŠALU 
AUTOMOBILI INO.

* Automobilių nuoma

* Pordevimoa

365-7818



Vi Lietuvos idlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! LoyautJ au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS”NL" SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA
TELEFONAS: (514)366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Retūm postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P 1C4

Metine prenumeratos kaina Kanadoje — $ 22.00
Rėmėjo — $ 25.00

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoHūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Redde quod debes 
Atiduok, ką privalai!

/Lietuvos kariuomenės šventės proga/
Šis lotyniškas posakis buvo iškaltas ant akmens 

aukuro priešais paminklą Žuvusiems Už Lietuvos Laisvę, 
Karo Muziejaus sodelyje, Kaune. Posakio prasmė aiški, 
niekuomet nekintanti, kaip yra nekintantys garbingo 
kario įsipareigojimai saugoti ir ginti savojo krašto lais
vę, susidarius ypatingai grėsmingai situacijai. Jų kraujo 
dovana yra neįkainojama, niekada nepamirštama.

Kario tragedija išsivysto tada, kai jis nebegali 
vadovautis savo sąžine ir morale. Kuomet prievarta 
jis turi ginti svetimą jam kraštą arba dar blogiau, ne
priimtiną, svetimą ideologiją. Dar žiauriau, kai jis yra 
verčiamas ne tik ginti tai, kas jam prievarta užmeta
ma, bet dar ir vykdyti agresijos veiksmus ( kaip pav., 
kad mūsą jaunimas buvo verčiamas dalyvauti kovose 
prieš afganistaniečius).

Daugelį kartą.- šiemet jau 71-ąjį - minėjome 
Lietuvos Kariuomenės Šventę lapkričio mėn. 23 dieną. 
Daugelį kartą skaitėme stebėdamiesi atpasakojimus, 
kaip toji kariuomenė atsikūrė, kaip savanoriai tikėjo 
savo tautos ir valstybės ateitimi ir pirmieji ryžosi tik
rai neįmanomose sąlygose stoti į karią gretas. Ją ryž
tas pasitvirtino, nes ir ją dėka buvo atgauta laisvė 
Lietuvai. Jiems priklauso didžiausia pagarba ir dėkin
gumas, ir neblėstantis prisiminimas.

Daugelį kartą buvo rašyta, kaip Lietuvos Nepri
klausomybės laikotarpiu mūsą kariuomenė tobulinosi; 
kaip daug gero buvo padaryta ir kariams skirtoje švie
timo programoje. Tačiau, nežiūrint viso ryžto dirbti 
ir aukotis, pasaulinią įvykią sąvartose, brutaliausiose 
didžvalstybią machinacijose, nedidelės valstybės kariuo
menei nebuvo lemta atlikti savo uždavinio. 1920 m. 
lapkričio 19-21 d.d., Lietuvos kariuomenei sėkmingai 
vykdant VILNIAUS išlaisvinimo operaciją, TAUTŲ SĄ 
JUNGOS KONTROLĖS KOMISIJA sustabdė karo veiks
mus linijoje Giedraičiai-Širvintai-Musninkai.

Antrą kartą toje pačioje fatališkoje linijoje at
sidūrė mūsą kariuomenės dalinys ( I pėstininką pulkas) 
Vokietijai paskelbus karą Lenkijai 1939 m.rugsėjo mėn.1 
d. Taigi - prieš 50 metą.

Visa Lietuva tada galvojo, įskaitant ir mūsą 
kariuomenės talkininkę Šaulią Sąjungą, kad bus duotas 
įsakymas atsiimti Vilnią. Tačiau - buvo paskelbtas neu
tralumas. Vėl didžiąją pajėgą grėsmė ir labai galimos 
katastrofiškos Lietuvai konsekvencijos paliko tik morali
nį sprendimą: hitlerinei kariuomenei veržiantis į Lenki
jos gilumą, Lietuva žmoniškumo vardan ne tik nepuolė 
Lenkijos, bet apie 17.000 jos karią ir civilią priglaudė 
Lietuvoje. Tai sprendimas, kurį Lenkija turėtą gerai 
įsidėmėti, arba mes patys jai labai aiškiai priminti, 
ypač dabar.

Visai kitose aplinkybėse Lietuvos kariuomenei 
teko pradėti žygį į savo sostinę Vilnią 1939 m.spalio 
mėn. 1 d. ir jį tęsti spalio 27 d. Šiemet sueina 50 
metą, kuomet spalio men. 28 d. Lietuvos kariuomenės 
daliniai įžygiavo per Žaliąjį Neries tiltą. Tada dešimtys 
tūkstančią vilniečią pasitiko karius su gėlėmis, sveikin
dami džiaugsmo ašaromis, o netoli Katedros - didžiuliu 
plakatu SVEIKINAME LIETUVOS KARIUOMENĘ. Tačiau 
šį žygį teko atlikti - nors jis ir liks nepamirštamu 
-kai okupanto kariuomenė buvo 11 dieną Vilnią apiplė- 
šinėjusi ir išvežusi gėrybes (baldus, fabriką ir įmonią 
įrengimus, prekes ir kt.).

Galime didžiuotis, kad mūsą kariuomenė nepasi
žymėjo barbariškumais, vagystėmis, deginimais. Ji buvo 
garbingai auklėjama ir tokia pasirodė, nors kai kam 
atrodo, kad kritiškiausiu metu nereikėjo klausyti vado
vybės ir bent simboliškai parodyti, kad nesutinka su 
okupacijomis. Istorijos plunksna kada nors savo knygose 
užrašys sprendimą.

Dabar turime tik dėti VISAS PASTANGAS, kad, 
praėjus 75 metams nuo I-ojo Pasaulinio Karo, 50-čiai 
metą nuo II-jo Pasaulinio Karo, brutalumai ir neteisy
bės nesikartotą. Ypatingai, kad mūsą jaunimas LIETU
VOJE galėtą laikytis savo sąžinės balso, nedalyvautą 
svetimose kariuomenėse ( kas jiem nepriklauso daryti 
ir pagal tarptautinius nuostatus) ir nebūtą svetimąją 
brutalizuojami.

Tada tik galėsim pasakyti, kad prisimename ir 
vykdome ant akmens aukuro iškaltą posakį "REDDE 
QUOD DEBES". B.N.

SĄJŪDIS IR L.L.LYGA PASISAKO UZ KARINIU
Šaukimu, sustabdymu

New York, 1989 spalio 30, LIC) Sąjūdžio 8-toji sesija 
įvykusi spalio 24 d., svarstė januolių karinės tarnybos 

2 psl.

klausimą ir nutarė prašyti Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sustabdyti jaunuolių šaukimų į okupacinę kariuo-^ 
menę, praneša Lietuvių Informacijos Centras. įdomu pa-? 
stebėti, kad Sąjūdžio seime rezoliucija remiasi tais pa-| 
čiais argumentais ir tarptautinėmis konvencijomis, kurių j 
pagrindu Lietuvos Laisvės Lyga paskelbė karinių bilietų! 
grąžinimo akciją.

Spalio 22 d. Laisvės Lyga ir jaunalietuviai surengė! 
mitingą Kalnų parke protestuojant prieš Lietuvos jaunuo-Į 
lių ėmimą į tarybinę armiją. Taip pat įvyko eitynės į j 
Lenino rajono karinį komisariatą bei piketas prie centri-l 
nio jaunuolių paskirstymo punkto. ,

Akcijos metu grąžinta 26 prirašymo liudijimai ir kari
niai bilietai. Pasak šiuo metu JAV-ėse viešinčio Lygos I 
lyderio Antano Terlecko, ligi šiol yra sugrąžinta arti 9UU i 
karinių bilietų.

Pateikime Sąjūdžio seimo rezoliuciją karinės tarnybos 
klausimu.

194U metais Lietuva buvo TSRS okupuota ir aneksuo
ta. Tokią išvadą padarė Lietuvos TSR Aukščiausios Tary
bos komisija 1989 metų Vokietijos - TSRS sutarties pa
sekmėms ištirti. Šios išvados Lietuvoj niekas oficialiai 
nepaneigė. Ženevos konvencijos, kurią 1954 metais TSRS 
ratifikavo, 51-me paragrafe tvirtinama, kad okupuojanti 
valstybė negali versti globojamus asmenis tarnauti jos 
ginkluotosiose ar pagalbinėse pajėgose.

Remdamiesi šiuo dokumentu ir vadovaudamiesi Lietu-
vos TSR konstitucijos 70-tuoju straipsniu, reikalaujame, 
kad Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba:

1. sustabdytų TSRS gynybos ministro įsakymą dėl 
jaunuolių šaukimo į tarybinę armija;

2. sustabdytų Lietuvos TSR Baudžiamojo kodekso 
74-to straipsnio vykdymą, numatantį teisminį jaunuolių 
persekiojimą už atsisakymą tarnauti tarybinėje armijoje;

3. uždraustų milicijai be prokuroro sankcijos paimti 
jaunuolius ir juos perduoti kariškiams.

Kol šie klausimai bus sprendžiami, siūlome priimti 
nutarimą, kad nuo karinės prievolės būtų atleisti tie jau
nuoliai, kurie pareikš norą dirbti pagal sutartį su Lietu
vos TSR milicijos padaliniuose, sanitarais invalidų ir 
vaiKų namuose. (LIC)

Xxxxx**xxxxxxxxxxxxxxwxxxxxxxx*x***«xxxxxxxxx«**x****

Danutė VASKELA1TE

Laisvė
Mačiau tave 
paniekinta, užguita- 
Mačiau sutryptą, 
kenčiančią ir liūdną. 
Tik nemačiau 
Tavęs aš klūpančios, 
O Laisve, 
o baltoji paukšte, — 
nemačiau. 

e

Žydėjo žemė 
Kraujo rožėmis 
mieste ir kaime — 
žiaurumų tumulai 
per gimtą žemę rltos. 
Bet švietė kibirkštis 
pro luobą baimės — 
Viltis — 
po nebylios nakties 
prašvinta rytas!

Stovėjai tu 
Ir laukei, šviesiavelde, 
Paslėpusi sparnus 
Tamsa užgriozdintam 
pakampy — 
Grandinės rankoje 
sutraukytos, 
o naujosios sužvango... 
Ir skausmo, ir skriaudų 
Per Lietuvą 
Riedėjo bangos.

■ Ir dairės minios 
pro kaštonų sodą — 
Kur Laisvė?
Kur sparnuota paukštė 
Be grandinių?
Ir ta sena 
Nutrūkus odė 
Mylimai Tėvynei 
Palėpėj paslėpta. 
Kaip skulptūra. 
Sudužęs žodis, 
Laukė...

Plazdėk, 
Šventoji Laisve, 
Vėliava trispalve, 
Plasnok padangėj 
Bundančios Tėvynės! 
Skanduojame 
Visi Tau — 
SALVE! SALVEI 
Joks priešas 
Tavo dvasios 
Nesumynė!

MAŽŲJŲ TAUTŲ PADĖTIS 
DABARTINĖJE EUROPOJE

Dvylikos Europos tautų 
susijungimas į vadinamą 
Europos Bendruomenę, reiš
kia atsisakymą dalies savo 
suvereniteto tos Bendruo
menės labui. Sovietai mė
gina tuo pateisinti savo 
tikslą vienaip ar kitaip su
jungti visas pavergtas 
tautas, net tokias, kaip 
Lietuva, į savo vieną vals
tybę - Tarybų Sąjungą, 
kas iš tikrųjų yra ta pati 
carų imperija, tiktai pagra
žinta suteiktomis Gorba- 
čiov"o "laisvėmis". Sovie
tiniai rusai stengiasi savo 
valstybei duoti kokį nors 
tarptautinės teisės atspin
dį, tad tokiu būdu ir mė
gina tai pasiekti.

Yra dar ir kita priežas
tis: dabartinė sovietų vals
tybė, sudaryta iš pavergtų 
tautų, negali būti priimta 
į naują Europos santvarką.

[į

Ta valstybė turi būti suda
ryta iš laisvų tautų. Kitaip 
Sovietu "Sąjunga" ne tik 
negali tapti pilnu Europos 
Bendruomenės nariu, bet 
negali gauti ir tokios pa
skolos, kuri galėtų atstaty
ti sugriuvusį tos milžiniš
kos valstybės ekonominį 
gyvenimą.

