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ĮVYKIŲ APŽVALGA
h. n.

VIS GARSIAU BRAŠKA 
KREMLIAUS SOVIETINE 
IMPERIJA'

Vos Gorbačiov’ui grįžus 
iš nesėkmingos kelionės 
Lietuvon, užsiliepsnojo 
pietinėse sovietinės imperi
jos respublikose nuožmus 
pilietinis ir tautinis karas. 
Azerbaidžaniečiai ėmė žu
dyti armėnus Nagom i j- 
Karabacho srityje ir Azer
baidžano sostinėje, Baku 
mieste. Maskvos reporte
riai pranešė, kad Baku 
mieste buvo puolami ir 
Armėnijos žydai. Armė
nams pradėjus priešintis, 
Kremlius kurį laiką delsė, 
bet vėliau įsakė atsiųs
tiems specialiems dali
niams šaudyti į maištaujan
čius. Abiejose pusėse buvo 
naudojami sovietų kariuo
menės tankai, šarvuočiai 
ir net malūnsparniai, kurie 
buvo pavogti arba taikiu 
būdu įsigyti. Pranešta, kad 
kai kurie Azerbaidžano 
karininkai ir kariai perėjo 
savo suKilusių tautiečių 
pusėn ir ėmė šaudyti į so
vietus, kurių tarpe ouvo ir 
KGB dalinių. Laikraštį iš
leidžiant, kovos dar nebu
vo pasibaigusios, nors padė
tis šiek tiek pagerėjo. 
Tačiau Kremliui tenka sku
biai išspręsti naują proble
mą: kokiu būdu išlaikyti 
tvarką ir patenkinti abi 
kariaujančias šalis. Azer
baidžano Liaudies Frontas 
nedviprasmiškai grasina 
paskelbsiąs Azerbaidžaną 
nepriklausoma valstybe, 
jei sovietų atsiųstieji dali
niai nebūsią atitraukti per 
49 valandas, o Armėnija 
reikalauja sau Karabacho 
srities ir kaltina Maskvą 
dėl žudynių, nes ši turėju
si prieš dvejus metus pra
dėjusį rusenti konfliktą iš
spręsti tuomet. Kremliaus 
laukia nebent saliamoniš
kas sprendimas, bet jo 
vargu ar esama.

Azerbaidžanas, kurio du 
trečdaliai šiuo metu yra 
valdomi Irano ir trečdalis 
Sovietų Sąjungos, labiau
siai norėtų susijungti vie
non atskiron nepriklauso- 
mon valstybėn. Panašių 
idėjų turi ir Armėnija, ir 
Gruzija, kuriose tautiniai 
sąjūdžiai yra labai aktyvūs 
ir daugumos remiami.

Maskvos pranešimu, lig
šioliniuose, virš savaitės 
trukusiuose, maištuose ir 
neramumuose, esą žuvę 
apie 90 žmonių, tuo tarpu 
vietiniai tvirtina žuvusių 
skaičių siekiant šimtus ir 
net tūkstančius. Patikrinti 
tų skaičių kol kas neįma
noma, nes Maskva į tas 
sritis užsienio Koresponden
tų neįsileidžia.

Šie ginkluoti susirėmimai,

kuriuos kai kas vadina 
nauju Afganistanu, jų nu
malšinimas ir, svarbiausia, 
komplikuotų politinių pink
lių teisingas ir greitus 
išnarstymas, nulems Gorba- 
čiov’o pertvarkos ir jo 
paties likimu.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
PRARANDA GALIĄ 

VISOJE EUROPOJE

Kaip Pabaltijo valstybė
se, pirmiausia Lietuvoje, 
po to ir Latvijoje, o ne
trukus ir Estijoje, taip pat 
ir Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje, o 
prieš kelias dienas Bulgari
joje bei Jugoslavijoje, ko
munistų partijos prarado 
savo vienutėlės ir vado- 
vaujam* WBC- . ^.artij^zis 
ir privilegijas. Daugpartinė 
demokratinė partijų siste
ma netrukus bus paskelbta 
ir Rytinėje Vokietijoje, 
kurioje komunistų partija 
beviltiškai stengiasi išsi
laikyti valožioje ir visomis 
priemonėmis nudelsti artė
jantį abiejų Vokietijų susi
jungimą. Beliko tiktai 
puslaukinė Albanija ir pati 
Sovietų Sąjunga, bet jųdvie
jų dienos suskaitytos.

LATVIJOJE IRGI 
{VESTA DAUGPARTINĖ 
SfšTErvfĄ-————

AP žinių agentūra pa
tvirtino, kad praeitų metų 
gruodžio mėn.28 d. Latvi
jos Aukščiausioji Taryba 
nusprendė panaikinti kons
titucinį straipsnį, kuris 
garantavo komunistų parti
jai pirmenybę visuose klau
simuose. Už straipsnio 
iš Konstitucijos išbraukimą 
balsavo 220 narių, o prieš- 
50.

Debatai vyko 3 valan
das. Tuo pačiu Latvijoje 
dabar įvesta daugpartinė 
sistema.

Latvijoje dar nebuvo 
sudaryto projekto latvių 
kalbos įteisinimui, tačiau 
netrukus tikimasi, kad jis 
bus paruoštas.

DRUMSTI KANADOS
POLITINIAI VANDENYS

šį pirmadienį, sausio 22 
d., parlamentui pradėjus 
naują sesiją, negailestingai 
opozicijos puolami konser
vatoriai su savo vadu ir 
m in. pirmininku Mulroney, 
beviltiškai bando išbristi is 
vis gilėjančios politinės 
balos. Jie ne tiktai pra
rado kanadiečių pasitikėji
mą, jų populiarumui nu
smukus beveik trečion vie
ton, bet užsitraukė visų 
provincijų rūstį. Atlanto 
provincijose, kurioms gre
sia katastrofiškas nedarbas, 
beveik žlugus žvejybai, 
žmonės graso maištais, o 
įtūžę newfoundlandieciai 

.sakosi vėl atsiskirsią nuo

Kanados. Prerijų provinci
jos nebepasitiki konser
vatoriais, nes jie esą viską 
grūda Ontario ir Quebec'o 
provincijoms, pamiršę galo 
su galais nebesuvedančius 
žemdirbius ir pagrįstus pre- 
rijiečių pasiūlymus pertvar
kyti senatą ir suteikti vi
soms provincijoms vienodą 
svorį ir balsą Otavoje.Britų 
Kolumbija, visiškai nusi
vylusi oaoartine provincine 
vyriausybe, laisvąja prekyba 
ir yrančia ekonomine būkle, 
seniai dantį galanda ant 
konservatorių ir jų bevai- 
rės politikos. Net ir Onta
rio provincijoje, kuri šiuo 
metu labiausiai lobsta ir 
riebėja, jau girdisi vis dau
giau nepatenkintų balsų ne 
tiktai dėl nelaimingojo
Meech Lake susitarimo,
bet ir planuojamųjų neap
kenčiamų GST mokesčių. O 
Quebec' as, kuris vis įžū
liau reikalauja Kanados 
pasisakyti dėl jos įsiparei
gojimų Quebec’ui, bet net
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gąsdina Kanadą priimti 
Meech LaKe susitarimą, 
nes kitaip suirsianti Kana
dos konfederacija. Ir tas 
pats Bourassa, kuris nepai
sydamas Kanados Aukš
čiausiojo teismo sprendimo 
įvedė diskriminacinį įsta
tymą Nr. 178 ir kasdien 
planuoja vis naujus suvar
žymus ne prancūzų kve- 
bekiečių kilmės kanadie
čiams, vakar staiga ėmė 
prašyti, kao šie padėtų pra
stumti Meech Lake susita
rimą, nors jo pataisų reika
lauja Manitobos, Newfound- 
lando, New Brunswick'o ir 
net Britų Kolumbijos pro
vincijos. Ir visa tai iššaukė 
neapgalvota ir kvebekiečių 
separatistams rinkėjams 
pataikavusi Mulroney bru
kama pavojinga, Kanados 
centrinę valdžią ardanti, 
paskubomis iškepta Meech 
Lake sutartis.

š.m. birželio mėn. įvyks
iantiems federalinės libe
ralų partijos vadovo rinki
mams jau į kandidatus 
pasisiūlė milijonierius Paul

PRANEŠA. ELTA

lūpomis Vilniaus Krašto dalis. Žemėlapyje,žurnalo puslapyje,tai nebuvo pažymėta. Matyt, naudojosi kokiu nors
1 enkiį patiektu žemėlapiu, arba tiesi 
Martin iš Montrealio, apie 
Kurio milijonus žinoma 
daugiau, negu apie jo poli
tinius įsitikinimus; narsio
ji ir balsingoji Sheila Copp 
iš Hamiltono, turinti dau
giau idėjų ir supratimo, 
negu visa šutvė senųjų libe
ralų, ir šiandien (t.y. sau
sio 23 d.) žinomas kvebe- 
kietis ir Trudeau politikos 
pasekėjas Jean Chretien, 
šiuo metu pats populiariau
sias kandidatas. Netrukus 
laukiama dar šių asmenų 
pasisKelbiant kandidatais: 
Clifford Lincoln' o iš Que
bec'o ir John Nunziat'os 
iš Ontario. Pastarasai pasi
ryžęs, kaip jis pasisakė, 
Kovoti už trečdalį Kana - 
dos gyventojų, kurie nėra 
nei anglosaksų, nei prancū
zų kilmės, teises ir pagrįs
tas aspiracijas bei teisingą 
ir proporcingą atstovavimą 
Kanados politiniame gyve
nime. Pirmą kartą pasigirs
ta ne tiktai tuščias plepėji
mas, bet sąmoninga pastan
ga tai tiKrai įgyvendinti.

tai palaikyta ‘smulkmena’.
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Tame pačiame žurnale atspausdintas žemėlapis,kur vyksta įsiliepsnojęs konfliktas 
tarp azerbaidžaniečių, armėnų ir sovietą kariuomenės.