Europos Bendruomenės 
kūrimasis duoda sovietams 
ir kitą pasiteisinimą ir 
toliau išlaikyti savo impe
rijos ribose visas vienaip 
ar kitaip pavergtas tautas. 
Jis prikiša pabaltiečiams 
norą atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos, kai Vakarų Euro
pos tautos jungiasi į vjęną. 
Priekaištas, žinoma, be jo
kio pagrindo: nepriklauso
moms tautoms susijungti 
laisva valia yra vienas da
lykas, o pavergtoms tau
toms būti sujungtoms pa - 
ties pavergėjo, jau yra 
visai kas kita. Pavergtos 
tautos niekados savo valia 
nesutiko sukurti teisinės 
carinių rusų imperijos, 
nesutiks ir sovietinių.

Europos mažųjų tautų 
likimą daug kas mėgino 
išspręsti istorijos bėgyje, 
labai mėgino ir Stalinas su 
Hitleriu. Oficiozinė vokie
čių spauda plačiai dėstė, 
kad mažosios tautos po 
karo taip greit išnyks, 
"kaip vandens lašas ant 
karšto akmens" (Rosenber- 
g'as). Stalinas mėgino 
kalėjimais, šaudymu, bei 
Sibiru jas sunaikinti, o 
atsitiko taip, kad jie patys 
ir jų imperijos baigia išnyk
ti, o mažosios tautos jau 
dairosi į visišką laisvę ir 
net nepriklausomybę. Ta
čiau tai nereiškia, kad 
pavojus išnykti jau yra 
visiškai praėjęs.

Gorbaeiov' as tikrumoje 
žada savo gudrumu mažas 
tautas ištirpdyti rusiškame 
katile. Tam ir visokios 
laisvės, bei rinkimai. Jo 
planavimu, pavergtieji pa
tys savo valia gali įsibal- 
suoti į amžiną pasilikimą 
carų imperijos sudėtyje. 
Kad taip tikrai gali būti, 
parodo armėnų pjudymasis 
su savo kaimynais azerbei- 
džanais. Tuose kraštuose 
rusai ir nenorėdami turi 
būti ten, kad apsaugotų 
žmonių gyvybes. Tokių ru
siškų surežisavimų gali 
būti visuose pavergtuose 
kraštuose, taip kad rusai 
visados gali pateisinti savo 
buvimą tose ir kitose 
šalyse.

Ir dabar mažųjų tautų 
likimas tebėra didžiųjų 
rankose. Rusai siekia valdy
ti didelę Rytų Europos 
dalį, o vokiečiai siekia vėl 
dominuoti Centrinėje Euro
poje. Tokios šalys kaip 
Lenkija ar Čekoslovakija

Mūsų kariai pakelyje į Vilnių 1939 m. spalio meti.
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ROMOS SIMPOZIUMAS SOVIETŲ. SĄJUNGOS 
NACIONALINĖS POLITIKOS KRIZĖS KLAUSIMAIS

Doc. V. Skuodis
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/ Tekstas doc. Vytauto Skuodžio kalbos, kurię jis 
pasakė Romos Simnoziume/

3. / tęsinys /
Lietuvių tauta yra pasiryžusi pakelti naujus persekio

jimus ir patirti naujas kruvinas aukas dėl laisvės. Tvirtą 
nusistatymą ir toliau dėl jos kovoti palaiko įsitikinimas, 
kad TSRS imperijos totalinė diktatūra anksčiau ar vėliau 
turės transformuotis į taikios ir tikros demokratinės 
valstybės formą. * * *

Deja, kelia nerimą Vakarų pasaulio TSRS simpatikai, 
kurie įsitikinę, kad Sovietų Sąjungos imperijoje jau prasi
dėjo dekolonizacijos procesas ir kad ja dabar jau galima 
pasitikėti ir ją remti, padedant stiprinti jos ekonomiką. 
Visai pamirštama, kad TSRS atvejy, jos ekonomikos su
stiprėjimas pirmiausiai reikštų jos karinės galios, o tuo 
pačiu ir jos agresyvumo sustiprinimą.

Iš to kyla sios išvados:
1. Lietuvių tauta, kovojanti už savo teises ir laisvę, 

turi rimtų priekaištu didžiųjų valstybių vadovams ir Juny' 
tinių Tautų organizacijai dėl jų abejingumo lietuvių, 
latvių ir estų tautų likimui. Mes norime jų paklausti : 
nuo kada Lietuvai nebegalioja Atalanto charta, Žmogaus 
Teisių ir Jungtinių Tautų organizacijos nuostatai, visoms 
tautoms užtikrinantys laisvo apsisprendimo teisę?

Manau čia vieta priminti žymaus italų publiscisto 
Konstantino Camoljo 1928 metais paskelbtoje studijoje 
"Lithunia martire" pasakytus žodžius: "Vakaru Europos 
civilizuotos valstybės (pridėsiu - ir JAV - V.Sk.) matyti, 
ne labai nusimano apie įvykius Rytuose ir Pabaltijo vals
tybėse, reikalaudaiūos taikos, paremtos neteisėtumu". Tie 
tauraus italo žodžiai, pasakyti pries 60 metų, mums yra 
aktualūs ir dabar.

2. Mes norime jų paklausti: kodėl Sovietų Sąjungai, 
.tipiškai kolonijinei imperijai ir pavergtų tautų kalėjimui, 
nebetaikomi tarptfiutįines teises dekolonizacijos nuostatai? 
Tie patys nuostatai, kurių pagrindu po Antrojo pasaulinio- 
karo beveik simfąs Afrikos ir Azijos kolonijinių karstų 
tapo laisvomis ir nepriklausomomis valstybėmis.

3. Lietuvių tauta įspėja Vakarų kraštų, valdovus ir po
litikus: Sovietų Sąjungoje demokratizacijos procesas tik
tai prasideda ir yra pavojus, kad tas procesas bus už
smaugtas. Sovietų Sąjungoje tikroji demokratija įsigalės 
tiktai tada, kada joje pasibaigs partokratinė diktatūra, 
paremta tiktai prievarta ir melu./b.d./Roma, 1989.X. 13 d.
............. .................... ........... ................................ —......... r.-.1

vėl neturi perspektyvos 
tapti laisvomis ir nepriklau
somomis. Ypač blogai 
išeina Lenkijai, kuri net 
šiais laikais atvirai tebe
kalba apie atstatymą buvu
sios, o gal net dar dides
nės Lenkijos, o kas su tuo 
sutiks? Kieno lėšomis bus 
maitinamos, rengiamos bei 
ginkluojamos šalys, pasiry- 
žusios viena su kita vesti 
žūtbūtinius karus? Jokiu 
būdu ne Amerika! Ne šių 
laikų Amerika, kuri jau 
dabar remia rusų bei vokie
čių susibičiuliavimo planus 
o pavergtoms tautoms 
didelių vilčių neduoda, kad 
"nepakenktų" Gorbačiov'o 
perestroikai, nors ta pere
stroika numato sau pasilai
kyti visas pavergtas tautas.

Didelė klaida mažoms 
Europos tautoms to viso 
nematyti ir amžinai svajo
ti apie viena kitos žemes, 
amžinai raštyti spaudoje

apie visokius nesutarimus 
bei šiais laikais visiškai ne
svarbius dalykus, o nematy
ti kokias iš to išvadas' 
daro tie didieji, kurie tik 
ir laukia naujos progos 
mažų tautų klaidas panau
doti jų atiskratymui. Kažin 
ar tik nėra atėjęs pats 
laikas nebelaukti is didžių
jų parmos kovai vienų 
prieš kitus - tokius pat 
silpnus, atsisakyti didžiųjų 
kišimosi į mažųjų tautų 
reikalaus ir pradėti pačiom 
mažosioms tautoms jungtis 
į vieną jėgą ir pačioms 
tvarkyti savo bendrus rei
kalus.

Nevertėtų niekam pa
miršti, kad visos mažosios 
tautos sudaro apie 180 
milijonų Rytų Vidurio 
Europos gyventojų, kurių 
pilnai užtektų atsiginti nuo 
rusų ir nuo vokiečių impe
rialistinių tikslų.

S. Šetkus

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
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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, bent dalį turto pali- ] 
kime Kanados Lietuvių Fondui (Lithuanian-Cana
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?"
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AMŽINO ĮŠALO , ,
ŽEMĖJE

Ojaras MEDNIS

I§ skyriaus "TRYS SĄSIUVINIAI" 
/tęsinys /

Laikraščiuos rašo apie Paryžiaus konferenciją. Joje 
iškilę nesutarimų ištremtųjų klausimu.

Pagaliau ateina ilgai lauktasis išvykimas! RUGPJŪČIO 
1-ąją į Krasnojarską atvažiuoja Latvijos švietimo ministe
rijos atstovai. Jie sukomplektuoja būsimą vaikų grupę, 
bet vagonas jai būsiąs prikabintas po savaitės. O siaube, 
vėl ištisa savaitė laukimo!
RUGPJŪČIO 14-ąją, 17:55 vai. nebesuvaldydami džiaugs
mo ašarų, skririamės su savo rūpestingąja, mylimąja 
motina. Traukinys pajuda gimtinėn! Nejau ištrukome iš 
bado šmėklos letenos?! Nejau kraupusis sapnas vienąkart 
pasibaigs!

Esame įvairaus mažiaus. Grupėje yra ir šešiamečių. 
Jie gimę pakeliui į Sibirą. Vaikai kaip vaikai - greitai 
susipažįsta. Grupėje yra šiek tiek rygiečių, likusieji iš 
kitų Latvijos vietų. Visi be galo laimingi, kad greitai vėl 
būsim savo namuose, Latvijoje. Kelyje mus valgydina 
duona, sūdytais kiaulės taukais, meduoliais. Valgom be 
saiko. Arbatos katilas vagono gale verda be pertraukos.

Po dviejų kelyje praleistų dienų mūsų nepasotinamas 
rajumas buvo pristabdytas (palydovai iš Latvijos nebuvo 
numatę tokio didelio apetito). Maskvoje ligi kurios 
kelyje praleidom septynias paras, maisto atsargas teko 
papildyti, kadangi valgėm visa be normos. Keturi vaikai 
suviduriavo. Maskvoje mūsų vagoną prikabino prie Rygos 
sąstato.

RUGPJŪČIO 23-iosios rytą traukinys perkirto Latvijos- 
Rygos Federacijos sieną ir ūmai sustojo. Tai buvo Latvi
jos žemė! Pasinaudoję šiuo netikėtu sustojimu, visi kaip 
vienas puolėm iš vagono. Kaip kas įmanydamas džiūga
vom, kad esame namie. Mudu su seseria, kaip ir daugis 
didesnių vaikų, parkritom ant žemės ir, abiem rankom 
jos įsitvėrę, pratrūkom verkti...

Rygos stotyje mudu pasitiko pusseserė, bet į savo 
namus dar nepatekom - reikėjo pereiti karantiną Kuldy- 
gos gatvės vaikų namuose. Po septynių dienų mus parve
dė į tėvo namus.

1946 METŲ RUDENį atsiimu pasą. Abudu su seseria 
įstojam į Atgazenės 45-tąją pradinę mokyklą. Mane pri
ima į šeštą, sesę - į ketvirtą klasę. Mokslai sekėsi paly
ginti lengvai. Turbūt todėl, kad buvome peraugėliai!

Pokaryje sunku buvo visiems. Mums taip pat. Mudu su 
seseria buvome valgūs. Suvalgydavome po "plytelę" kas
dien. Pusseseriai, pačiai bestudijuojančiai mediciną, nebu
vo lengva mus išlaikyti. Pusseserė vaikščiojo po kaimus, 
supirkinėjo sviestą, o paskui brangesne kaina pardavinėjo 
Rygos turguje. Taip buvo priversti daryti daugelis...

Klasės auklėtoja mokytoja Austrą Byrinia man pado
vanojo savo motinos siūdintus marškinius ir kelnes. Pagal
bą teikė buvę tėvo bendradarbiai ir draugai. Finansiškai 
mums visąlaik padėjo Mokslų Akademijos viceprezidentas 
prof. dr. Paulas Lejinis. Itin dažnai jis mus kviesdavosi 
pietų į sąvb^namųs F. Gailio gatvėje.,

Mokykloje sekėsi. Daugelio vaikų tėvai mus tikrai 
užjautė, visados stengėsi padėti. Mes vis' dar daug valgėm, 
užtat pilvai buvo nenatūraliai dideli. Vienas kitas moki
nys iš to pasišaipydavo...

Gauname laiškų iš mamos. Suvis skaudžiausia juose 
mintis apie grįžimą gimtinėn pas savo vaikus. Bet tai 
neleidžiama. Nežinom kodėl, juoba kad joks nuosprendis 
nėra paskelbtas. Nedrįskit grįžti Latvijon, ir viskas! Dar 
prieš rudenį mama vis dėlto parvažiuoja namo. Nelega
liai. (Ir niekas tuokart negalėjo įsivaizduoti, jog josios 
kančių pilnas gyvenimo kelias su šiuo parvažiavimu nesi
baigs).

Anuo metu klestėjo kyšininkavimas. Mamai buvo rei
kalingas pasas. Jį už 2000 rb. nusipirko 10-ajame milici
jos skyriuje. Dabar jinai buvo lygiateisė pilietė. įsidar
bino muilo fabrike. Bet... lygiai po metų, Kūčių vakare, 
namuose pasirodė milicija. Mamą suėmė. Teisė tribunolas. 
Nuosprendis - 5 metai (už kyšininkavimą). Lauke įkalini
mas Bolderajos kalėjime, Mežparko stovykloje, prieš tai 
įkalino Valmieros darbo kolonijoje.

Stengiamės palengvinti jos sunkias dienas, kartkartė
mis nunešdami kokį maisto lauknešėlį. Maistu apsirūpinti 
sunku. Visiems. Pokario metas - suprantama.

1948 METAIS pirmūnu baigiu 45-ąją septynmetę pradi
nę mokyklą. Baigami mokyklą, mūsų 7b klasės auklėti
niai nutariame ateityje kasmet paskutinįjį sausio šešta
dienį susirinkti pas savo klasės auklėtoją Austrą Byrinią.

Šitoji tradicija tęsiasi jau 39 metus. Mokytoją jau 
lanko jos auklėtiniai su šeimomis. Labai nuoširdžios vieš
nagės paprastai užsitęsia ilgai po vidurnakčio.

Garbės diplomas suteikė galimybę įstoti į Industrinio 
politechnikumo elektromechanikos fakultetą be stojamųjų 
egzaminų. į vakarinį skyrių. Dieną reikėjo dirbti. Priėmė 
į Centrines universalinės parduotuvės šilkinių audinių 
skyrių pardavėjo mokiniu. Čia buvo daugiau laiko rengtis 
mokymuisi. Stodamas į darbą, autobiografijoje nepaminė
jau, kad esu buvęs ištremtas. Pasirodo, mano "genealo
gija" buvo iššniukštinėta. Šešis mėnesius išdirbusį, iš par
duotuvės mane atleido. Technikume pradėjau gauti raš
telių, kuriuose buvau visaip plūstamas, man buvo grasi
nama. iš šitų raštelių teksto supratau, kad man, kaip 
buvusiam tremtiniui, nėra vietos technikume. Buvo sunku 
moKytis ir dėl to, kad darbas ir vakaro valandos audito
rijoje reikalavo didelių sveikatos išteklių. Dar vis norėjo
si daug valgyti, ir apetito nebuvo įmanoma apmalšinti - 
- visa ko trūko. Technikumą teko mesti. Mintį apie aukš
tesnį išsilavinimą atidedu ateičiai.

Nepaprastai sunku man buvo susirasti darbą pagal 
savo amžių (ir biografiją!). Tiktai per pažįstamus buvau 
priimtas į darbą Radiotechnikoje, čia nuo 1949 METŲ 
GEGUŽĖS 10 -osios pradėjau savo ilgamečio darbo stažą

.... Mūsų mieloji pusseserė jau ištekėjusi ir gyvena 
kitur. Numiršta senelė (mamos motina). Numiršta senelių 
pensione, kur buvom ją apgyvendinę, nes mums buvo 
sunku ją aptvarkyti ir išlaikyti. Duonpelnys tebuvau vie
nas. Sesė tęsė mokslą seselių mokykloje.

Seseriai atsitiko nelaimė, jos pasekmės reiškiasi dar 
ir po šiai dienai. Per Velykas jinai iškrito iš sūpuoklių ir 
susilaužė kairiosios kojos šlaunikauliį. Lūžį suaugino, bet 
pasvarą pakabino per didelį, ir koja ištįso. Lūžio vietos 
buvo ištemptos, reikėjo operuoti, kaulo galus valyti ir iš 
naujo sujungti. Operuota vieta vis negijo, nes raumenyse 
buvo likę kaulų nuolaužų... Seserį operavo daug kartų, 
bet geidžiamo rezultato nebuvo. Prasidėjo kaulų tuberku
liozė. Randų vietos tarpais visi supūliuoja... Taip sesuo 
kamuojasi jau 39 metai.

Darbu ir uždarbiu esu patenkintas. Niekam daugiau 
nieko nepasakoju apie savo praeitį. Baisu, kad vėl kas 
nors neatsitiktų. Šiemet kai kurios šeimos ir vėl ištrem
tos.

1952 METŲ SAUSį iš Rygos gaunu sukrečiančią žinią! 
Mamą paleidžia iš kalėjimo, bet namo vykti jai nevalia. 
Mamą išsiuntė atgal į Sibirą. į kurią vietą - kolei kas 
nežinau. Atėjo ir kitos nelaimės žinia: ir sesutė suimta 
ir išsiųsta nežinia kur. Kankinuosi vienas nežinioj. Kol 
kas jokių požymių, kad ir man grėstų pavojus. Gaunu 
atostogų ir parsirandu į Rygą! Atostogos už pavyzdingą 
tarnybą. Kas su manim bus toliau? Grįžtu į Maskvą. 
Vieną dieną visiems liepia parašyti savo biografijas. Jau
čiu, jog organai domisi aiškiai tik mano praeitimi, bet 
kad nebūtų įtartina, biografijas liepia rašyti visai mano 
kuopai. Kolei kas manęs niekas niekur nešaukia ir nieko 
specialiai neklausinėja. Kaip visada, po vakarinio patikri
nimo k9Kte valandą praleidžiu raudonajame kampelyje 
apiformindamas sienlaikraštį ar darydamas ką ki'tė.' Abu
du su viršila pažaidžjam kartais ir biliardą. Bet... dabar 
kasvakar į raudonąjį kampelį užsuka ir kontražvalgybos 
dalies viršininkas Filipovas. Vis taip pat. Ir išeina.

Mano tarnyba tęsiasi be permainų, bet pats esu it 
įtempta styga. Gaunu laišką iš mamos, jame ji rašo, jog 
per stebuklą esančios drauge su sesute Jeniseisko mieste. 
Laisvas apgyvendinimas. Nėra reikalo rašyti, kaip visą 
šitą žinią išgyvenau. Gerai, kad niekas iš kareivių manęs 
tą dieną ir naktį nematė (mano gulta?, buvo kuopos kan
celiarijoje).

Tarnyba normali, bet mano nervai įtempti. Gaunu 
laiškų iš Rygos ir Jeniseisko. Motina rašiusi Viliui Laciui. 
Sesei labai blogai. Operuota vieta pūliuoja, medicininė 
pagalba menkai ką gali. Mamai vis dažniau užeina epi
lepsijos priepuoliai. Lacis esą atsakęs: ištremtos pagrįs
tai. Bet aš taip ir negaliu suprasti už ką iš tiesų šios 
baisios kankynės?! Nežinomas ir nuosprendis.

1953 METŲ KOVO mėnesį miršta Stalinas. Mus pake
lia ketvirtą ryto. Einame atsisveikinti. Karstas pastaty
tas Kolonų salėje. Visos artimesnės gatvės perpildytos 
žmonių. Kamšatis, išdaužyti langų stiklai, yra sužeistų ir 
net sutryptų. Visi trokšta nors ir po mirties išvysti Jį -

Walt Whitman
PAJŪRYJE NAKTĮ

Pajūryje naktį
Stovi mergytė su tėvu, 
Stebi rūškaną dangų rytuos.

Aukštai ten pro tamsą,
Kai šėlstantys debesys, lyg pakasynose, juda mase 

išsidriekę
Ir greit paskandina jie skliautą dangaus, 
Pro suspindėjusią eterio juostą rytuos 
Pakyla žvaigždė ir didi, ir rami — tai Jupiteris. 
Ir čia pat, ir nedaug ką aukščiau, 
Plaukia sau meilios Sietyno sesutės.

Pajūryje, kur pakasynų tie debesys traukia žemyn 
Viską praryti, laikydamos tėvui už rankos 
Mergytė pravirksta tyliai.

Dukrele, neverk, 
Brangioji, neverk, 
Pabučiavimais leisk tavo ašaras braukti. 
Tie debesys rūstūs neilgai viešpataus, 
Neilgai jie pagrobę bus dangų, mums tiktai rodos, 

kad žvaigždes jie prarijo.
Pakils galingoji žvaigždė, būk kantri, kitą naktį matysi, 

kaip Sietynas iškils,
Jis nemiršta, tos žvaigždės sidabro ir aukso 

vėl švies,
Ir didelės žvaigždės, ir mažos vėl švies, jos iškils, 
Tos didžios, nemirštančios saulės, ilgaamžis ir mąslus 

mėnulis vėl švies.
Dukrele brangioji, tu liūdi Jupiterio tik? 
Tu galvoji apie tų žvaigždžių pakasynas?

Yra čia kažkas 
(Ramindamas lūpom tave, šnibždu aš pridėdamas, 
Tau duodamas pirmą sugestiją, problemą ar nujautimą), 
Yra čia kažkas daugiau nemirtinga nei žvaigždės 
(Daug tų pakasynų, dienų ir naktų, praeinančių), 
Kažkas, kas ištvers daug ilgiau ir už šviesų Jupiterį, 
Ilgiau ir už saulę ar už bet kurį satelitą, 
Ar už skaisčiąsias Sietyno seses.

Vertė A. Tyruolis

-ir dabar šimto Berijos čekistų saugomą.
Arčiau Profesinių Sąjungų Centro Tarybos pastato 

minia jau daugmaž organizuota. Kas žingsnis stovi čekis
tai ir kiekvieną uoliai apčiupinėja žvilgsniu nuo galvos 
iki kojų. Palydinčiųjų srautą nušviečia akinantys prožek
toriai...

Artimiausiomis dienomis pastatomas įpėdinis. Greitai 
jį pakeičia. Atskleidžiama išdavystė. Nusirita Molotovo, 
Kaganovičiaus ir Berijos galvos. Maskviečiai kalba, jog 
vaistinėse užnuodyti vaistai. Girdėti apie įvairias akcijas 
prieš žydų tautybės piliečius. Net tramvajuose jiems ne
duodama sėstis, varomi lauk iš sėdimų vietų... Siaubingos 
dienos! Pagaliau į valdžią ateina Chruščiovas.

Mano tarnyba slenka į pabaigą. Vis dėlto taip pat 
aktyviai ir stropiai vykdau savo priedermes, už tai jau 
trečią.kąrtą apdovanojamas atostogomis (vadai nežino, 
kad namuose neturiu nieko iš artimųjų). Galbūt reikėjo 
pasakyti teisybę, ir tada būtų galima pirktis bilietą ligi 
Jeniseisko?

1954-ieji METAI
Tarnyba turėtų baigtis gegužy, bet man jau pranešta, 

jog aš liksiąs vienas iš paskutiniųjų. Kolaik visiems liku
siems draugams bus sutvarkyti demobilizacijos dokumen
tai. O šį darbą privalau padaryti aš, kaipo kuopos rašt
vedys.

Ateina ilgai lauktosios dienos. Grupelė paskui grupelę 
kareiviai išvyksta kiekvienas į savo namus. Ką daryti 
man? Visą šį laiką laužiau galvą, kap tvarkytis, bet taip 
tikrai ir nežinau. Aš pats sau nebepriklausau. Labai trau
kia gimtinė, labai pasiilgęs savo mielųjų - motinos ir 
sesės.

Vis dėlto nusprendžiu važiuoti į Rygą ir tenai pradėti 
kovą dėl jų grąžinimo gimtinėn.

į Rygą grįžtu tiktai LAPKRIČIO^ PRADŽIOJE. Na
muose tuščia. Kambaryje keletas kėdžių, stalas ir kušetė. 
Ant pečių tiktai milinė, ant kojų - kareiviški batai.