VLIKO LAIŠKAI PREZIDENTUI BUSH*UI

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas pastarųjų 
trijų mėnesių bėgyje keturis kartus kreipėsi į Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentą Georg’ą Bush’ą, informuoda
mas jį apie laisvės judėjimo raidą okupuotoje Lietuvoje 
ir apie laisvajame pasaulyje daromas pastangas panaikin
ti Hitlerio-Stalino pakto tebesitęsiančias pasekmes - 
Lietuvos okupaciją.

JAV prezidentas buvo prašomas viešai pasisakyti Lie
tuvos okupacijos panaikinimo klausimu ir Sovietų Sąjungai 
paaiškinti Paoaltijo okupacijos nepripažinimo politiką, 
remiančią Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymą. 
Prezidentas ir Užsienio reikalų sekretorius J. Baker taip 
pat buvo painformuoti apie Persitvarkymo Sąjūdžio, Lietu
vos Laisvės Lygos, Lietuvių Demokratų Partijos ir kitų 
okupuotoje Lietuvoje veikiančių judėjimų ir politinių 
partijų įnašą bei reikšmę Lietuvos laisvinimo veikloje.

Gotlande pasirašytas komunikatas ir Pravdos išpuolis 
prieš šio komunikato pasirašymą buvo įdėtas į Kongreso

registrą (Congressional Record). Prezidento Bush’o susi
tikimo su M. Gorbačiov’u Maltoje išvakarėse, Veteranų 
adm insitracijos sekretorius Edward Derwinski įteikė jam 
ypatingos informacijos apie Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Sekretorius Derwinski painformavo VLIKą, kad Pabaltijo 
klausimas to susitikimo metu buvo svarstytas.

VLIKAS RAGINO BUSH’Ą REAGUOTI Į GOBAČIOV'p 
IŠPUOLIUS

Generaliniam sekretoriui M. Goroačiov' ui pasmerkus 
Lietuvos Komunistų Partijos nutarimą atsiskirti nuo cent
rinės Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos, griežtai pasi
sakius prieš Lietuvos Aukščiausios Tarybos nutarimą pa
keisti 6-tą Konstitucijos paragrafą ir tuoini įteisinti ir 
kitų politinių partijų bei ideologinių judėjimų veiklą ir 
pareiškus, kad jis su delegacija vyks į okupuotą Lietuvą 
šių nutarimų svarstyti, VLIKas vėl kreipėsi į prezidentą 
Bush’ą, prašydamas, kad jis reaguotų į Gorbačiov’o kiši
mąsi į okupuotos Lietuvos vidaus reikalus.



Ui Lietuvos iilaisvinima! Už ižtikimybį Kanadai!
Pour lą liberation de la Lituanie! Loyautž au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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APIE KLAIPĖDOS KRAŠTĄ, SUKAKTIES PROGA

KLAIPĖDA - vieninte
lis Lietuvos uostas; nuo 
1945.sausio mėn.24 d. oku
puotas Sovietų Rusijos.

KLAIPĖDOS apylinkėje, 
kur Kuršių Marios susijun
gia su Baltijos jūra, kur 
Danė įteka į Kuršių Marias, 
nuo neatmenamų laikų 
buvo vietovė, gyvenama 
lietuvių kilmės žmonių. 
XI-XII šimtmetyje vokie
čiams pradėjus veržtis 
į Pabaltįjį, jie pastebėjo, 
kad ta vieta, kur randasi 
Klaipėda, yra labai svarbi 
strategiškai. Per jų ėjo 
trumpiausias ir saugiausias 
kelias tarp abiejų Ordinų 
nukariautų sričių. O ir 
žemaičiai su prūsais, teik
dami vieni kitiems paramą 
prieš abu Ordinus, irgi 
naudodavosi tuo pačiu keliu 
- per Kuršių Užnugarį.

Todėl 1252 m.sergančio 
Livonijos Ordino landmeiste- 
rio pavaduotojas Eberhard 
von Seyne pastatė KLAI
PĖDOS pilį. Taip buvo 
sudaryta svarbi strateginė 
ašis: Dancigas-Karaliaučius 
-Klaipėda-Ryga ir per jų 
vyko vokiečių ekspansija 

*į Rytus.
Lietuviai, gindamiesi 

ir keršydami už plėšikavi
mo ir grobimo žygius į 
Lietuvų, naikino vokiečių 
pilis: 1323 m., 1379 m. 
ir 1409 m. Klaipėdos pilis 
ir miestas buvo pakartoti
nai sunaiKinti.

Miestas ir toliau pergy
veno eilę gyvavimo, menkė
jimo ir klestėjimo ciklą 
dėka sukilimų prieš Ordiną, 
dėka gana ramaus periodo 
po Žalgirio mūšio 1410 
m. Nukentėjo nuo 1540 
m.didžiulio gaisro. Šilutės 
ir Liepojos miestų konku
rencija menkino Klaipėdos 
reikšmę, bet jau apie 1600 
m. miestas buvo atsistatęs 
ir prakutęs. Tačiau 1625 
m. prasidėjo 6-tasis švedų 
karas. Pasirašius taikos 
sutartį su jais, švedai iške
liavo, o 1657 m.Fridrich’as 
Wilhelm’as suteikė miestui 
"laisvos prekybos privilegiją"

Ypatingai lemtingos 
buvo du kartu išplitusios 
maro epidemijos ir vėl 
švedų puolimai. Miestas 
tapo gaisrų sunaikintas, 
tačiau pilis nepasidavė. 
Metus laiko siautęs didysis 
maras 1709-1710 m. išnai
kino daugelį gyventojų, 
tačiau į jų vietų atvyko 
naujų gyventojų iš Lietuvos 
ir Vokietijos.

1757 m. KLAIPĖDĄ 
buvo okupavę ir rusų ka
riuomenė bei laivynas iki 
1762 m. Nežiūrint to, tarp
tautinė prekyba, atsidarius 
sienai su Lietuvos teritori
ja, stipriai kilo ir miestas 
pradėjo atsigauti.

Po Napoleono vedamų
karų, nors Klaipėda vėl
buvo atskirta nuo savo
natūralaus užnugario- Lie
tuvos - ir nors Prūsija
2 psl.

traktavo Klaipėdų kaip 
užkampį, kuriam nereikėjo 
daug kuo padėti, KLAIPĖ
DOS miestas vystėsi ir 
augo. Tiktai 1853 m. buvo 
nutiestas pirmasis tinkamas 
kelias iš Tilžės į Klaipėdų, 
o 1875 m. pravestas gele
žinkelis iš Tilžės į Klaipė
dų. Lietuviškumas čia pa
jėgė išsilaikyti stipriau, 
negu tolimesnėse Rytprūsių 
dalyse.

KLAIPĖDA ir Kraštas 
prisijungė prie Didžiosios 
Lietuvos 1923 m.sausio 
mėn. 15 d., taigi, prieš 
67 metus dėka susidėjusios 
politinės padėties Europoje 
ir dėka Versalio sutarties 
pasirašymo. Ja remiantis, 
vokiečių kariuomenė išėjo 
iš Klaipėdos Krašto, o 
1920 m. vasario mėn. 21 
d. Prūsų Lietuvių Tautos 
Taryba priėmė rezoliucijų, 
kuria reikalauta susijungti 
su Lietuva į bendrų valsty- 
bę^

Prancūzija ir Lenkija 
spaudė Lietuvų, kad ji 
išsižadėtų Vilniaus ir už 
tai gautų Klaipėdų.

Tačiau Lietuvos Steigia
masis Seimas 1921 m. lap
kričio mėn. 11 d. priėmė 
rezoliucijų, reikalaujančių 
KLAIPĖDOS KRAŠTĄ PRI
JUNGTI PRIE LIETUVOS. 
Tuo pačiu garantavo jo 
savitumų ir davė autono
mijų kai kuriose srityse. 
Tuo pačiu metu ten įsitai
sęs civilinis komisaras pran
cūzas Petisnė stengėsi 
lenkų ir prancūzų pageida
vimu, tvarkyti kraštų lais
vojo miesto būdu. Ekono
mija stipriai smuko ir vie
tos lietuviai ėmėsi inicia
tyvos.

1923 m. sausio mėn. 
9 d. MAŽOSIOS LIETUVOS 
GELBĖJIMO KOMITETAS 
išleido manifestų ir prane
šė, kad jie perėmė Klaipė
dos Krašte valdžių, atstatė 
buvusių Krašto direktorijų 
ir paskyrė naujų Krašto 
direktorijos _____ pirmininkų
ERDMONą SIMONAITI

Tame manifeste buvo 
garantuota abiejų kalbų 
lygybė, paskelbta politi
niams kaliniams amnestija.

Mažosios Lietuvos suki
lėliai, vadovaujami Erdmo- 
no Simonaičio ir Jono Bud
rio, remiami Didžiosios 
Lietuvos savanorių, lengvai 
užėmė kraštų ir nors pran
cūzų įgula ir Krašto poli
cija priešinosi Klaipėdos 
mieste, buvo palaužti ir 
1923.1.15 d. miestas buvo 
lietuvių rankose.

Nors buvo grasinimų 
iš Alijantų pusės, tačiau 
karo veiksmų neįvyko.

1923 m. sausio 24 d. 
Lietuvos Seimas, išklausęs 
m in. p-ko E. Galvanausko 
pranešimų apie M.L.Gelbė- 
jimo Komiteto deklaracijų, 
priėmė rezoliucijų, sveiki
nančių visus KLAIPĖDOS 
KRAŠTO gyventojus, prokla
mavusius savo norų susi

jungti su nepriklausoma 
Lietuvos Respublika.

Vyriausybė, vykdydama 
rezoliucijų, buvo atsiuntusi 
savo įgaliotinį Antanų Sme
tonų. Tarptautinėse sferose 
tačiau dar reikėjo praves
ti ilgas ir sunkias derybas, 
kol pavyko sudaryti Klai
pėdos Krašto statutų.