Pirmaisiais mėnesiais mane visai mielai priima į na
mus pusseserė su vyru. Pavalgydina, apskalbia. (b.d.)

• KAIP POPULIARUS 
KOMUNISTINIS REŽIMAS 
parodo tai, kad Rytų Vokie
tijos vyriausybei bandant 
suorganizuoti demonstraci
jas u ž komunistinę siste
mą, susirinko vos keliasde
šimt žmonių, daugiausiai 
partiečių.

• KALĖDOS BUS LEGA
LIAI ŠVENČIAMOS

Per penkis dešimtme
čius Kalėdų švenčių metu 
Lietuvoje žmonės privalėjo 
dirbti, tik vakare, savo 
šeimos tarpe galėjo švęsti.

TASS žinių agentūra 
praneša, kad Lietuvos parla
mento nutarimu, gruodžio 
mėn. 25-toji diena bus 
nedarbo diena ir Kalėdos 
leidžiamos švęsti legaliai.
• SOVIETŲ SĄJUNGOS 
VYRIAUSYBĖ pirmą kartą 
leido lenkams atvykti į 
Katyną paminėti masines 
lenkų karininkų žudynes, 
kurias atliko sovietiniai 
kariniai daliniai.

Daugelio šeimų dalyva
vo susikaupimo vigilijoje. 
Jų tarpe ir iš Washington© 
atvykęs buvusis JAV Sau
gumo Tarybos viršininkas 
Zbigniew Brzezinski.

Katyne buvo nužudyta 
daugiau kaip 4.300 lenkų 
karininkų.
1989.XI.16

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 parūpinimą visų 
dalių su vienerių metų 
garantija.

Skyriui vadovauja Vidi- 
mantas Kėkštas, VILNIAUS 
SPURTO 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., LT.T.

EUROPEU.S.S.R

RLDW1DE
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SHARP PRODCUTS FOR SHARP MINDS!

1KW20 V • MULTISYSTEM • T/V aVOEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL & CHKA

It does if you buy from us !!!

Will this equipment work if I 
move away from Canada?

110/220 VOLTS $ PHONE

Modal «WQ-T351
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ENCHANTE 2938 Dundas St W. 
(Just west of Keele St.) 

769-0631

Mode/ #R-7H10 
$300,00-
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
VILNIAUS UNIVERSITETO ANSAMBLIO KASETĖS

Baigiant gerai pavykusioms Šiaurės Amerikos gas
trolėms, Vilniaus Universiteto Ansamblis užrekordavo 
diens? prieš grįžtant atgal į Lietuvę, pačias geriausias 
jų dainas.

įrašo producentas - muz. Aleksandras STANKEVI
ČIUS. Choristai ir muzikantai buvo nuvežti į vieną ge
riausių studijų pasaulyje: Morin Heights LE STUDIO. 
Kasetėje įrašyta 15 dainų: religinių, liaudies ir naujų 
kūrinių. Kasetės yra geriausios kokybės.

Užsisakant šių kasetę, prašome prisiųsti čekį arba 
Money Order VILNIUS RECORDS, a division of Alex
andre Stankė Communications Inc., 5400 Louis-Badaillac 
CARIGNAN, Que,J3L 4A7, Canada.

Kaina Kanadoje - $10.00, Amerikoje ir kitur $12 
JUS.

Savo adresų ir kodo numerį prašome aiškiai 
parašyti.

Vilniaus universiteto ansamblio nariai ne tik šoko ir dainavo, 
bet kartais ir vaišinosi. Čia jie matomi Chicagos Jaunimo Centre.

Nuotr. Ed. Sulalcio.

NUOSTABIOJI ISPANIJA
* ?? V. A. J o n y n a s

(Turisto akimis)
3. Turistas, žino
ma, toks padaras, kad priima viską ką jam sako ir iš 
principo, ar mandagumo, nesikiša į politiką. Bet Ispanija 
vis tik ne Lietuva ar Sovietija, kad baimintumeis pastaty
ti gidą į nemalonią padėtį. Iš kitos pusės, Ispanija, vėlgi 
yra kraštas, kuriame vykę įvykiai yra kažkada tave jau
dinę. Madridas, Gvadalachara, Teruelis, Gvodarama nėra 
tuščios sąvokos. Važiuojant pro jos žvyrynus, raudonmolio 
plotus ar vėl akmenų luitais nusėtus dirvonus, nejučiomis 
prisimindavo puslapiai iš George Orwell HOMMAGE TO 
CATALONIA, iš E. Hemingvay’jaus FOR WHOM THE 
BELL TOLLS, iš kanadiečio Hugh F. Garner knygų apie 
moliu apkepusius, utėlių nukamuotus karius, kovojusius 
dėl tų nenašių žemių, kentusių alkį ir šaltį. Net ir po 
penkiasdešimt rnetų^ pilietinis Ispanijos karas kažkaip dar 
gyva tikrovė. Kas žino, kokiu kampu būtų pasisukęs Eu
ropos likimas, jei tuomet Vakarų demokratijos būtų da
vusios atkirtį interventams italams bei vokiečiams ir 
neleidusios Stalinui susižerti netrukdomam Ispanijos aukso. 
Koks būtų buvęs Lietuvos likimas?

Kelionių agentūra bandė mums įpiršti tik ką atskridu- 
siems į Madridą papildomas iškylas į sostinės apylinkes 
ir, pirmoj vietoj, ekskursiją į Valle de los Caidos, kur 
yra, kaip visiems žinoma, paminklas žuvusiems per Pilie
tinį karą. Bet mes buvom apsišvietę. Viena lietuvaitė, 
ilgus metus gyvenusi Ispanijoje, pasakė, kad "neapsimoka". 
O vokietis Hans Magnus Enzensberger buvo dar katego
riškesnis: "Ką gi veiksit ten nusigrudę? Jei esat matę 
Maskvos Metro, jums nebus nieko naujo, išskyrus, kad 
tas gramėzdas yra dešimt kartų didesnis, ir kad galima 
išskaityti virš įėjimo: ’Žuvę už Dievą ir Tėvynę!', tuo 
tarpu, kai teisybė reikalautų (sakyt): "Mirę perniek ir 
dar kartą perniek!"...

Mėginau pasitikrinti, ar tokia ir jaunosios kartos pa
žiūra, bet nors mūsų gidas šiaip nebuvo Inturistinio tipo 
skiedalium, susidariau įspūdį iš jo ir kitų, vietinių gidų, 
kad vengiama apie tą laikotarpį kalbėti ar bent kritiš
kiau pasisakyti apie Gen. Franco. Nors dažnai buvo pa
minima, kad tas ar anas paminklas kažkada statytas fa- 
langistų šlovei, dabar laikomas paminklu kovotojams, 
žuvusiems abiejose barikados pusėse.

Būtų visai vietoj pasjklausti šia proga, ar nėra gud
riau, patogiau ir paprasčiau (jei ne pigiau) važinėti po 
Iberiją pačiam vienam, be gidų ar palydovų? Griežto at
sakymo į tą klausimą neturiu. Viskas priklauso nuo turisto 
amžiaus, sveikatos stovio ir piniginės išpampimo. Gal už 
vis labiau nuo nervų tvirtybės, nes visokių nelauktumų 
tiek ir tiek. Negana užsitikrinti nakvynę, reikia numatyti 
kad bažnyčios, muziejai ir kitos lankytinos vietos gali 
būti uždarytos. Važinėjant su grupe, visi tie rūpesčiai 
atpuola. Tiesa, tenka laikytis šiokios tokios drausmės - 
- keltis nustatytu laiku, išnešti bagažą, pusryčiauti, bet 
toliau, nei tau rūpintis įėjimo bilietėliais, nei kankintis 
įmaklinus į vienos krypties^ gatvę, nei dairytis, kur paval
gyti - viskas sutvarkyta iš~ anksto. Beje, ispanų viešbu- 
tininkų garbei tenka pripažinti, kad jie ne tokie šykš
tuoliai, ne tokie "nagai", kaip sakysim, Floridos viesbu- 
tininkai. Vadinamasis "continental breakfast" čia nesusi
deda iš džiuvėsėlių su marmeladu ir kava, kaip kad visko
4 psl.

pertekusio] Amerikoj. Pasirinkimas didžiulis, nors kai 
kur nebūdavo avižinių dribsnių ir kitokių presuotų paša
rų.

Savaime suprantama, kad trankantis su grupe, ekskur- 
■ sijos pasisekimas stambia dalimi priklauso ne tiek nuo 
gido sumanumo ir lipšnumo, kiek nuo pačių žmonių są
stato. Viena mūsų pažįstama mums pasakojo, kad jos 
grupė taip pavargdavusi nuo bažnyčių lankymo, kad į 
galą keleiviai likdavę autobuse krapštinėti nosį ir snausti, 
užuot sekę paskui gidą. Gal todėl, kad mūsų turo lanks- 

' tinuke buvo aiškiai aptartas maršrutas, gal todėl, kad 
; taip susiklostė, mūsų grupės žmonės buvo skirtingi. Gal 
-net "culture vultures" padermės, taip pasinešę susirankiot 
"foletos" (Turizmo ministerijos lankstinukus), taip įbedę 
nosis į Fodor' us, "Guide Michelin" ir panašią literatūrą 
pačios kelionės metu. Nuostabu; net ir tada, kai nežiū
rint kalbos sunkumų, ėmėm šenkučiuotis tarpusavy, net 
ir tada temos sukosi apie matytus architektūros pamink
lus, blogiausiu atveju apie turėtus viešbuty kambarius. 
Niekados apie ligas arba anūkus. Ilgainiui atsirado net 
savotiška savitarpio parama. Kadangi mes apsistodavom 
nakvynės ar pietų paradoruose, visada jausdavom pareigą 
juos iššniukštinėti. Pasitaikydavo kartais šį tą pražiopso
ti. Kokią privačią koplytėlę, ar menę bei plafoną. Todėl, 
prieš lipdami autobusan, pasisakydavom ką matę, kas 
verta pamatyti. Toji "sinergazija", kaip būtų vadinęs 
prof. Vabalas-Gudaitis, buvo vienu iš maloniausių reiški
nių, nes, tiesą pasakius, mūsų grupės sudėtis buvo gero
kai mišri. Buvo atstovaujami keturi kontinentai: Pietų 
Amerika, Šiaurės Amerika, Australija ir Europa; septy
nios pilietybės, kokios devynios tautybės. Labai stambią 
dalį sudarė meksikiečiai, bene 17. Būnant šiaurėj, išpuolė 
jų nepriklausomybės šventė ir per vakarienę pamatėm, 
kad atsirado ekstra kiekvienam ant stalo "marguerita" 
tequilos stiklas apdruskintu krašteliu. Žinoma, pakelėm tą 
taurelę už Meksiką ir išklausėm jų himno. Savaime su
prantama, arčiau susipažinus, buvo galimybė išsišnekėti 
apie jų tėvynes, Lotynų Amerikos literatūrą. Taip pat 
atsakyti į jų klausimus apie Lietuvą, Gorbačiov' ą. Susto
jimo vietose visada buvo viešbučiuose televizijos apara
tai ir, pasukiojus, buvo galima pagauti žinias vokiečių, 
anglų, prancūzų kalbomis. Bet informacijos apie įvykius 
Sov. Sąjungoje buvo šykščios. Visvien mūsų keleiviai jau 
buvo girdėję apie Pabaltijį. Žodžiu, daužantis "visu kaha- 
lu", kartais atsiranda ir malonių momentų. Visa priklauso 
nuo paties turo sąrangos, jo maršruto. O jie šiuokart 
buvo išdirbti be priekaištų.