Turėdama natūralų eko
nominį užnugarį, KLAIPĖ
DA tuojau atkuto. Čia 
buvo įsteigta visa eilė 
įmonių, jų tarpe MAISTO 
fabrikas ir šaldytuvai, PIE- 
CENTRO skyriai, LIETŪ
KIO sandėliai, laivininkys
tės įmonė LIETUVOS BAL
TIJOS LLOYDAS. Čia įsis
teigė ir pradėjo augti Lie
tuvos prekybos laivynas, 
1939 m. jau turėjęs 5 nuo
savus laivus.

Kartu pagyvėjo ir pra
turtėjo kultūrinis gyvena
mas. Buvo įsteigta KLAIPĖ
DOS KONSERVATORIJA, 
su simfoniniu orkestru, 
LIETUVOS VALSTYBĖS
TEATRO KLAIPĖDOS SKY- 
RlUS.Susikūrė ir gerai vei
kė visa eilė draugijų, skir
tų kultūrai, ypač lietuviš
kai dainai, Pedagoginis 
Institutas, Prekybos Institu
tas, didelė AUKURO drau
gijos biblioteka ir kt.

Kraštas klestėjo iki 
Hitlerio atėjimo į valdžių. 
Agituojami ir inspiruojami 
iš Berlyno ir Karaliaučiaus, 
organizuodami priešlietuviš- 
ką veiklą ir norėdami 
atplėšti Klaipėdos Kraštų, 
vietiniai vokiečiai darėsi 
vis įžūlesni.

Lietuvos vyriausybė
išdrįso Iškelti baudžiamųjų 
bylų už priešvalstybinę 
veiklų apie 80-čiai Klaipė
dos Krašto vokiečių su 
jų vadovais Sassu ir Neu- 
mannu. Ši byla buvo pa
garsinta visame pasaulyje.

Hitleris tačiau nerimo 
ir, kada pasaulio dėmesys 
nukrypo į Čekoslovakijos 
užgrobimų, Vokietijos Užsie
nio Reikalų ministeris Joa
chim von Ribbentrop'as 
patiekė ultimatumų su 
grasinimais užimti ne tik

Kraštų, bet ir visų Lietuvą.
Nebuvo vilties gauti 

paramos iš laisvojo pasau
lio ir teko nusileisti Trečio
jo Reicho galybei. 1939 
m. kovo mėn.21 d. dar 
buvo bandyta diskutuoti 
abiejoms vyriausybėms, 
tačiau teko pasirašyti su
tartį, kokios Hitleris parei
kalaus. Klaipėdos Kraštas 
buvo įjungtas į Rytprūsių 
provincijų. Smūgis buvo 
sunkus. Dalis Krašto lietu
vių pasitraukė į laisvųjų 
Lietuvų, kiti, pasilikę Kraš
te,buvo areštuojami, kalina
mi ir siunčiami į koncentra
cijos stovyklas. Mokyklos, 
draugijos, organizacijos 
buvo oficialiai uždarytos, 
bet Krašto galutinai suvo
kietinti nepavyko.

1944 m. pabaigoje, so
vietai po sunkių kovų užė
mė Klaipėdos Kraštų, kuris, 
ypač miestas, labai nuken
tėjo ir buvo prijungti prie 
jau okupuotos Lietuvos 
T.S.R. B.N.

/Pasinaudota Lietuvių En- 
ciklopedija/bostoniške/,XIIt./.

LIETUVA Ž U R N A L IĮ PUSLAPIUOSE

TIME ŽURNALO š.m. sausio mėn. 22 d. leidinyje, 
ant viršelio matome nuotraukų Lietuvos gyventojų minios 
su vėliavomis ir laisvės šūkiais Michail Gorbačiov’o lanky
mosi Vilniuje metu. Kitas atvaizdas to įvykio - 2 psl., 
o 6 psl., laiškų skyriuje, mums įdomūs skaitytojų pasisaky
mai, ypač, kad Michail Gorbačiov'as to paties žurnalo 
sausio mėn. 1 dienos leidinyje buvo paskelbtas "Man of 
the Decade" - dešimtmečio žymiausia asmenybe.
Rašo:

* "Didžiausia nuopelnų dalis Rytų Europos laisvėjime 
teisingai priskiriama Michail S.Gorbačiov'ui (sausio 1 d.). 
Tačiau demokratija yra galima tiktai tuomet, kai ginkluo
tų pajėgų vaidmuo skiriamas ginti laisvę ir pilietines tei
ses prieš vidaus ar užsienio grėsmę. įvykiai Tiananmen 
Aikštėje ir Rumunijos miestuose tai ypatingai pabrėžia". 
( Ikechukwu O.Azuonye, London.).

* "Aš tikėjausi, kad jūs paskelbsite Gorbačiov'ų žy
miausia Metų Asmenybe. Kokia drųsa paskelbti jį Dešimt
mečio Asmenybe!" (Ron Birminghasm, Suffield.Conn.).

* "Esu pritrenktas! Kodėl komunistinis diktatorius 
Michail Gorbačiov'as - Dešimtmečio Asmenybė? Ar todėl, 
kad jis kapituliavo, nes jo draugai komunistai privedė 
prie pražūtingos ekonomijos? Gorbačiov'as kalba apie 
demokratijų ne todėl, kad jis to norėtų. Jis tai daro, 
nes nėra kitos išeities. 1980 m.Ronald Reagan'as atkreipė 
pasaulio dėmesį, sakydamas, kad ateities kelias yra taika 
ir laisvė. Gorbačiov'as buvo pakankamai protingas, kad 
suprastų, jog šaltojo karo nelaimės, bet - Amerikos 
prezidentas Reagan'as yra vienas tų, kuris turėtų būti 
pripažintas Dešimtmečio Asmenybe. (Steve Symms, U.S.Se- 
nator, Idaho, Washington).

* Gorbačiov'as nusipelno pagerbimo už savo drųsių 
laikysenų, susidarius naujai situacijai, bet dešimtmetis 
priklauso Lenkijos "Solidarnosč". (Robert Gamble,Boston).

* "Jūs priskiriate Sovietų lyderiui per daug nuopelnų 
už laisvės bangų, apėmusių Rytų Europų. Gorbačiov'as 
yra tiktai įkalintojas, kuris paleido kalinius iš jų celių. 
Jo veiksmai yra išvada metais trukusių ekonominių ir 
karinių spaudimų Vakarų Alijantų, ypatingai iš energingo 
Reagan'o Administracijos veikimo.

Rytų Europos auganti laisvė teisingai priklauso Ame
rikos ir Vakarų Europos žmonėms, kurie atrėmė ir atsilaikė 
prieš Gorbačiov’o pirmtakus. (Bryan C.Klum, Kasilua, 
Hawaii).

* " Kodėl jūs pasirinkote žmogų, atstovaujantį sis
temai, kurios nori atsikratyti Rytų Europos gyventojai? 
Komunizmas tikriausiai pasirodys, kaip didžiausia 20-tojo 
šimtmečio klaida. Tikrosios šio dešimtmečio asmenybės 
yra tie, kurie prarado savo gyvybes, bekovodami su komu
nistiniais pavergėjais. (Jane Maureen Muehlum.Eltville, 
West Germany).

/ Vertė Birutė Nagienė/

Pabaltijo kraštų žingsniai 
į laisvę

VYTAUTAS SKUODI S

/SVARBESNIŲJŲ ĮVYKIU LIETUVOJE, LATVIJOJE IR 
ESTIJOJE KRONIKA, nuo 1989 m. rugsėjo 30 d. 
iki gruodžio men', '31 d7.

1989 metai:

LATVIJOJE, rugsėjo 30 d. buvo sudaryta Pabaltijo 
Kraštų Parlamentarų Grupė.

Jos tikslas - ginti PABALTIJO TAUTU demokratinius 
principus ir teises. Grupę sudaro Pabaltijo kraštų liaudies 
deputatai į Tarybų Sųjungos Aukščiausiąjų Tarybų (TSRS 
AT).

KAUNE, rugsėjo 30 d. įvyko Kauno Srities SĄJŪDŽIO 
konferencija. įkurta tos srities koordinacinė taryba, kuri 
artimiausiu laiku skirs ypatingai didelį dėmesį rinkimams 
į Lietuvos TSR Aukščiausiųjų Tarybų (LTSR AT).

MASKVOJE, spalio 2 d. TSRS AT sesijoje 40 Lietuvos 
deputatų įteikė M.Gorbačiov'ui protesto pareiškimų dėl 
Tarybų Sųjungos Komunistų Partijos Centro Komiteto 
(TSRS CK) grėsmingo pareiškimo "Dėl padėties tarybinio 
Pabaltijo respublikose".

Spaudžiama MasKVos Kremliaus, ESTIJOS TSR AT spa
lio 5 d. sulaikė veikimų naujojo rinkimų įstatymo straips
nio, pagal kurį turi teisę balsuoti ir būti išrinktais tiktai 
tie, kurie Estijoj išgyveno ne mažiau kaip 5 metus, o 
rinkiminėje apylinkėje ne mažiau kaip du metus.

VILNIUJE, spalio 5 d. įkurtas kriminalinių nusikaltėlių, 
teisių gynimo komitetas. Jį sudarė buvę politiniai kali
niai ir keletas vA^ūS Reikalų Ministerijos žinybos pareigū
nų.

LATVIJOS Liaudies Frontas (LLF) II-jame suvažiavime 
spalio 8 d. nubalsavo už nepriklausomų LATVIJĄ, iš 1704 
delegatų, p r i e š šį ,nutarimų balsavo tiktai 1 delega
tas. Anksčiau LLF pasisakydavo tiktai už Latvijos autono
mijų.

Latvijos KP vadovybė pareiškė, jog ji sutinka su ta 
politine platforma, kurių paskelbė LLF. LLF programoje 
skelbiama pasiruošimo perėjimui į nepriklausomybę laiko
tarpis, o taip pat pasiruošimas perimti valstybės saugumo 
(KGB) ir policijos (MVD) funkcijas, tuo pačiu metu ve
dant derybas dėl sovietinės armijos išvedimo iš Latvijos.
• LTSR AT svarstomas referendumo LIETUVOJE projek
tas. Sudaryta tam reikalui atitinkama komisija.
• LTSR Ministrų Taryba paskelbė potvarkį, kuris apribo
ja atvykimų į Lietuvų iš socialistinių Europos kraštų. 
Sis potvarkis pagrindinai nukreiptas prieš Lenkijos pilie
čius, kurie plūste plūdo į Lietuvų ir išpirkdavo viskų, 
kų tik rasdavo krautuvėse. „
• LIETUVOS Komjaunimo Organizacijos Centro Komite
tas LTSR AT Prezidiumui pasiūlė sudaryti parlamentinę 
komisijų, kuri paruoštų Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo projektų. Kreipimesi sakoma, jog tokios komisijos 
sudarymo būtinumų sųlygoja tai, kad "respublikos kelias
į nepriklausomybę yra neišvengiamas ir negrįžtamas. Jo 
laikosi dauguma Lietuvos gyventojų". Pažymėtina, jog 
Lietuvos Komjaunimo organizacija yra atsiskyrusi nuo 
priklausomybės Maskvos Komjaunimo Centrui.

RYGOJE įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo LATVI
JOS, ESTIJOS ir LIETUVOS vyriausybių vadovai drauge 
su Latvijos Liaudies Fronto, Ėstijos Liaudies Fronto ir 
Lietuvos Persitvarkymo Sųjūdžio vadovais. Pasitarimo 
priimtas nutarimas nuo 1993 metų pradėti tamprų ekono
minį bendradarbiavimų, pavadintų "Pabaltijo Bendroji Rin
ka". Tos rinkos tikslas - vieningo ekonominio komplekso 
sudarymas ir prekybos su užsienio kraštais suderinimas. 
Šį pasitarimų suorganizavo PABALTIJO TARYBA, kurių 
sudaro LLF, ELF ir Lietuvos SĄJŪDŽIO atstovai. Toji 
Taryba kiekvienų mėnesį susirenka aptarti veiksmų koor
dinacijų ir strategijų.

RYGOJE įvyko Latvijos, Estijos ir Lietuvos finansų 
specialistų pasitarimas. Buvo nutarta, jog yra būtina 
Pabaltijo respublikose įsteigti savarankiškus bankus ir 
sudaryti savas pinigines sistemas. LIETUVOS _ specialistų 
grupei vadovavo Kazimiera Prunskienė - SĄJŪDŽIO Sei
mo Tarybos narė, TSRS AT liaudies deputatė ir LTSR 
Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoja ( nuo gruodžio 
mėn. ir LKP CKBiuro narė).

. VILNIUJE, KAUNE, ŠIAULIUOSE, MAŽEIKIUOSE,KLAI
PĖDOJE, MARIJAMPOLĖJE spalio mėn. viduryje įvyko 
mitingai, kuriuose lietuviai surinko grųžinimui į karinius 
komisariatus savo karinius bilietus. Iki spalio 19 d.tokių 
dokumentų buvo sugražinta apie 1.000.

Spalio 24 d.. SĄJŪDŽIO VIII-je Sesijoje buvo priimtas 
nutarimas dėl Lietuvos TSR pilietybės. (Latvijos ir Esti
jos liaudies frontai pilietybės klausimo svarstymus atideda 
ateičiai, kada jų kraštai atgaus nepriklausomybes).

Toje pačioje sesijoje buvo priimtas nutarimas kreiptis 
į LTSR AT su prašymu, kad būtų sustabdytas Lietuvos 
jaunuolių šaukimas į sovietinę armijų.

(Nukelta į 3 psl......)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI . NARIAI IR ĮNAŠAI

Nauji nariai
1545. Daugėlienė Ona.................................................... $ 100
1546. Kovaliūnienės Bronislavos palikimas .......$12,970
1547. Povilenskio Kazio palikimas ................... 19,600
1548. Milašienės Emos atminimui......................... 230
1549. Staskevičienė Danutė ......................................... 100
1550. Dūdienė Nida ......................................................... 100
1551. Jonaitiene Ramūnė ................................................ 100
1552. Kerbelis Vaclovas ................................................ 340
1553. Žakevičienės Janinos atminimui ..................... 200
1554. Gužo Petro atminimui ........................................ 165
1555. Žynskio Valterio atminimui..............................1,000
1556. Bugailiškio Antano atminimui............................ 175
1557. Neumanienės Veronikos atminimui ............... 14U
1558. Leiliono Petro palikimas ..........................  40,469
1559. Baliukevičienės Anelės atminimui .................... 100
1560. Baliukevičiaus Balio atminimui............................ 100
1561. Baliukevičiaus Mečio atminimui ..........................100
1562. Gabrėnai, Jadvyga ir Pranas ..........................1,000
1563. Palubinskienės Liudvikos palikimas .........41,499
1564. Asmenavičius Juozas .............................................. 100
1565. Asmenavičienė Antanina ......................................100
1566. Norkus Kęstutis ........................................................100
1567. Dulkys Kazys .............................................................500
1568. Mačiulaitis Eduardas ............................................... 100
1569. Mačiulaitienė Aldona ..............................................100
1570. Adomaičiai, Marija ir Jonas ..............................100
1571. Čepaitienė Birutė ...................................................... 100
1572. Čepienė Emilija .......................................................... 100
1573. Sonda Vladas ............................................................... 100
1574. Sondienė Elzbieta .....................................................100
1575. Sonda Rimvydas .......................................................... 100
1576. Sondienė Dalia .............................................................. 100
1577. Sonda Darius ............................................................... 100
1578. Žynskienė Stefanija ............................................... 1,000
1579. Mitalo Algirdo atminimui .................................... 355
1580. Gedrimas A. J.............................................................. 100
1581. Šileikio Edvardo atminimui ............................... 1,000
1582. Čelkienės Onos atminimui.................................... 35u
1583. MeKŠriūiį«? Stasio atminimui ...............................405
1584. Enskaičiai, Teresė ir Pranas ................................. 475
1585. Rovienė Bernadeta .................................................. 100
1586. Širnonelienė Aldona.................... 100
1587. Gailiaus Valentino, kun. atminimui ...................100
1588. Radžiaus Stasio atminimui .....................................100
1589. White Vida ...................................................................... 100
1590. Dornfeld Rima ........................................................... 100
1591. Gaputis Pranas .......................................................... 100
1592. Kanopa Povilas .............................................................100
1593. Vidugiris Bronius, dr.................................................. 100
Įnašus papildė:

1U. Mockai L. ir Z., dr................................................ 1,050
20. Paškevičius A............................................................ 1,100
23. K.L.B. Ottawos apylinkė .................................9,900
34. Mališka Izidorius ...................................................... 600
46. Uleckienė M. dr........................................................... 6o0
73. Koyelaičiai A. ir T.............................................89,425

107. Kuchalskis E...............................................................1,100
' T12. Šidlauskaitė A., dr. ...........t.r...........................450

113. Rimšaitė J. dr.............................................................. 500
160. Bubliauskienė K............................................................ 250
167. Erštikaitis A............................/......................................300
176. Repečkos M. ir 1........................................................ 600
182. Kundrotienė I..................................................................150
185. Poškai M. ir V.............................................................. 150
191. Montvilas V....................................................................1,200
252. Hamiltono Medž. ir Žūki, klubas "Giedraitis".. 150
253. Jurevičius V....................................................................... 125
282. Vaitkūnai H. ir P................................................... 5,300
289. Suima V. dr..................................................................3,200
303. JanKŪnas A................................................................... 1,105
354. Vitkūnas J...................................................................4,500
371. Stepaitis H...................................................................... 200
394. Zavadskienė V................................................................320
455. Rimšų P. ir K. atminimui ......................................900
534. Žmuidzino J. dr. atminimui ...................................575
536. Skilandžiūnas V. Rev.................................................. 500
537. Stalioraičio J. atminimui ..................................1,000
557. Andersonienė J............................................................. 200
596. Čepo St. atminimui .............................................1,155
629. Žiogarys R...................................................................... 200
633. Tamošaitienė A..............................................................400
645. Januškaitė B....................................................................200
648. Polgrimas P.................................................................... 200
652. Jonikai, D. ir M.......................................................... 200
655. Tumosa Z....................................................................... 700
726. Zulonienė D....................................................................800
695. Petrus E...........................................................................200
718. Agurkiai, G. ir V....................................................1,600
790. Gaputytė M...................................................................1,000
795. Antanaičio M. atminimui ............................... 5,200
800. Petrus E. A...................................................................126
851. Januškevičius Č.......................................................1,400
852. Dabkus P.........................................................................500
858. Vaitkus V.........................................................................400
908. Raudžio p. atminimui ................................................320
914. Sakalas P. Z....................................................................300
921. Urbienės Ap. atminimui .......................................3,505
946. Mitalo A. atminimui ..................................................800
947. Radzevičienė L.......................................................... 800
970. Čepienė A........................................................................ 150

1030. Bernotai H. ir P..................................................... 3,900
1039. Didžbalio J. atminimui ........................................1,840
1063. Dabkienė 0........................................................................500
1083. Girnius P......................................................................... 400
1086. Vilčinskai B. ir K.........................................................400
1132. Savickas B.....................................................................1,350
1138. Noreikos F. atminimui ............................................... 600
1156. Grinius M. R................................................................. 400
1169. Anysienė V.................................................................... 125
1212. Mažeikaitė Rasa, dr.................................................. 150
1214. Stanevičius V................................................................. 150
1218. Geras V.......................................................................... 150
1231. Permino S. atminimui .............................................. 200
1246. Gudžiūnas K.................................................................. 150
1247. Radžiai V. ir V.......................................................  Z00
1282. Mastis W....................................................................... 300
1303. Ralio D. palikimas .............................................41,000
1310. Fredas S........................................................................ 1,200
1344. Starkeviėius-Starke J..................................................250
1376. Janušonis S................................................................... 300
1990.I45

(...atkelta iš 2 psl.)
PABALTIJO KRAŠTŲ ŽINGSNIAI Į LAISVĘ

Vytautas Skuodis

LATVIJOS TSR AT Prezidiumas spalio 26 d. respubli
kiniam kariniam komisariatui pavedė paruošti projektą 
alternatyvos karinei tarnybai, pasiūlymus dėl pakeitimo 
TSRS įstatymo apie visuotinę karinės tarnybos prievolę 
ir karinės tarnybos nuostatų, visa tai pateikiant Latvijos 
TSR AT Prezidiumui svarstyti iki 1989 m. lapkričio mėn. 
2 dienos.