Kaip sakiau, Turo po Paradorus tikslas - supažindinti 
svetimtaučius (o taip pat ir ispanus) su Iberijos pusiasalio 
įvairove, krašto praeitimi ir kultūra. Todėl iš Madrido 
buvo tiesiai šaunama į šiaurę, nors paliekant baskų kraš
tą, nes ten stipriai veikią separatistai, naudoją terorą, 
priešiški turizmo autobusų pasirodymui. Kaip bebūtų, 
šiaurė svarbi Ispanijos istorijoje dviem atžvilgiais, iš tos 
siauros pajūrio juostos, kurią atskiria nuo Iberijos plokšti- 
kalnių kalnų virtinė, prasidėjo krašto atkariavimas iš 
arabų - saracėnų. Antra vertus, per ją, ar kiek plačiau, 
per tokius miestus, kaip Burgos, Leon, sruvo nesiliaujant 
tis piligrimų sriautas Santiago de Compostele šventovės 
link, kur buvo tikima esant palaidotą apaštalo šv. Jokūbo 
kūną. Apskaičiuojama, kad du milijonai vyrų bei moterų 
apsilankydavę tenai per metus viduramžiuose. Pažvelgus 
į jų kelių grafiką žemėlapyje, jis turi piltuvėlio pavidalą. 
Vieni būdavo atkeliavę pėsti iš Olandijos, Vokietijos, 
Prancūzijos (manoma, net iš Pabaltijo), kiti iš Anglijos 
ar Airijos laivais. Mūsų ekskursijos* tikslu buvo sekti jų 
pėdomis iki Santiago de Compostela, paskui aplankyti 
Salamanką, vieną iš pirmųjų viduramžių universitetų šalia 
Sorbonos, Bolognos ir Cambridge. Vėliau apskrieti toliau
sią Ispanijos iškyšulį vakaruose, su jo uostais, upių žioti
mis (Rios) ir pervažiuoti mažiausiai turistams pažįstamą 
Estramadūros regijoną su nuostabiai jame išsilaikiusiais 
iniestais-muziejais (Caceres, Merida), rasit labiausiai 
mane sužavėjusiais. Tik tada įsijungti į masinio turizmo 
muštuosius takelius per Andalūziją, per tokius miestus 
kaip Sevilija, Cordoba, Granada. Bet net ir sukant atga
lios, į išeities tašką Madridą, dar kartą stabteli mažai 
žinomam Ubedo miestelyje, stilingoje ir grakščioje vieto
vėje.

Idant tas susipažinimas su kraštu ir jo praeitimi būtų 
dar paveikesnis, turėjome gidą, kuris privalėjo duoti 
papildomų paaiškinimų, groti ispanų liaudies muzikos 
įrašus (jis ir varė visokias zarzuelas, užmiršdamas net 
tokius kompozitorius kaip Manuel de Falla arba Aranchu- 
ezo koncertą). O sustojimo vietose buvo mums teikiami 
tos srities patiekalai, siūlomi vietiniai vynai. Atremontuo
tose senose pilyse (kartais vienuolynų patalpose) mes, 
žinoma, aptikdavom puikius vonių kambarius, bet taip pat 
koridoriuose, prieškambariuose, priemenėse bei salionuose 
išdėliotus senoviškus baldus, tautodailės išdirbinius, ypa
tingai varį ir keramiką.

Pasitaikydavo sustojimo vietų, kur paradoras būdavo 
per mažas priglausti mūsų 40-ties asmenų grupę. Tada 
apnakvindindavo mus gerame, kokių keturių ar penkių 
žvaigždučių viešbutyje. Prabanga buvo trenkianti, išsi
skalbti irgi būdavo dar patogiau. Bet visvien, kažkaip 
paradorai prisimena kur kas gyviau. Ir iš viso, mes taip 
buvom patenkinti turu, kad parvažiavę Madridan ir turė
dami vieną laisvą dieną, nusprendėm nudrožti Toledan 
vėlgi turu, nesivarginę daužtis ten, galbūt, pigesnėmis 
priemonėmis - traukiniu, kad paskui varlinėtumėm patys 
vieni, įkišę šneblius į planelius ir vadovus.

Kaip atspėjat, visus šiuos dalykus paskoju "Nepriklau
somos Lietuvos" redaktorės paprašytas. O tų įspūdžių 
tiek daug, kad jokiu būdu neišgaliu jų surikiuoti pagal 
ūgį. Vien tik vietovių, kur buvo stabtelta pietų ar nak
vynės, susidaro nemažiau 22, Sveikas dingęs, jei mėginsi 
visas jas apsakyti smulkiai ir detaliai. Pasitenkinsiu už
tat vien pabėręs įspūdžius apie tas, kur stabtelta ilgiau.

Iš jų pačioje pirmoje vietoje yra, žinoma, Madridas, 
jau vien todėl, Kad iš čia prasidėjo turas. Ir kad teko jį 
pažinti patiems vieniems, jį išvaikščiojant, atseit, "per 
pedes apostolorum", Kaip kad dera pažinti kiekvieną dorą 
miestą ir, žinoma, pirmoje eilėje Paryžių ir Vilnių.

Vokietis Hans Magnus Enzensberger savo šmaikščioje 
knygoje "Ach, Europa" (1988 m.) šitaip atsiliepia apie 
Ispanijos sostinę:

"Madridas yra maždaug tokio pat patrauklumo mies-

Parador nacional
■

«Condestable <
Davalos»

UBEDA (Jaėn)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

tas, kaip ir Maskva ar Huston (Teksase). Viskas čia pa
daryta "ant išaugimo"(perdėta). Monumentali, be jokio 
skonio architektūra liudija, kad valdžios galybė ir repre
sija visuomet jautėsi čionai kaip savo namuose. Sunkų 
atskirti šiame mieste ministeriją nuo banko, o banką nuo 
kareivinių". (Bus daugiau)

liWSft!
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DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GAU
Dr. G ; V a 1 a n č i u j
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IS PADANGES MIELOS TAUTA YRA TADA ŽUVUSI. KAI JI PATI SAVfS IŠ8IŽA 
( IŠSPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

• Savo laikraštį Lietuvoje 
jau turi gaisrininkai, vete
ranai, tremtiniai ir kt.

Nori savo laikraščio 
ir Kauno komjaunuoliai, 
redagavimą pasiūlę Daivai 
Valevičienei, prieš keletą 
metę gavusiai žurnalistės 
diplomą. Anot jos pasisa
kymo, laikraštis būsiąs 
nepriklausomas, "pats sau". 
Nejaugi dar reikia vieno 
laikraščio, kuris neaišku 
kam atstovaus, kai nebe 
jaunuoliai komunistai su
pranta, kaip nesveika yra 
ši dirbtina ideologija ir 
kad laikas pereiti į tikrąjį, 
nemeluotą kelią žmonių 
ir tautą bei valstybių ge
rovei.

• Rugsėjo mėnuo buvo 
kitaip tragiškas Lietuvai: 
per 1 savaitę įvyko 127 
automobilių nelaimės. Žuvo 
26 žmonės, 133 sužeisti. 
Taip pat per tą savaitę 
sudegė 4 automobiliai, 
7 namai, 17 ūkinių pastatų, 
14 įvairių ir 3 daržinės. 
Taip pat įvyko net 217 
įvairių vagysčių, 5 nužudy
mai, 4 sužalojimai, 3 api
plėšimai. 1 . m.

.. GAL BUT TAI SUKTAS 
GORBAČIOVO TRIUKAS:

JUO ILGIAU UŽTRUKSI 
KASDIEN IEŠKODAMAS 
MAISTO, TUO MAŽIAU 
LIKS LAIKO

NEPRIKLAUSOMYBES 
\DEMONSTRACIJOMS ..

Lietuvos Laisvės Statula Kaune. Nuotr. S. Mikoliūno.

Dabar Kauno Istorijos Muziejaus sodelyje atstatyti V. Kudirkos, J 
Maironio biustai. Numatytos vietos kitiems paminklams.

KAUNE - NAUJAS VAIKU 
DARŽELIS MONTESSORI 
AUKLĖJIMO PAGRINDAIS

Šiais metais Kaune 
atidaromas Vaikų darželis, 
kuriame bus naudojamasi 
Montessori auklėjimo me
todais ir priemonėmis.

Gydytoja O. Keturkienė, 
išdirbusi Čikagoje 4 mėne
sius, parvežė į Lietuvą 
šias priemones, likusias 
po pedagogės Marijos Var
nienės mirties jos Daržely
je.

Kaip žinoma, Lietuvoje 
1930-1944m. Vaikų Darže
liuose buvo laikomasi šio 
metodo. Tuo metu ten 
darbavosi Marija Varnienė, 
kuri karo metu emigravo 
į Vakarus. Kartu emigravo 
ir jos padėjėja Domicėlė 
Patrutytė, dar ir dabar 
dirbanti Čikagoje.

Sovietams okupavus 
Lietuvą, Montessori auklė
jimo metodas Darželiuose 
buvo uždraustas.

Čikagos Lietuvių Montes
sori Draugija sudarė sąly
gas trims Lietuvos iki mo
kyklinio amžiaus auklėjimo 
specialistėms pasitobulinti 
Čikagoje. Po to Kaune 
ir Vilniuje buvo suruošti 
du seminarai, kur buvo 
pravesti ir praktikos dar
bai su specialistėmis lietu
vėmis iš Čikagos.

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-8230 
Ottawa: 623-0077 
Toronto: 489-3603 
Hamilton: 522-8302

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

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

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juosei S.: Neerikoi N.: Mė.7770
Dslulei U:768-9606;

LIETUVIŲ - VOKIEČIŲ 
ĮMONĖ MEDICINOS 
REIKALAMS

VILNIUJE buvo pasira
šyta sutartis su Vakarų 
Vokietijos firmomis "Nibes- 
co" ir "Bara", kad būtų 
įsteigta bendra įmonė Vil
niuje gaminti " vienkartinio 
naudojimo švirkštus". Per 
metus tokia įmonė turėtų 
pagaminti 180 milijonų 
švirkštų. Protokolą pasirašė 
LTSR sveikatos ministras 
Antanas Vinkus.

Labai svarbu, numaty - 
ti, kur bus deponuojamat 
išmetami švirkštai - injek
cinės adatos. Gaminamos 
iš plastmasės, sukels jų 
atsikratymo klausimą, kaip 
kad atsitinka šiame konti
nente: krūvos sunkiai persi- 
keičiančių medžiagų, dažnai 
ir nuodingų, vis daugiau 
pareikalauja vietos jomis 
atsikratant. Gal būt V.Vo- 
kietija yra šioje srityje 
pažengusi ir gaminami 
švirkštai taip suprojektuoti, 
kad galėtų gana greitai 
sunykti.

• NIDOJE neseniai buvo 
suvažiavę apie 100 gamtos 
apsaugos darbuotojų, kurie 
nutarė steigti Aplinkos 
Apsaugos Darbuotojų Są
jungą. Sudarytas ir organi
zacinis komitetas.

\ London: 438-1122
J Windsor: 252-3842
9 Calgary: 287-2712
J Winnipeg: 233-3501
W Euaoūry. 674-6217

Basanavičiaus, S. Daukanto ir 
Nuotr. K. Jūrelės

IŠ DIENRAŠČIO 
"RESPUBLIKA", nr.9, sky
riaus "Vienu Sakiniu": ■> < --a

Oras: dieną 8-13, naktį 
4-9 laipsniai šilumos, kai 
kur palis.
Radiacija: savaitės pra
džioje didžiausias fonas 
buvo užregistruotas Panevė
žyje, Šilutėje, Kybartuose
- 15 mkR vai., mažiausias
- 10 mkR vai.- Klaipėdoje, 
Kaune, Telšiuose, Rasei
niuose.
Prienai: LTSR Ministrų
Tarybos duomenimis karinio 
objekto "Neman"statyba 
pratęsta...norint paruošti 
ją žiemai.
Rebusas: ką Valstybinio 
Gamtos Apsaugos Komiteto 
vadovybė pasirinks inspek
toriumi Ignalinos AE prie
žiūrai - šio rajono VK 
pirmininko pavaduotoją 
R. Strazdą ar Žaliųjų siū
lomą tos pačios elektrinės 
vyr. energetiką A. Vaido
tą?
Atmintis: pažymint vieno 
iš pirmųjų Lietuvos olim
piečių Stepono Garbačiaus
ko 90-metį, LTOK nutarė 
nuvežti į Ciurichą (Šveica
riją) ir ant šio puikaus 
sportininko kapo pastatyti 
mūsų liaudies meistrų pa
gamintą ąžuolo kryžių. 
Kriminalas: spalio 11 die
ną Vilniaus aerouoste, tik
rinant keleivių bagažą, 
"Miražo" kooperatyvo pir
mininko K.Nomanov’o ba
gaže rasta mokomoji gra
nata F-I ir ašarinių dujų 
balionėlis.
Juodoji Rinka: juoda "Vol
ga" - 64 tūkstančiai rublių., 
priekinis VAZ-2108 stiklas
- 800 rublių.
Užrašams: /tuščia eilutė/.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO UJO- 12 vai. n aktu* 
Pmarom** V*44|a*; LIUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albaaal Cr. Davamay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

Kelionės organizuojamos per:

exutik
įstaigą, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas.