VILNIUJE, spalio 28 d. apie 1.000 žmonių gyvąja gran
dine buvo apsupę respublikos karini komisariatą, protestuo
dami dėl naujokų paėmimo į karinę tarnybą.

VILNIUJE, spalio 28-29 d.d. įvyko Lietuvos ukrainiečių, 
tautinės družinos suvažiavimas.

ESTIJON, spalio mėn. pabaigoje buvo atvežti žinomo 
disidento Juri Kukk palaikai, kuris 1981 m. buvo paskel
bęs bado streiką, mirė Vologdos kalėjime.

VILNIUJE , spalio 31 d. įvyko LIETUVOS partijų ir 
politinių organizacijų bendras pasitarimas ir buvo sudary
tas bendras jungtinis komitetas šaukiamųjų i sovietinę 
armiją reikalams tvarkyti.

VILNIUJE lankėsi JAV senatorius Gary Hurt. Jis susi
tiko su Lietuvos TSR Minisrų Tarybos p-ku V. S a ka
la u sk u. Domėjosi Lietuvoje vykstančio persitvarkymo- 
atgimimo klausimais.

WASHINGTON’e, spalio 19 d., JAV Atstovų Rūmuose 
įvyko apklausa Pabaltijo respublikų ir JAV politikos jų 
atžvilgiu klausimais. Buvo apklausti Lietuvos Atstovybės 
šefas St.LozoraitisJr., Latvijos Atstovybės šefas A.Diny- 
berg ir Estijos gen. konsulas E.Jaakson. Taip pat JAV 
Valstybės Departamento sekretoriaus asistentas Europos 
ir Kanados klausimais James Dobbins ir tarptautinės 
teisės specialistas bei Pabaltijo kraštų prijungimo prie 
TSRS nepripažinio politikos žinovas William J.H.Hough.

117 JAV kongresmanų prez. G.Bush'o vyriausybei pa
siuntė laišką, kuriuo prašoma, kad Prezidentas jsakytų 
Valstybės Sekretoriui peržiūrėti JAV politiką Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu taip, kad jiems būtų pripažintas regioni
nių konfliktų statusas.

EUROPOS PARLAMENTO SESIJOS STRASSBOURG’e, 
spalio 23-27 d.d. didelė pabaltiečių grupė, sudaryta įvai
rių emigracijoje esančių organizacijų, susitiko su keliais 
Europos Parlamento nariais. (Bus daugiau)

XXX

UŽ SPEIGRAČ10, PRIE LENOS

Slinko tamsūs dešimtmečiai, slėpdami nuo mūsų tikrą 
tiesą apie tragiškus prieškarinius ir pokarinius metus. 
Apie juos buvo kalbama tik pašnibždomis arba tik 
namuose, su pačiais artimiausiais žmonėmis.

Beveik nieko nežinojome apie 1939 m. rug
pjūčio mėnesio 23 dieną ir rugsėjo mėn. 28 d. TbRS ir 
Vokietijos slaptuosius sandėrius. Tik__praslinkus pusei
amžiaus, atgimstanti tauta sužinojo tą šiurpią tiesą. 
Kraupūs trėmimai, saugumo rusių tragedijos, bevardžiai 
kapai sietuvos laukuose ir miškuose, lietuviški kryžiai 
Sibiro platybėse. Archyvinė, medžiaga vis dar slepiama, 
todėl žmonės patys pradėjo įvairiais būdais rinkti’ duome
nis apie tautos genocido laikus, pradėjo vykti į tas vie
tas, kur amžinai ilsėtis liko didelė mūsų tautos dalis, 
dešimtmečius kentėjusi, atplėšta nuo Tėvynės.

Šių metų liepos 9 - rugpjūčio 10 vyko ekspedicija 
"Lena - 89" tremtinių keliais maršrutu Tiksis-Bykov, My- 
sas - Tit Arai - Trofimovskas - Arangastachas - Bob- 
rovsKas - Muostachas. Šiandien pas mus svečiuojasi du 
mūsų krašto žmonės, ekspedicijos "Lena-89" dalyviai: 
ekspedicijos vadovas, šiuo metu gyvenantis Kaune, KPI 
docentas RIMANTAS PLĖŠTYS ir Troškūnų bažnyčios 
klebonas STASYS KaZĖNaS. Jie sutiko papasakoti apie 
šią ekspediciją.
R. Plėštys: "Ne sykį, keliaudamas neaprėpiamo Sibiro 
platybėmis, matydavau pavienius kryželius, kauburėlius, 
kapinaičių likučius su užrašų žymėmis, kuriuos galėjau 
įskaityti tik sukaupęs visą dėmesį ir ieškodamas loginio 
ryšio tarp atskirų raidžių ir frazių. Rodėsi, kad už metų 
kitų nežinomybės uždanga amžinai paslėps tiesą apie 
čia palaidotus žmones, apie tragiškus įvykius, sukėlusius 
tiek skausmo. Kraupūs apleistų kapinių vaizdai vertė 
klausti savęs ir kitų - kodėl tiek metų kapinėse ir jose 
besiilsintys palaikai buvo užmiršti? Ir štai, prieš metus 
prabilome apie išvežtųjų reabilitaciją, perskaitėme pir
muosius tremtinių prisiminimus ir supratome, kad tautos 
istorijos balčiausia dėmė yra tame pačiame Sibire. Su
pratau, kad šiais metais nevykti į šias vietas nebegalima.
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Naujus narius sveikiname. Papildžiusiems įnašus ir už
testamentinius palikimus dėkojame. Padariusius pradinius
įnašus kviečiame papildyti iki $100.- ir tapti pilnais KL 
Fondo nariais.

Kanados Lietuvių Fondas

Per 20 metų kelionėse patyriau ir šilto ir šalto, sura
dau daug puikių draugų, sužinojau, kiek daug gali nuveik
ti vienminčių kolektyvas ekstremaliomis sąlygomis ir kri
tiškose situacijose. Žinojau, kad kelionė bus sudėtinga, 
bet jutau, kad jei reikės, visada sulauksiu paramos. Įver
tindamas būsimosios ekspedicijos savitumus, ryžausi pa
bandyti į ekspediciją pakviesti kelis buvusius tremtinius, 
kino operatorių, profesionalą, žurnalistą, kunigą. Likusieji 
dalyviai - didelę kelionių patirtį turintys turistai. Pačiu 
laiku atsirado ir pagrindinis sponsorius - Lietuvos tele
vizijos technikos gamybinis susivienijimas "Banga". Įver - 
tinę savo galimybes ir gautą paramą, pasirinkome patį 
atšiausiausią tremties rajoną - Lenos upės žiotis. Čia 
1942 m. rugpjūčio 26-tąją ir 27-tąją krovinėmis baržomis 
buvo atgabenti keli tūkstančiai lietuvių ir karelų-suomių.

Dar vasario mėn. 18 d. buvo suformuluoti pagrindi
niai tikslai. Pasiryžome pastatyti paminklus iš betono, 
akmenų ir titano Bykovo ir Muostacho iškyšuliuose, Tit- 
Arų ir Trofimosvsko salose, sutvarkyti kapines, surinkti 
medžiagą apie tremtinių gyvenimą ir tragišką mirtį šiose 
vietose, sukurti video ir kino filmus. Prieš vykdami su
pratome, kad mums reikės padėti ir Respublikinio "Trem
tinio" klubo grupei iškasti palaikus, kuriems lemta grįžti 
į Lietuvą. (Beje, tai, ką patyrėme padėdami iškasti tuos 
palaikus, yra kraupu ir ne kiekvienam užteks tvirtumo 
tai apsakyti).

Nudžiugome sužinoję, kad į mūsų pasirinktą rajoną 
ruošiasi vykti D. Sainėno vadovaujama turistų slidininkų 
grupė. Balandžio mėn. jie pabuvojo visose tremties vieto
se šiame rajone ir surinko mums reikalingą informaciją, 
sužinojo vietinių gyventojų nuomonę apie mūsų sumanymą. 
Balandžio pabaigoje užvirė paruošiamieji darbai: Dailės 
instituto darbuotojai paruošė projektus, kelios organiza
cijos ruošė pamatų brėžinius, tiekė titaninius vamzdžius 
ir lakštus, specialias medžiagas ir įrankius jų apdirbimui, 
lengvosios pramonės įmonės siuvo aprangą, Respublikos 
ryšininkai užtikrino telefoninį ryšį visos šalies teritorijoje. 
Daugelis Respublikos darbo kolektyvų sutiko apmokėti 
sąskaitas. Gegužės ir birželio mėnesiais Vilniaus 2-oje 
termofikacinėje elektrinėje buvo suvirintos paminklų 
titaninės konstrukcijos. Dviese nuvykome į vietą dar ge
gužės mėnesį sudaryti sutarčių dėl transporto ir staty
binių medžiagų. Biržei .< mėn. supratome, kad kroviniui 
nugabenti prie Laptevų jūros, reikia šiuolaikinio oro lai
nerio, kurį parūpino projektavimo ir statybos susivieniji
mo "Kaunas" ir Vilniaus aerouosto kolektyvai.

Vykti į šiaurę be veltinių negalima. Anykščių "Spar- 
• .ko" parama pasinaudojome vykdami prie Laptevų jūros 
gegužės mėn. ir gaminant specialias priemones akme
nims pernešti. Tai mums žymiai palengvino darbą, todėl 
esame dėkingi spartakiečiams.

Viską darėme patys. Kiekvieną savaitę rinkdavomės 
aptarti pasiruošimo eigos ir pasiskirstyti spręstinus klau
simus. Beje, visą darbą stengėmės padaryti po darbo, 
tam skirdami laisvalaikį. Tik tais atvejais, kai iškildavo 
pavojus ekspedicijos sėkmei, trumpam atsitraukdavome 
nuo tiesioginio darbo. Dirbome labai įtemptai, ir keli 
šios įtampos neatlaikiusieji dalyviai buvo pakeisti nau
jais.

Sunkiausiai buvo suderinti šeimų ir ekspedicijos reika
lus. Techniniai klausimai sprendėsi nesunkiai, nes mumis 
pasitikėjo ir mums padėjo visa Lietuva - net 29 Lietuvos 
organizacijos. Jautėme moralinę paramą net ir būdami 
Jakutijoje.

Ekspedicijos adresu kiekvieną dieną gaudavome laiškų, 
telegramų. Rašydavo ir buvę tose vietose tremtiniai, ir 
tuo besidomintys žmonės, ir mūsų namiškiai. Gavome net 
vyriausybinę telegramą. Tai buvo didžiulė moralinė pa
rama.

Iki liepos mėn. pabaigos rajono centras, Tiksio uostas 
buvo sukaustytas ledų, todėl reikėjo pasinaudoti malūn
sparniais. Prieš kiekvieną skridimą reikėdavo skrupulingai 
nustatyti svorį, kurį norėdavome pervežti. Kartą malūn
sparnis taip ir nepakilo... Nelengva buvo surinkti akmenis 
ir juos sunešti ant kranto prieš plukdant, o paskui suneš
ti į paminklų statymo vietas, atplaukus į gyvenvietes. Į 
Muostachą surinktų akmenų laivu taip ir nesugebėjome 
nugabenti - nuskraidinome malūnsparniu. Kartą daug 
vargome štormo metu užplaukę ant seklumos. O amžiną 
įšalą, kaip nebūtų keista, gana nesunkiai įveikdavome 
kirtikliais ir laužtuvais. Nuolat svarstydavome palaikų 
gabenimo į Lietuvą klausimą. Beveik per pusę amžiaus 
daug palaikų nuplovė Lenos vandenys, kauburėlius sulygi
no žemės erozija. Tūkstančiai palaikų ilsisi bendruose 
kapuose. Kaip viską sutvarkyti, atskirti, kuriam kas pri
klauso ir atgabenti į Lietuvą?

Palaipsniui jie (vietiniai gyventojai) suprato, kad musų 
ketinimai rimti ir padėjo viskuo, kuo tik galėjo. Tik 
mūsų darbų tempai jiems buvo per dideli, todėl nemažai 
pastangų reikėjo padėti, norint laiku apsirūpinti technika 
ir transportu. Visą darbų vykdymo eigą plačiai aprašinėjo 
rajoninis laikraštis "Majak Arktiki". Sutikome žmonių, ku
rie su ašaromis prisiminė lietuvių kančias šiose vietose. 
Neatsirado nė vieno Jakutijos gyventojo, kuris nepritartų 
mūsų misijai. Supratome, kad šiurpios praeities įamžini
mas vienoda^ reikšmingas tiek Lietuvai, tiek Jakutijai. 
Išvykdami sužinojome, kad mūsų pastatyti paminklai bus 
įtraukti į Jakutijos kultūros paminklinį fondą.

Daug gelbėjo poliarinė diena. Lietus, sniegas ir 
šaltis mūsų nebaugino. Tik prie žemos temperatūros 
beveik netirpo ledas nuo iškastų palaikų. Tai apsunkino 
palaikų paruošimą kelionei. Į betoną, eantį amžinajame 
įšale, dėjome reikiamą kiekį valgomosios druskos, kad 
nesušaltų kol sutvirtės. Nuo sušalimo betoną saugojome 
ir rąstais ir specialiu audiniu. Šaltas oras mus apsaugojo 
nuo uodų. Keletą parų termometro stulpelis vis tik paki
lo virš 10°C.

iš Lietuvos išskridome liepos mėn. 9 d., o grįžome 
rugpjūčio mėn. 10 d., nors planavome grįžti 15 d. Visus 
darbus baigėme anksčiau, negu buvome numatę, nes tikė
jomės didesnių sunkumų, ypač derinant klausimus su vie
tiniais gyventojais.

Visose numatytose vietose pastatėme paminklus, su
tvarkėme kapines, perkėlėme į saugią vietą slenkančius į 
jūrą palaikus Bykove, sudarėme Tit Arų ir Muostacho 
kapinių schemas. O apie galutinius rezultatus kalbėti dar 
anksti: filmavimo darbai šiaurėje dar užsitęs iki metų 
pabaigos. Dar reikia sumontuoti videofilmą, sutvarkyti 
foto medžiagą. Savo žodį dar tars visuomenė.”
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Ričardas Gavelis
Iš:J"A UNO ŽMOGAUS MEMUARAI

KETURIOLIKOS LAIŠKŲ ROMANAS

/ tęsinys /
Manau, ji irgi jautė klasinę neapykantą - keistą 

išvirkščię neapykantą pačiai sau. Jai be galo trukdė 
gyventi tai, kad ji buvo kaip tik savo tėvo dukra. Taigi, 
mes buvom visai priešingi, tačiau kartu tokie pat. Man 
irgi visąlaik kliudė tai, kad esu savy tėvą vaikas. Mud- 
viejy pasakoje Pelene buvau aš, ji buvo princas, tik pasa
ka buvo keistoka: man neprireikė nei stebuklingos karie
tos, nei krištolo kurpaičiy - šioj pasakoj princui teko 
apsimesti elgeta. Siekiau Virginijos, nė neįtardamas, kad 
kartu pasieksiu ir Uošvį. Pats supranti - toks vaikinas 
kaip aš tikrai negalėjo domėtis, kas yra kieno tėvai.
i e

Tada pirmąsyk susidūriau su Uošviu akis į akį, nė 
neįtardamas, kad čia Virginijos tėvas. Statybinių būrių 
komisarai buvo paKviesti į aukšto rango priėmimą, ten 
iipsilankė ir jis. Priėmimas buvo gan demokratiškas, jau
kiausi visai laisvai, o Uošvis slampinėjo tarp mūsų, ret
karčiais sustodamas prie kurio būrelio šnektelėti. Stabte
lėjo jis ir\ prie manęs, plačiai nusišypsojo ir pasisuko į 
padėjėją, šis kaip ungurys nardo po salę, visąlaik likda
mas šeimininkui po ranka.

- Čia Leonas Ciparis, apie kurį vakar teiravotės, - 
■* išgirdau aksominį, paslaugų padėjėjo balsą ir nė nepa
klausiau savęs, kodėl toksai žmogus turėtų apie mane 
teirautis.

- Malonu susipažinti, jaunuoli, - Uošvis ištiesė man 
ranką, ji buvo nemaloniai drėgna, tačiau ne putni ir nd 
glebi, Kokios nejučia tikėjausi.

Visa Uošvio povyza buvo netipiška aukštam pareigū
nui. Jis buvo gražaus stoto, aukštas, aukštesnis net už 
mane, jo šviesūs garbanoti plaukai, dailiomis bangomis 
sušukuoti į viršų, buvo panašūs į tavuosius. Dievaži, 
nejučia pamaniau, kad jei jis užsiaugintų hipiškus plaukus 
taptų panašus į tave. Jo akys buvo skvarbios ir negailes
tingos.

- Manau, dar susitiksim, jaunuoli, - tarė jis ir šypte
lėjo.

Jis pastovėjo su manim ilgokai, visi keturi zuję po 
salę korespondentai spėjo paspragsėti fotoaparatais. Uoš
vis dar sykį šyptelėjo ir lėtai nusiyrė per salę, lydimas 
savojo ungurio. Tąsyk jis nepaliko man gilesnio įspūdžio.
Buvau maloniai sujaudintas, ir tiek.

O paskui prasidėjo stebuklai. Statybinių būrių komisa
rai apdovanoti medaliais, o du - net "Garbės ženklo" 
ordinais. Gal po savaitės, atsivertęs laikraštį, perskaičiau 
kad vienas apdovanotųjų ordinu vadinasi Leonas Ciparis. 
Dar po trijų dienų mane išrinko fakulteto komjaunimo
*************************************************»^**.*<***************************************-M-******i<-lt-**»-M-*

NUOSTABIOJI ISPANIJA

V. A.Jonynas
/ tęsinys /

(Turisto akimis)
Tiesa, visai netoliese esama pastato, kuriame buvo 

senasis tabako fabrikas, kurį vaizduoja Merimėe (ir Bizet) 
savo "Carmen". Dabar ten rado sau prieglobstį universi
tetas. Neįtikėtina, bet ano šimtmečio pabaigoje jame 
dirbo 10,000 merginų, jų tarpe ir legendinė Carmen. 
Keistas' tai pilietis, kai pagalvoji, tas Merimėe. Kurdamas 
"Carmen" jis, atrodytų, nieko neišlauže iš piršto. Visiškai 
patikėtina, kad tais laikais merginos pliekdavo habaneras 
ir segedilijas, kad būta apykvailių policininkų ir kad 
skerdė bulius toreadorai... Kai dėl kontrabandininkų, tai 
tuo amatu, atrodo, vertėsi visi, kas tik išmanė. Ir šian
dien tebeplūsta per Ispanijos uostus ir kalnus kontraban
dos keliu gabenami narkotikai ir amerikoniškos cigaretės. 
Ne, Merimėe nieko neišgalvojo, nes buvo lankęsis Ispa
nijoj bene šešetą kartų. O tačiau, jis parašė "Lokį", 
kurio veiksmas vyksta Lietuvoje, niekada joje nebuvęs, 
kaip kad savo pjesę "Le Theatre de Clara Gazul", kurios 
yrą gryna mistifikacija.