"RESPUBLIKA"- NAUJASIS 
LIETUVOS LAIKRAŠTIS

Nepriklausomosios Lie
tuvos Žurnalistų Sąjunga 
skelbdavo konkursus spau
dai šūkiams sukurti. Tuo
metinis teologijos studen
tas, dabartinis Lietuvos 
evangelikų-liuteronų vysku
pas JONAS K AL VAN AS, 
buvo laimėjęs vieną tokį
konkursą su šūkiu "Tik 
laukiniai laikraščių neskai
to". Mes, išeivijoje, dar 
tebeturime visą eilę spau
dos leidinių. Dabar Lietu- 

uvoję, atleidus šiek tiek 
‘ spaudos ’ draudimo varžtui, 

atsirado 150 leidinių, iš 
kurių apie 60 eina perio
diškai, kaip kad skundžiasi 
iš Maskvos atsiųstas į Lie
tuvą .cenzorius S o 1, o- 
d i n'as patikrinimui. Taigi, 
vyskupo Kalvano šūkis, 
kad lietuviai ne laukiniai, 
pasitvirtina dabar.

Gal pats įdomiausias į- 
vykis spaudoje yra pasirody 
m as Sąjūdžio____ dienraščio
RESPUBLIKA,šalia Kompar
tijos ir valdžios laikraščių. 
Nuo š.m. rugsėjo 16 d. Sis 
leidinys išeina 2 kartu sa
vaitėje , o nuo sekančių 
metų skelbiama, kad jį 
leis 300 kartų metuose, 
tai yra, beveik kasdieną.

Mus jau pasiekė pirmie
ji 6 RESPUBLIKOS nume
riai,' tai galima apie šį 
leidinį susidaryti šiokią 
tokią nuomonę , pateikti 
pastabas.

RESPUBLIKA yra tokio 
pat dydžio ir apimties, 
kaip mums pažiątamas 
"Gimtasis Kraštas", tik 
spausdinamas ant prastes
nio popieriaus, Kompartijos 
spaustuvėje, 100.000 tiražu. 
Tekstai renkami kompiute
rio pagalba. Jeigu palygi
name pirmąjį ir šeštąjį 
numerį, matosi, kad rinkė
jai pradeda vis geriau val
dyti tą jiems neįprastą 
techniką. Didelė spraga 
yra laikraščio laužyme. 
Išvaizda Unesiskiria nuo 
kokio nors moksleivių lei
dinėlio, yra panaši į provin
cijoje leidžiamą paprastą 
"Tauragiečių Balsą".

Reikėtų stabtelėti ir 
prie laikraščio pavadinimo 
RESPUBLIKA. Anksčiau 

šį žodį, kaip ir žodį liaudis, 
vartodavo stalinistai ir 
brežnevistai, kalbėdami 
apie Lietuvą ir tautą. Keis
tai atrodo ir pavadinime 
stilizuota "E" raidė, kuri 
turėtų vaizduoti trispalvę.

Laikraštį redaguoja 
Vitas Tomkus, vienas iš 
populiariausių Lietuvos 
žurnalistų. Redakcijoje, 
mūsų sąlygomis žiūrint, 
yra labai daug žmonių, 
kurių didele dalis, dėl ge
resnio atlyginimo, perėjo 
ten dirbti iš "Komjaunimo 
Tiesos" redakcijos.

Pirmajame RESPUBLI
KOS numeryje rjedakcija 
kreipiasi į skaitytojus: pa
žada, kad laikraštis bus 
švaresnis, negu ligšiolinė 
spauda, yra skirtas visiems 
lietuviams, net ir išeiviams, 
nežiūrint į jų ideologiją, 
ir t.t.

Kažkas naujesnio Lietu
vos spaudoje yra RESPUB
LIKOS pirmajame puslapyje 
įvestas skyrelis "Vienu 
Sakiniu". Ten pradedama 
oro prognozė, turgaus kai
nomis, visokiomis žiniomis, 
kurias galėtume pavadinti 
antrašte "Žmogus įkando 
šuniui" ir baigia, nežinia 
kodėl, užrašams palikta 
vieta.

Didžiausią dalį laikraš
čio užima SĄJŪDŽIUI arti
mų žmonių nuomoniniai 
straipsniai, pokalbiai su 
draugais ir "priešais". Tai 
ta žurnalistinė medžiaga, 
kuri Vakaruose leidžiamuo
se dienraščiuose užima 
vieną, kartais ir du pusla
pius. Ypač stebino V. Tom
kaus į RESPUBLIKĄ grąžin
ta tema, jo asmeninis kivir
čas su Švenčionių. Jau 

ORGANIZUOJU KELIONES:
1. L stebuklingą Šv. M. Marijos apsireiškimo vietą 

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

2. L 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.

nusibodo šia tema kituose 
Lietuvos laikraščiuose skai
tyti. Tikriausiai ji baigsis, 
kai paaiškės, ar Tomkus 
Klaipėdoje iš tikrųjų pavo
gė draugo batus....

Randame laikraštyje 
ir Gyčio Čekuolio trumpą 
apžvalgą jo perskaitytų 
Vakaruose leidžiamų laik
raščių ir žurnalų. Truputį 
sporto, televizijos progra
mų, - ir tai būtų viskas.

Trūksta RESPUBLIKOJE 
pagrindinio elemento, kaip 
mes Vakaruose gyvenantys 
suprantame dienraštį: infor
macijos, kas vyksta šalyje, 
pasaulyje, ekonomikoje, 
sporte, gal "pletkų" pasau
lyje ir 1.1. Čia reikėtų 
jiems rimtai susiimti, nes 
nuo spalio mėn. 15 d. ko
munistine "TIESA" jau .at- 
sisako "proletarų vienybės" 
šūkio, o laikraštis pastebi
mai pagerėjo, ypač informs* 
cijos srityje.

Užsienyje galima RES
PUBLIKĄ užsiprenumeruoti 
1990-tiesiems metams, 
300-tams numerių. Laikraš
tis bus siunčiamas oro 
paštu. Užsisakyti reikia 
jau dabar. Kaina $85(JAV).

Čekius rašyti ir siųsti: 
Sąjūdžiolnfo, 7159 S., 

Whipple, CHICAGO.IL 
60629, USA

Romas Šileris

P.S. Dideliu laimėjimu 
reikia laikyti SĄJŪDŽIO 
oficialiai leidžiamo dien
raščio atsiradimą. Jau išėjo 
tuzinas leidinių(čia bera
šant, tikriausiai ir daugiau) 
ir su kiekvienu pasirodymu 
jis, be abejo, tobulės. Svar
biausiai, kad tobulėtų turi
niu, o techniški reikalai 
savaime pagerės. Red.

L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albanel, 
Duvernay, Lavai, Quė. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669-8834
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"NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS" SAVAITRAŠČIO 
SPAUDOS VAKARO TO
RONTE ATGARSIAI

Rėmėjų Būrelio rengia
mas "NL" savaitraščiui 
paremti SPAUDOS VAKA
RAS, įvykęs š.m. spalio 
mėn. 21 d. Toronte, Lietu
vių Namuose, praėjo sėk
mingai. Rengėjai neturėjo 
nuostolių. Rėmėjų Būrelio 
nariai dirba iš idėjos, rem
dami šio savaitraščio leidi-

Nuotr. St. Varankos

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" savaitraščio SPAUDOS VAKARO talkininkai. Iš kairės : Vakaro Rengėjų pirm. J. Norvaiša— Girinis. Lietuvos Garbės konsulas Haris Lapas 
sveikina rengėjus ir svečius. Prie kasos Vanda Norvaišienė ir J. Paškevičius; prie aukų stalo E. Stepaitienė ir L. Pocienė.

egzistencijų.
vakaras 

sumetimais vyko ma-
salėje.

ekonomi-
niais
žesnėje
programų atliko Hamiltono 
lietuvių teatro vienetas
AUKURAS ir Toronto AIT
VARAS, suvaidinę vieno
veiksmo komedijų iš 'gerų, 
nerūpestingų" stovyklinių

Veikalų režisavo 
Dauguvietytė-Kuda-

Meninę

laikų. 
Elena 
bienė.

Čia norėčiau priminti, 
kad kol Būrelis surengia 
tokį renginį, tam tikslui 
susirenka 5-6 kartus pasi
tarimams, 
matome 
turi 
ir 
bet 
nio 
Tų

kalbant, 
priklauso

iki mes jį pa
šalėje. Būrelis 

gerų organizatorių 
darbščių darbuotojų, 

turi sunkumų su rengi- 
pirmininko išrinkimu, 

pareigų kaž kodėl visi
kratosi. Tiesų 
nuo pirmininko 
ir vakaro pasisekimas. Pir
mininko gabumai ir apsukru
mas bei jo bendravimas 
su Būrelio nariais yra di
delis pliusas pasisekimui.

Šiais metais "NL" Spau
dos Vakaro proga sveikini
mo žodį tarė Lietuvos 
garbės konsulas ir generali
nio konsulo pavaduotojas 
Haris Lapas.

Štai jo žodžiai: 
" Gerbiamas pirmininke, 

brangūs lietuviai - 
"Nepriklausoma Lietu

va" : koks gilus ir prasmin
gas mūsų seniausio Kana
dos lietuvių laikraščio pa
vadinimas. Jis gimė Lietu- 
vų okupavus raudonajam 
pavergėjui. Laikraščio kil
nūs siekiai - Lietuvos iš
laikymas; belstis per mus 
į pasaulio sųžinę ir jam 
priminti, kad skriauda pa
daryta mūsų darbščiai, 
kultūringai tautai turi būti 
atitaisyta.

Šiais, Lietuvai istoriniais 
metais, mes su nusistebė
jimu, pasididžiavimu seka
me laisvėjimų pavergtoje 
tėvynėje ir su viltimi žiū
rime į viltingų ateitį.

Mūsų išeivijos spauda,

dr.
Žmuidzino ir savo 
nuoširdžiai sveikinu 

darbuotojus, 
visus, kurie 

lietuviškos

skleisdama tiesų, yra stipri 
parama demokratiškai ir 
taikingai kovojančiai Lietu
vai.

Tad, Lietuvos genera
linio konsulo Kanadai 
Jono 
vardu
redakcijų, 
rėmėjus ir ’ 
prisideda _ prie 
spaudos rėmimo.

Linkiu Jums su dideliu 
užsidegimu ir toliau tęsti 
šį kilnų lietuvybės išlaiky
mo, Lietuvos laisvinimo 
darbų. Tegyvuoja Nepriklau
soma Lietuva1.”

Po tarto pasveikinimo, 
konsulas H. Lapas skubėjo, 
kad nepavėluotų į diploma
tų susirinkimų, kuris vyko 
Royal York viešbutyje. _

Rengėjų vardu AČIŪ 
konsului Lapui už gražų 
pasveikinimų ir paraginime  ̂
ir toliau nepavargstant 
tęsti ir remti lietuviškųjų 
spaudų.

Po 
šokiai, 
baras 
terija. 
aukotojams nepatiko, 
šį kartų nebuvo paskelbia
mos jų pavardės.

Prie spaudos platinimo 
stalo ilgų valandų tarny
bų nešė nuolatinė "NL" 
spaudos vakarų rėmėja 
E. Stepaitienė ir L. Pocie
nė. Prie to stalo svečiai 
galėjo apsimokėti laikraščio 
prenumeratų, užsiprenu
meruoti savaitraštį ir pa
aukoti lietuviškai spaudai 
aukų.

Šokėjus linksmino muz. 
Vaclovo Povilonio instru
mentų muzika ir jo lietu
viškos dainos.

Stepas V a r a n k a

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 190 žmonių.Sve- 
čių knygoje pasirašė: 3 iš 
Vilniaus; po 2 iš Šeduvos 
ir Utenos; po 1 iš Rokiš
kio, Pakruojo-Kauno apskr., 
Šiaulių, Ukmergės ir Kauno. 
Iš Rochester'io, 
R.Blavesčiūnienė 
Urbonienė.
• BILIETAI į 
NAMŲ tradicinį 
POBŪVį-KONCERTĄ, 
lapkričio mėn. 18 d. gauna
mi LN raštinėje, per 
madienio popietes ir 
bilietų platintojus.

JAV - 
ir R.

LIETUVIŲ
- metinį 

š.m.

sek-
pas

Ichicagol
Nuotrauka St. Varankos

AUKURO ir AITVARO 
dalis programos atlikėjų; 
vieno veiksmo komedija 
iš stovyklos laikų.

“N.E.” SPAUDOS VAKARAS 
1989.10.21 d. Toronte.

vaidinimo, vyko 
veikė virtuvė , 

ir, kaip įprasta, lo- 
Loterijos laimikių 

kad

Na-

M. Norkus;
Gudaitis; $30

• Lietuvių Slaugos 
mams aukojo: $400 - Vyt 
Montvilas; po $100 - O.Ja
kimavičienė, 
$50 - V.
- J. Liutkus.

Iš viso statybos fonde 
yra $143,067. Aukos priima
mos PARAMOJE sųsk.8711, 
PRISIKĖLIMO P-JOS KRE
DITO KOOPERATYVE sųsk.
155332.17 ir TALKOJE 
sųsk.4259. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokes
čių.

• LIETUVIŲ NAMŲ Kultū
ros Komisija rengia pokal
bį tema MES IR GIMINAI
ČIAI: KO MES LAUKIAM, 
KO MES TIKIMĖS. Psicholo- 
ginęs tarpusavio santykių 
problemas aptars Lietuvos 
psichiatras, Vilniaus Univer
siteto Gydytojų Tobulini
mosi fakulteto dėstytojas 
dr.Eugenijus Laurinkus.

Pokalbis vyks lapkričio 
mėn. 19 d.
2:30 val.p.p. LN 
salėje.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
ANSAMBLIO TRIUMFAS

Ed. Šu1 a i t 1 s

Atėjom, pamatėm,nu- 
galėjom" - galėjo pasakyti 
Vilniaus Universieto Dainų 
ir Šokių Ansamblio nariai 
po trijų koncertų Chicagos 
Jaunimo Centre š.m. spalio 
mėn. 7,8,9 dienomis. Tai 
buvo vieni iš labiausiai 
nusisekusių lietuviškų spek
taklių , bet kada matytų 
Chicagoje.

Po daugelio pasirodymų 
Austrijoje, Belgijoje, Ispa
nijoje, Italijoje, Prancūzijo
je, Suomijoje bei
ansambliečiai pirmų kartų 
atsidūrė Chicagoje ir čia 
davė pirmuosius koncertus 
Amerikos žemyne ( po 
to, jų maršrute koncertai 
Detroite, Cleveland’e, To - 
ronte ir Montrealyje).

Šis buvo jau trečiasis 
meninis vienetas , šiemet 
iš Lietuvos. Pavasarį pas 
Chicagos lietuvius svečia
vosi to paties universiteto 
folklorinis ansamblis RAT1-

- smagių 
ir jas vy-
ARMONI- 
ir solistų 

vienetas

kitur,

• LIETUVOS KARIUOME
NĖS .ATKŪRIMO ŠVENTĖS 
MINĖJIMĄ Toronte rengia 
Vlado Pūtvio Šaulių Kuopa 
lapkričio mėn.26 d., 2:30 
val.p.p. Toronto Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje.

sekmadienį, 
didžiojoje

• NPŠMMarijos 
Toronte, kartu su 
ruošia metinę 
lapkričio mėn. 26 d. Prisi
kėlimo Parapijos salėje
3:30 val.p.p. Bilietus jau 
galima gauti parapijos 
salėje po 10:15 vai.Mišių.

Seserys 
rėmėjais 
vakarienę

LIO, o po jo 
melodijų atvežė 
kušiai perdavė 
KOS muzikantų 
grupė. Trečiasis
yra pats didžiausias atlikė
jų skaičiumi, pasižymin
tis visapusiškumu.

Tik gaila, kad Chicagos 
lietuviai dabar nebeturi 
vietos, kur galėtų tinkamai

_ .12 . ' . LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

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

11 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
101/a% už 2 m. GIC invest, pažym. 
101/a% už 3 m. GIC invest, pažym.

83/«% už RRSP ir RRIF Ind. (variable rate) 
11 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
10’/a% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
10’/a% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/«% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
9V4% kasd. pat. sąsk. virš 10.000 
6’/*% 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... n%% 

(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 73 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki 999,000 Ir mortgiMM M 79% |kal 
note hnlo v«M narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nadau 

$2,000 Asmenini* paskolos mirtie* atveju apdraustos Nd

g<nes perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko 
los - (Lifte of Credit) Ir antrieji mortgtčlai. ______________

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniai* ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos Ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Toronto. Ontario M6P1 A€ Telefonas: (416) 532-1149

6 psl.

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

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.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto M 1-00 P-P-; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-185 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius ..
2 metų term, indėlius ..
3 metų term, indėlius ..
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
1 metų GlC-mėn. palūk.
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 % 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 10’/*% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 10V*% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9’/4% 
Kasd. pal.čekių sąskJkl... 5s/4%

Duodame asmeninespukolM Iki $50,000 Ir morįUNue Ud 75% IkaP 
nota turto vertės. Parduodame pinigines perlaidos (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s cbeguesjL Neimama moheoUo ui Ura-

9’/a% 
, 9»/4% 

9’/*% 
9’/*% 
9Va% 

11 % 
1O’/a% 
101/a% 
9*/4% 
8*/«%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo.............. 13 %
Neklln. turto paskolas:

1 metų .................. 12»/4%
2 metų.................. 12’/*%
3 metų ............. 12'/*%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 h* 3 metų ...... 11’/*% 

Dreuctt/eme aaman/naa ir su
tartie* paskotoe iki $15,000 
Ir narių gyvyft* Rd $2,000 put 
santaupas laikomas OOrų, čs*

AKTYVAI virš 42 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Vienas iš pirmųjų ir seniausias Kanados lietuvių laik
raštis "Nepriklausoma Lietuva" ateinančiais metais švęs 
50-ties metų lietuviško kultūrinio spausdinto žodžio su
kaktį.

Per eilę metų laikraštis išsilaikė ir plito laisvame 
pasaulyje. Jo išsilaikymas priklausė ne vien nuo leidėjų 
ar redaktorių gražių pastangų, bet ir nuo skaitytojų rū
pestingos paramos.

Kas metai didesnėse lietuvių kolonijose (tapo tradici
ja) "NL" rėmėjų būreliai ruošia paramos renginius. Ir 
šiais metais Toronto lietuviams malonu reikšti padėką 
aukojusiems:
$150,- Toronto Namų Valdyba, $140,- J. Paškevičius, 
$110,- L. Adamavičius, po $100,- Lietuvių Kooperatyvinis 
Bankas PaRAMA, Prisikėlimo Parapijos Kredito Koopera
tyvas, J. Vitkūnas, P. Jakubauskas, B. Narbutas; po $50,- 
J.A. Šimkai, V. Dagilis; $28,- L. Balsys; po $25,- S. 
Jankaitis, P. Jankauskas, B. Laučys; $20,- P. Kalesnikas; 
po $10,- V. Kulnys, H. Chvedukas, S. Jokūbaitis, J. Viz
girda; $5,- J. Maziliauskas;

Lietuvių vaistinė "MARGIS" loterijai paaukojo virš 
$100.-.

Girinis, Rėmėjų Būrelio P-kas. 

pasirodyti didesnieji viene
tai. Tas labai akivaizdžiai 
jautėsi Vilniaus U-to stu
dentų pasirodymuose, kuo
met maža scena neleido 
visu ūgiu išsitiesti gau
siems bei energijos pil
niems šokėjams. Liūdna, 
jog Marijos Aukštosios 
Mokyklos scena yra nepri
einama lietuviams, kurie 
tų pastatų pastatė ir davė 
pradžių tos mokyklos savi
ninkams - Šv.Kazimiero 
vienuolių kongregacijai. 
O šios salės dabar Chica
gos lietuviams labai reikė
tų, kuomet iš Lietuvos 
pradeda atvažiuoti dides
nieji ansambliai. Taip pat 
ir žiūrovams panašiuose 
renginiuose Jaunimo Cent
ras darosi per ankštas. 
Nors ir rengiant 3 koncer
tus, negalima sutalpinti 
visų, patekti norinčiųjų. 
(Jaunimo Centro didžioji 
salė talpina apie 700, o 
Marijos Aukš.Mokyklos 
salė - apie 1200).

Vilniaus Universiteto 
studentų Ansamblio progra
ma buvo labai plati ir 
įvairi. Ji todėl publikai

nebuvo nuobodi, nes atskiri 
dalykai buvo lyg ir sujung
ti į vienų ištisinį ratų, 
kuris sukosi daugiau negu 
dvi valandas taip, kad ja
me neliko tuščių vietų. 
Publika galėjo atsipūsti 
tik pirmosios dalies pabai
goje, kuomet buvo paskelb
ta pertrauka.

Čia dainas sekė šokiai, 
o jų tarpe buvo vietos 
dar ir tautinių instrumentų, 
orkestro pasirodymams. 
Viskas buvo taip skoningai 
surežisuota, kad kų nors 
prikišti sunku.

Kaip ansamblio vadovas 
Vidas Aleksandravičius
po koncerto šias eilutes 
rašančiam pareiškė, šis 
ansamblis dabar stengiasi 
išlaikyti lygsvarų tarp se
nojo folkloro ir stilizavimo 
manijos, kuri anksčiau vie
nu metu buvo įsigalėjusi 
ir šiame ansamblyje.

"Chicagos lietuvių pub
lika svečius sutiko tokia 
plojimų audra, kad atvykė
liai buvo taip mielai nu
stebinti ir tas padėjo grei
čiau išsilaisvinti iš nepasi-

/ nukelta į 7 psl............ /

FATARHAVIMAS - CRtlTAS IR TIKSLUS I
533-1121 (416) 622-6460

* 6A/M0 • ABTONDBIUy • AHMOMVlif • 
•GYVYBĖJ • KOMCBCMĖ •

DRAUDA-INSURANCE
WALTER DAUGINIS, Insurance Broker Ltd.

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

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSŲ •

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ. IŠGANYTU 10 PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai palvos nuo pensininkų rūsių, 1610 
Bloor St. West, kuopas Indian Rd.) 7t3O vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 467-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
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VILNIAUS UNIVERSITETO 
ANSAMBLIO TRIUMFAS 

tikėjimo bei nedrąsumo 
varžtą", - sakė ansamblio 
vadovas.

Ansamblio adresu gražių 
žodžių buvo pasakyta po 
antrojo koncerto, vykusio 
ansambliečių pagerbimo 
metu, kuomet pasistiprinus, 
pirmasis J svečius prabilo 
pagrindinis vilniečių pasiro
dymų Chicagoje kaltininkas 
- MARGUČIO Radijo prog
ramos vedėjas Petras Pet- 
rutis. Taip pat savo jaus
mus ansambliečiams išsakė 
Lietuvos generalinis konsu
las Chicagoje Vaclovas 
Kleiza, JAV LB Centro 
valdybos pirm. dr. Antanas 
Razma, Illinois Universite
to Lituanistikos Katedros 
vedėjas dr. Bronius Vaške
lis ( jis pakvietė ansamblie
čius apsilankyti jo katedro
je). Muzikas Faustas Stro- 
lia savo kalboje dar padė- 
kojo ansamblio nariams 
už jo sukurtos giesmės 
atlikimą Šv.M.Marijos Gi
mimo bažnyčioje, kur jie 
giedojo pamaldų metu spa
lio mėn. 8 d. Žodį tarė 
ir Vilniaus Universiteto 
garbės daktaras Valdas 
Adamkus.

Čia taip pat prabilo 
ir pats ansamblio vadovas 
bei režisorius V. Aleksand
ravičius, kuris visiems pa
dėkojo už šiltą priėmimą 
ir plojimus. Be to, kalbėjo 
ir Vilniaus U-to profesorius, 
Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio veikėjas Bronius 
Genzelis, kuris iškėlė emig- 
racijoje gyvenančių tautie
čių įtaką Lietuvos kultūrai.