Nors jau rugsėjo pabaiga, saulė Sevilijoje kepina kaip 
pasiutus. Visa laimė, kad nėra tokios drėgmės, kaip Mont- 
realyje, nes visdėlto, 35° Celsijaus mūsų kūnams neįpras
tas karštis. Guodžiamės, kad Granada yra aukščiau kal
nuose ir galėsim atsigauti. Bet prieš tai teks stabtelti 
Kordoboj, o jinai, pasak žmonių, tikra keptuvė.

Prieš įvažiuodami į miestą, sustojom palaukti, kol 
ateis gidė prie ilgiausiai nutysusio romėnų statyto tilto. 
Reginys tikrai romantiškas, tarytum iš senų graviūrų: 
nusekus tėkmė, žolelės, karklynėliai, kažkoks namelis, įlū
žusiu stogu, tolėliau, pro lapiją, kyšo apleisto vandens 
malūno ratas.

Kordobos steigėjais laikomi kartaginiečiai. Paskui romė
nai buvo ją pavertę Ispanijos sostine. Bet, tik valdant 
arabams, miestas pasiekė savo pilnutinį suklestėjimą. Ne
įtikėtina: trijų tikėjimų žmonės - krikščionys, žydai ir 
rąųsulmonai - tris šimtmečius išgyveno santaikoj ir sando
roj tame mieste, sukurdami aukšto lygio civilizaciją, tuo 
tarpu, kai likusi Europa skendėjo tamsoj. Tačiau, kai žlu
go Omejadų dinastija, Andalūzija suskilo į daugybę valsty
bėlių ir tai išėjo į naudą Granadai ir Sevilijai. Kordoba, 
tuo tarpu, nuskurdo.

Kordobos puošmena ir vienas pačių įspūdingiausių 
paminklų visoj žemės planetoj yra Kordobos mečetė 
(Mesquita). Mūsų laimei, turim gerą gidę, kuri itin vaiz
džiai atkuria šio pastato istoriją. Mečetė statyta ant 
buvusių vizigotų bažnyčios griuvėsių, panaudojant staty
bai kai kuriuos to pastato elementus. Faktinai, tai savo
tiškas didžiulis archeologinis muziejus, nes jį sudarančios 
kolonos, o jų yra ištisa giraitė, eančios surankiotos po 
truputį iš visur. Ir kiekviena esanti skirtinga savo kapite
liu. Visos jos jungiamos draugėn rainų arkadų, skliautų, 
s^nūrytų iš skirtingų spalvų plytų.

Nors mečetės vidus pažįstamas nuo pat pirmųjų isto
rijos vadovėlių, nėra kaip kitaip apsakyti savo įspūdžio, 
kitaip sakant, jog "apraibo akys'!. O tai ne tiesa, nes 
tikrumoj, galbūt, sulėtėja širdis, ąpninka nuostabi ramybė, 
panašiai, kaip ir Lietuvos miške. Kaip Anykščių šilely.
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sekretoriumi. Bet didžiausias stebuklas, daugiausia lėmęs 
mano gyvenime, laukė dar po savaitės. Mane iškėlė iš 
bendro kambario į pagerintą dvejukę. Kai komendantas 
atvedė mane į naująjį kambarį, tikėjausi išvysti ką nori, 
tik ne tave.

Tu sėdėjai prie lango ir rūkei, nors kambariuose rū
kyti buvo draudžiama. Mane pribloškė, kad nė nebandei 
slėpti cigaretės, vien draugiškai šyptelėjai komendantui 
ir visai maloniai pasiteiravai:

- O kas čia per fuksiukas?
- Taigi jūsų sekretorius! - piktokai burbtelėjo komen

dantas.
Man regis, jis kiek sutriko, kad jo taip akivaizdžiai 

nepaisoma, ir išėjo, trinktelėjęs durimis.
- Levas, - pratariau sukepusiomis lūpomis. - Būsim 

kambariokai. Tu nesiteikei prisistatyti, atsainokai nužvel
gei mane ir išdižiai linktelėjai. Ir tada aš pasakiau kvai
liausią dalyką, kokį galėjau pasakyti. Uždaviau klausimą, 
kuris kamavo mane jau ištisus metus:

- O kodėl tu nusikirpai plaukus?
Negalėjau žinoti, kad smeigiu tau į širdį įkaitintą 

geležį. Buvau kūdikėlis, nė negirdėjęs garsiosios istorijos 
apie tavo plaukų kirpimą. Tavo veidas net sutrūkčiojo, tu 
atsidūsėjai taip, kad suvirpo lango stiklai, ir sušniaukrojai:

- Kas per jaunimss! Iš kur tu iškritai, berneli? Tau 
gal išvis neteko girdėti apie karinę katedrą?

Tą pat dieną išsiklausinėjau apie garsųjį Kelerto pro
cesą. Su šventu siaubu išklausiau istoriją apie tai, kaip 
karinės katedros pareikalautas nusikirpti, padavei ją~ į 
teismą už konstitucinės asmens laisvės pažeidimą. Neži
nau, ar pats supratai, jog tai buvo žmogaus iš kito pa
saulio poelgis. Jei kas būtų man pranešęs, kad laisvalai
kiu skraidai į kosmosą, būčiau apstulbęs kur kas mažiau. 
Lygiai priblokštas galėjau būti tik sužinojęs, kad tu, 
tiesą sakant, esi marsietis ir Žemėje apsistojai tik laiki
nai. Sužinojau ir tavo marsietiško poelgio pasekmes: 
teismas tavo ieškinio nė nenagrinėjo, o dekanas nežinia 
už ką pusei metų atėmė ,tąu padidintą stipendiją. Buvai 
kuo gražiausiai nukirptas, kaip ir visi. O aš, vos įžengęs 
į kambarį, visa pėda primyniau tau tą širdies nuospaudą.

- iš kur tu iškritai? - fatališkai kartojai. Mane net 
išmušė šaltas prakaitas. '

Tasai pirmasis susitikimas daug ką nulėmė. Aš, fakul
teto sekretorius, ordino kavalierius, iškart pasijutau prieš 
tave it menkas vabalėlis, neapsiplunksnavęs paukštukas, 
tuščia vieta. Sukandęs dantis prisiekiau, jog kada nors 
tau prilygsiu. Neturėjau nė menkiausios nuovokos, kam 
turiu prilygti, ko siekti, tuomet nė iš tolo nenutuokiau,
kas tu esi.

Kaip tik tuomet pirmąkrt suvokiau, kad mano parei
gos, net mano ordinas niekam nedaro įspūdžio - kelia jei 
ne panieką, tai atsainumą. Ilgai negalėjau to suprasti. 
Rodės, aktyvus žmogaus įsijungimas į visuomenę niekad 
nebuvo gėdingas dalykas - jį gerbė jau senovės graikai, 

apnikus Baranauską, ar Just. Marcinkevičių "Lietuvos ši
luos". Toks, sakyčiau, gerumas ir kartu graudulys. Gidė 
aprodo .mums mečetės vi<įuj įrengtą katalikų bažnyčią, 
jos prabangų altorių, neslėpdama, kad dėka to piktybinio 
auglio, buvo galima išgelbėti mečetę nuo visiško sunaiki
nimo. Tai žinomi dalykai. Yra garsi legenda, jog vienas 
Ispanijos monarchų, lankydamasis mečetėje, yra pareiškęs 
jog tuo "pūlių" vidury šventovės buvo sumaitotas pasta
tas, kurio nėra niekur kitur ir kuris nepakartojamas.

Dievaži, menkas malonumas būti ispanu, nes jiems 
prisieina nuolatos jausti gėdą už protėvių padarytas kvai
lystes: perkrikštų persekiojimus, žydų bei arabų išgujimą, 
eretikų spirginimą ant laužo, knygų deginimą. "Viena 
partija ir viena tiesa!" - jau prieš Leniną buvo žmonių, 
besivaduojančių tuo nuostatu. Nespėjo ispanai užbaigti 
krašto užkariavimo, kai buvo įsteigta Šv. Inkvizicija, kai 
imta įtarinėti perkrikštus ir kraštas kultūriniai nusmuko 
Ar tikrai to viso reikėjo? Čia prisimena tolimi protėviai 
romėnai, tie prietaringi stabmeldžiai. Kai tik Roma už
kariaudavo kokią naują teritoriją, jos karvedžiai bema
tant puldavo pašlovinti vietinius dievus, pastatydami 
jiems šventoves Romoj. Niekam tada nesidingojo, kad 
vien todėl, jog žmogelis pasirinko garbintį bulių, ožį, 
žvaigždę ar saulę, jisai klysta ir privalo būti atverstas į 
kažkokį kitą tikėjimą arba būti nugalabytas už tos "tikros 
vieros" nepripažinimą. Sakoma, jog ir mūsų kunigaikščiai 
panašiai galvoję. Ispanai prie to nepriaugo.

Nueiname aplankyti buvusio žydų kvartalo-Juderios. 
Aprodo mums buvusios kuklios sinagogos likučius Praei
nam pro Maimonido - vieno šviesiausių viduramže protų 
- žydų filosofo statulą. Šitame kvartale kur kas jaukiau, 
negu Sevilijoj. IŠ viso Kordoba turi kažkokią savitą at
mosferą. Tai jaučiame ir pietaudami to kvartalo restorane. 
Faktinai kažkada buvusioj kalifo, vėliau vyskupo, buvei
nėj. Savo balkonais, atvirų sijų lubomis, bet už vis labiau 
vienos ir tos pačios medžiagos užuolaidomis, baldų ap
mušalais, netgi servetėlėmis,, restoranas turi kažką stilin
go, tikrai savito.