Džiaugiantis Vilniaus 
Universiteto studentų An
samblio gražiais koncertais;

kričio mėn. pabaigoje susi
lauksime muz. . V.Kernagio 
DAINOS TEATRO koncertų, 
o MARGUTIS sekančių 
metų pradžioje vėl žada 
nustebinti nauja muzikine 
grupe iš Lietuvos. Lauksi
me jų visų.

montreal

• PRIMENAMAE, kad jau 
laikas užsisakyti Kalėdi
nius ir Naujametinius svei
kinimus "NL" redakcijoje. 
TeL: 366-6220.

Taip pat artėjant metų 
pabaigai, 
tęsti (o 
atlyginti)

prisiminkite pra- 
gal dar ir skolą 
"NL" prenuinera-

Dėkojame! - "NL"

„LITO ”SPECIALUS NARIU SUSIRINKIMAS
priimti įstatą akcijų išleidimui įvyks š.m. lapkričio mėn. 28 dieną, 7 vai.v.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rut de SEV£ , Montreal.

Nuorašą siūlomo įstato galite gauti LITE, arba susirinkimo metu.
REGISTRACIJA: 6:30 v.v. Prašome atsinešti nario knygutes. Valdyba

reikia pažymėti, kad lap-

SPKCtALVBisi

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

1989.XI.9

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūres nuosavuoM namuose

NCVfVM PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

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.lnd.mėn.pal. 10,5% 
3 m. term.indėlius ...........  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m.............. 11%
RRSPind. 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% 
nekll.turto pask. 3 m.. 14% 
Nemokamas čejdų Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama nartų gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

į

/ tęsinys / 
MONTREALIO LITUANISTINES MOKYKLOS ANTROS 
KLASĖS MOKINIŲ RAŠINĖLIATf 
Mokytoja - Irena Šatkauskienė-

Mariukas Bulota:
Ateinantį savaitgalį bus koncertas lietuviškoje mo

kykloje.
Danielius Juozas Staškevičius:

Aš pamečiau mano katę. Jinai dar negrįžo.

Emilija Dragūnaitė:
Aš myliu mamą, kadangi jinai labai gera.

Justinas Bulota:
AŠ turiu žiurkėną. Jis plikas ir turi mažą uodegytę.

Stefutė Greenspoon:
AŠ einu į lietuvišką mokyklą. Aš mokausi lietuviškai 

kalbėti.

Stefa Makauskaitė:
Praeitą savaitę aš ėjau obuolius rinkti kartu su mano 

drauge. Mano vėžliai labai lėti.

VYRESNIŲJŲ KLASĖ:
Mokytoja - Joana Adamonytė

Jennifer Baltuonis ir Andrius Ramsay:
Lituanistinė Mokykla

Vieną kartą gyveno berniukas, kuris laimėjo kon
kursą - pasą lankyti Lituanistinę Mokyklą. Klausydamas 
radiją, jis išgirdo konkursinę "laimingą dainą", pa - 
skambino į radijo stotį, ją atspėjo ir laimėjo.

Algis pradėjo lankyti Mokyklą, jam baisiai nepatiko, 
nes namų darbai buvo keisti ir jis nieko nesuprato.

Kiekvieną šeštadienį jis keldavosi ir važiuodavo į 
Lituanistinę Mokyklą. Kadangi jis vis daugiau išmokda
vo, jam pradėjo patikti lietuvių mokykla. Jis vis laimėjo 
kiekvieną "pakarto žmogaus" žaidimą. Jis buvo labai 
patenkintas, nes visi jį mėgo, ir mokytojai jį mėgo. 
Tai, kada baigėsi mokslo metai, jis sakė: "MAMA, AŠ 
NORIU GRįŽTI -į LITUANISTINĘ MOKYKLĄ ATEINAN- 

- ČIAIS METAIS"! /Išversta į lietuvių kalbą/.

ui/to
BATŲ TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
zomSas

495-0OM AVENUE. LftMto

SlCHARD^
ROOFIR----- COUVMINt

7725 George LaSalle
Geriausias p at erčias Ir darbo atlikėjas sfofedengy*

7 psl.
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kavos, 
proga

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

Danty gydytoias - chirurgas 
466 A haul, des Laurentldes 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

(Prie boul. Concord* )
Skambinti Tel: 662-1177

e GINA /ŠILIAUSKAITE/ 
ir JOHN WALKER susilau
kė sūnaus Cody Lee.

Sveikiname !

žmona, duktė, 
motina, dvi sese- 
broliai bei kiti

- asmeniui, įskaitant vaka
rienę ir baro gėrimus. A.M.
• RŪTOS KLUBAS rengia 
BAZARĄ AV P-jos saleje 
gruodfžio mėn. 10 d.

• SKAIDRES apie KINIJĄ 
rodys Aras Piečaitis lapkri
čio mėn. 19 d., tuojau 
po pamaldų, Seselių Namų 
salėje.

m., mirė spalio

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2422 MENARD - LASALLE 
P. QUE H8N 1J5

LAŠALU 
AUTOMOBILI INC.

* AutooMbilIų nuoma
4

montrea
o A. a. LINKUTIS RONAL
DAS, 43 
mėn.2 d.

Liko 
du sūnūs, 
rys, du 
artimieji.

Palaidotas Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

LIETU VOS
KARIUOMENES ŠVENTES

MINĖJIMAS
1989 m.

lapkričio men. 26 d.
AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

e GRAŽIOS VESTUVĖS 
vyko AV Parapijos bažny
čioje. Tėv.kun. J. Kubilius 
palaimino santuoką SOFI
JOS STANKEVIČIŪTĖS, 
žurnalisto Aloyzo Stankevi- 
Čiaus-Stankė dukters su 
Joseph G. Deshaies.

Sveikiname!

* KLK MOTERŲ DRAU
GIJOS SKYRIAUS VALDY
BA rengia savo metinės 
Šventės PAMINĖJIMĄ Se
selių Namuose, š.m.gruo
džio mėn. 3 d.,po 11 vai. 
Mišių.

Valdybos pirmininkė 
G.Kudžmienė padarys pla
tų pranešimą apie prieš 
metus laiko Lietuvoje atsi
kūrusią Moterų Šalpos Or
ganizaciją CARITAS.

Po minėjimo bus vaišės. 
Narės ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

e NAUJŲJŲ 1990-ųjų ME - 
TŲ sutikimas, rengiamas 
L.K.MINDAUGO Šaulių 
Kuopos, vyks š.m. gruodžio 
mėn.31 d., 8 vai. v., Auš
ros Vartų Parapijos salėje.

Programoje - šilta, 
šalta vakariene, baras, 
loterija. Šokiams gros J. 
Šulmistro Compact Disco 
muzika.

Bilietus įsigyti, stalus 
užsisakyti prašome iki gruo
džio mėn. 24 d. pas A.My- 
lę,tel: 365-0353, A.Račins- 
ką,tel: 366-7022, jJšiau- 
čiulį,tel: 768-3674, A.Žiuką 
tel: 366-5491.

Prie įėjimo bilietų ne
bus. Dalyvavimas - $25

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

Dr. JONAS MAL1SKA 
Tel.: 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

11 vai. Iškilmingos pamaldos
12 vai. Minėjimo aktas

PROGRAMOJE: Paskaita, Video: Maj. L. BARŠAUSKAS, C.D.
Po paskaitos - užkandžiai, kavutė.

AUKA: $5. V/Si MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI -
l-k. mindaugo Šauliu kuopa

’’DAINOS TEATRO” KONCERTAS
VA DO VA UJA MAS V Y TAUTO KERNAGIO, PASIRODYS MONTREALYJE

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve.

TEMA: "TARP GIRNŲ"
(Tai kas populiaru Lietuvoje dabar)
Veiks baras

BILIETAI: $12
Platinami:

ŠEŠTADIENI, 1989 m. 
gruodžio 2 d. 7 val.v.

bus susipažinimas su aktoriais prie kavos ir užkandžių.

INFORMACIJA:

Aušros Vartų parapijos salėje, "Rūtos" klube, Šv. Kazimiero 
parapijoje, P. Adamonio Draudimo Agentūroje.

R. Piečaitienė, tel.: 767-8779.
P. Adamonis, tel.: 722-3545.

ANSAMBLIŲ KONCERTAMS IS LIETUVOS RENGTI KOMITETO INFORMACIJA

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

dyklų išleistų knygų Lietuvoje, gali kreiptis į tų 
leidyklų _ atstovą Kanadoje ir JAV-ėse, Liudų 
Stankevičių, 1053 Albanel Cr., Duvemay, Lavai, 
P.Q. H7G 4K7, Tek 669-8834.

"DAINOS TEATRAS" 
MONTREALYJE

Sis vienetas iš 
sudarytas iš 9-ių 
8 jaunikaičiai ir 
na, — vadovaujamas 
Kernagio.

Lietuvos, 
asmenų- 

1 mergi- 
Vytauto 

____  ____ gruodžio 
mėn. 2 d., 7 val.v. Aušros 
Vartų P-jos salėje šis teat
ras koncertuos tema TARP 
GIRNŲ.

Vytautą Kernagį jau 
esame vieną kartą girdėję 
Montrealyje prieš 5 metus.

Tai paskutinis šiais 
metais koncertas ansamblių 
iš Lietuvos Montrealyje. 
Kada? ir ar sulauksime nau
jų - kitų ansamblių 1990 
metais - dar labai neaišku, 
nors yra pašnekama, net 
planuojama.

Prašome ir patariame 
įsigyti bilietus iš anksto. 
-------------------------------------------

Jie yra platinami Aušros 
Vartų P-joje, RŪTOS Klu
be, Šv.Kazimiero P-joje 
ir Adamonio Draudimo 
Agentūroje.

Kaip žinoma, AV P- 
jos salėje yra tik 300 vietų. 
Prašome atvykti į koncertą 
bent 30 min. anksčiau. 
Salė bus atidaryta nuo 
6 vai. Atvykusieji bus so
dinami prie stalų 
atvykimo laiką.

Veiks baras, bus 
užkandžių - gera 
susipažinti su aktoriais.

Šis teatrinis vienetas 
į Montrealį po 

New Yorke, gruo- 
d. ir iškrenda į 

gruodžio mėn.

Šis 
atvyksta 
koncerto 
džio 2 
Lietuvę 
3 dieną.

Sėkmingi koncertai, 
sutraukę daug žmonių, 
vyko Toronte, Hamiltone, 
Čikagoje, Los Angeles.
Informacija: R.Piečaitie- 

nė - tel; 767-8779; P. A- 
damonis - 722-3545.

Maloniai kviečiame 
į šį žaismingą spektaklį 
VISUS atsilankyti.

P. Adamonis , 
Ansamblių iš Lietuvos 
Koncertams Rengti K-to 

.__________ Informacija
e Vilniaus Radijas Užsie
niui transliuoja kasdien 
8 val.v. mūsų laiku.

Šiuo metu geriausiai 
girdisi 9.765* banga. Kitos 
bangos-7.400, 9.765, 15.180 
15.455 ir 17.665 khz daž
niuose, 16,19,25 ir 31 met
ro bangų ruožuose.

Peintu/ieA Perez Painting
RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

STUCCO & WALL PAPER

D. Perez 
President Tel.: 365-6444

366-7818

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.

SISTiMA

D.N BALTRUKŪNIS

IMMEUBLES ~ CLASSIC INC 
nekilnojamo torto visapumJkas 

P AT AANAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS

Tel: 273-9181

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

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

CUSSON VAISTINĖ 
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q H8P 1L2

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
šeštadieniais : neo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nao 10 r. - 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAFHS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Sult* 215, Montreal, Qu*., H3G 1L5 

TaL:i 931-4024

Notarai

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

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V8 
Tel. (514) - 871-1430

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

tfu
HONEY FOR SALE !

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

Tel.: 627-1328

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISE AS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3997 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. NIX 11.7

■wTewnawdvn kucrmou. 
9llC1MC*N CONflMCTOn

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

mA. almon TEL: 3M_54S4

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

Telefonai;
844- 7307 ir 288-9646

TRANS QUEBEC SIDING^ ITB
AUUMMJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUNMJUM,PLIENU,PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: Joki OSKOWICZ

MONTREAL ENTERPRISES Rl
DRAUDA VBŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS N0RKEL1ŪNAS . b.a. c.sx., i.h 
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514)767-4690

VINCAS PIEČAITIS
IMS LECLAIR. VERDUN.P.Q H4H3M4

JONAS & C0T8 REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

i
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