* * *

Lyguma, kurioje pastatyta Kordoba, laikoma derlinga 
žeme. Tuose laukuose kažkada žiauriai kovėsi Cezario ir 
Pompėjaus daliniai. Sakoma, kad buvo paklota keliasde
šimt tūkstančių. Bandau įsivaizduoti juos besikapojančius, 
prakaituotais kūnais, krauju aptekusiomis akimis. "Lavo
nine kvepia istorija",- rašė H. Radauskas. Durnyste taip 
pat. Nors Kordoba pergyveno aukščiausio pakilimo dienas 
valdant arabams, nestigo čia nesantaikų tarp emirų, 
kurios pasibaigdavo mirtim nuo durklo į nugarą, nuo 
šilkinių siūlų kilpos, ar nuodų. Tos rietenos ir paskubino 
arabų valdymo pabaigą. Granados karalystė liko pasku
tiniu jų prietilčiu Europoj.

Ji išsimėčius ant trijų kalvų - Albaicino, Sacromontes 
ir Alhambros. Panašiai kaip Leono katedra, kaip Caceres 
miestas, kaip Kordobos mečetė, Alhambros rūmai - tai 
vėl pastatas, priklausąs visai žmonijai. Tai vienintelis 
viduramžinis arabų palocius, išlikęs pasaulyje. Jį statę 
žmonės, tikrai nebuvo tikėjęsi, kad jis išliks. O ir istori
jos eigoje, jam buvo tekę matyti visko. Napoleono karei
viai elgėsi jo viduj kaip barbarai. Vėliau jis tapo bena
mių užuovėja, šunų prieglobsčiu. Užako jo fontanai, jo 
upeliai.

Praeito šimtmečio Ispanijos istorija anaiptol nėra 
įdomi. Tai veikiau nuolatinio nuosmukio, imperijos byrėji-

jį gerbė visos Europos tautos. Tai nebuvo gerbtinas daly
kas tik apsnūdusiose, sustingusiose aziatiškose imperijose. 
Šitaip man skelbė istorija.

/ Ištraukos pabaiga/.

KORDOBOS MEČETĖ - MESQUITA

KO R DO BOJĘ.

mo į Šipulius istorija. O tačiau būta vyriausybėse tikrų 
patriotų, kurie laiku suskato paskelbti Alhambrą krašto 
kultūriniu paminklu, ir tuo pačiu, sulaikyti ją nuo sunykimo.

Kad ir mačius daug kartų Granados nuotraukas, vis 
vien sunku įsivaizduoti tų rūmų savitumą. Kad ir tokia 
detalė. įvažiuojant į buvusių maurų karalių buveinę, pra
važiuojama didelė giraitė. Tik tada atsiduriama prie 
neišvaizdžių didžiulių vartų, ant kurių karo pakabintas 
muzulmonų simbolis - nukirsta ranka, reiškiąs penkis jų 
įsakymus. Labai protingus įsakymus, tarp mūsų kalbant, 
nes nebeprisimenu, kuris jų reikalauja praustis. Kai 
galvoji apie nepaisymą švaros krikščioniškame pasaulyje 
viduramžiais, apie visus kaltūnus, šunvotes, kažkaip ne
laukta, kad tokioje Kordoboje buvę 300 pirčių.

Mūsų gidė aiškiai stengiasi mums atkurti, kas dėjosi 
tuose pilies rūmuose: kur gyveno įgula, kur karalius su 
savo žmonomis, įpėdiniais ir kur buvo haremas. Kaip jis 
teisė, baudė, kaip save prižiūrėjo, leidosi maudomas, 
masažuojamas. Gidei aiškiai rūpi mums priminti visą 
laiką, kad be to ką matom, be tų nuostabių kolonų, fon
tanų, nepaprastai turtingo skliautų išraštavimo, dar būta 
priedo kilimų, mozaikų, keramikos plytelių sienose, pagal
vėlių, pagaliau muzikos garsų. Kiekvienas Alhambros 
kampelis slepia kažką, kiekviename akmenyje, rasit yra 
kraujo dėmių. Rašytojas Washington Irving ilga\ pagyveno 
Granadoj, stengdamasis iššifruoti Alhambros paslaptis. 
Tokia stipri yra ši pasaulėlio trauka. Sakoma, kad dar ir 
šiandien arabai gailisi savo maldose, kad praradę Grana
dą. Yra ir posakis: "Motin, duok tam neregiui išmaldą, 
nes nėra pasaulyje didesnės nelaimes, kaip būti neregiu 
Granadoj".

Ir visa tai tiesa, nežiūrint kad vandalai nuplėšė nuo 
sienų įmantrius keramikos raštus, kad nėra kilimų ir pa
galvėlių, kad nėra gražuolių haremo moterų. Sienų, lubų, 
išpuošimas grynai geometriniu raštu, arabeskų ornamen- 
tacija yra tokie nuostabūs, taip turtingi ir kartu grakštūs, 
lengvi, juvelyriniai, kad kiekvienoje salėje tenka nustebti 
iš naujo, kiekviename kieme ar patio. Pakartotinai įsiti- 
kinam, kaip gera važiuoti turu, aprūpintiems gidais... 
Yra Alhambroj mažy patalpėlių, į kurias įleidžia vien 
mažas grupes su palydovu. Pavieniems žmonėms bei po
relėms tad tenka ilgokai palūkėti. Antra vertus, ne taip 
paprasta išstudijuoti prieš ekskursiją visa taį knygelėse. 
Pusė tų skaitytų dalykų paprasčiausiai pasimiršta. /b.d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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“Antras Kaimas” prie Laisvės statulos Kaune gastrolių Lietuvoje metu. Priekyje: Algirdas Titus Antanaitis 
(prievaizda), Jūratė Jakštytė-Landfield, Alida Vitaitė, Juozas ‘Sid’ Ulevičius (tvarkęs šviesas), Vida 
Gilvydienė ir Eugenijus Butėnas, už jų. - Juozas Kcpačinskas, Edvardas Tuskenis, Vincas Lukas (tvarkęs 
garsus), Aras Juršys (‘A.K’ kviestas ĄŽUOLO aktorius) ir Jurgis Riškus. Trūksta Romo Stakausko.

las, UZ jų, — Juozas NCpaciIlbKUb, uuvmiums i v x.»<
kviestas ĄŽUOLO aktorius) ir Jurgis Riškus. Trūksta Romo Stakausko.

Nuotr. Eduardo Prostovo.

SUSITARĖ 
DĖSTYMO

Lietuvos
Švietimo ministras H.Zabu- 
lis ir Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius pasirašė bendrų raš
tų dėl tikybos dėstymo 
tvarkos.

Mokinių 
globėjams 
tikyba bus dėstoma parapi
jinėse tikybos mokyklose, 
nustatyta tvarka užregis
truotose liaudies švietimo 
skyriuje.

tėvams arba
pageidaujant,

...ŽAVINGI, GYVYBINGI, KŪRYBINGI, LINKSMI IR 
REIKALINGI..;. "
... PO ŠIMTS PYPKIŲ ? KAIP ĮDOMU....

/Keletas atsiliepimų apie ANTRĄ KAIMĄ Lietuvoje /
...Spektaklis prasidėjo satyrine scena "Raudonkepuraitė 
ir Vilkas". Esame matę visokių šios pasakos inscenizacijų 
ir variacijų, bet tokios, kur Raudonkepuraitė eina lankyti 
senelės į Naujųjų Vilnių, o sutikusi įkaušusį Vilkų vargiai 
su juo tesusikalba gimtuja kalba, dar neteko matyti. Va
lio svečiams už drųsų, ginant valstybines kalbos statusų. 
...Užmiršę kaustančius kanonus, žmonės juokėsi iš papras
čiausių buitinių šeimos konfliktų, rimtesnių šiandieninę 
visuomeninę padėtį atspindinčių miniatiūrų(...) Žodžiu, 
"Antras Kaimas", kaip ir dera satyros kolektyvui, drųsiai 
rėžė teisybę ir apie Amerikų, ir apie Lietuvę...Stebino 
gryna svečių lietuvių kalba, kurios galėtų pavydėti ne 
vienas aukštus mokslus Lietuvoje baigęs artistas. ( Jadvy
ga Godunavičienė, Vakarinės Naujienos, 1989.XI. 15.).

kinius intarpus pakaitomis su miniatiūriniais gyvenimo 
paveikslėliais. Čia ir pokario emigracijos vaizdeliai, ir 
gamybinis susirinkimas Tarybų Lietuvoje, ir poezijos vaka
ronė Čikagoje, ir viršininkų poilsis tarybiniame kurortė, 
idealios žmonos ir idealaus vyro portretai, amžinos peri
petijos^ Red.) tarp tėvų ir vaikų.(Jonė Babiliūtė,Respub
lika, 1989.XII.2.).

... Jie šneka lietuviškai ne blogiau už mus, tad kai ku
riems kauniečiams tautiečių spektakliai galėjo tapti ir 
gimtosios kalbos pamoka.(...) "Antras Kaimas" pirmiausia 
ir sužavi tuo, jog besijuokdami iš savęs ( ta prasme iš 
išeivių lietuvių) ir iš visų kitų (ta prasme - iš mūsų), 
nei vienų, nei antrų neįžeidžia. Be abejo, kiekvienų paro
dytų škicų buvo galima pateikti taip, kad švilptų žiūrovų 
ausyse ir raibtų akyse. Bet šito nebuvo. Kodėl? Saiko 
jausmas neleido. (...) Pažiūrėjus per tautinio atgimimo 
prizmę tautiečių iš Čikagos spektaklius (...) ir apmųsčius 
juos, darosi neaišku, kas kam turėtų padėti: ar mes lie
tuviams išeiviams, ar jie mums?... (Eduardas Prostovas, 
Kauno Tiesa, 1989.XII. 17.).

... Jūsų, mieli antrakaimiečiai, tikslas nepalyginamai tau
resnis. Jūs mus prajuokinot! Ir padarėt taip ne šiaip sau, 
o iš peties ir iš širdies. Esat žavingi, gyvybingi, kūrybin
gi, linksmi ir reikalingi! įvykis be precedento - Jūsų jubi
liejus tapo puikia dovana mums. (Jurgis Gimberis, Gimta
sis Kraštas, Nr.47).

...(Spektaklis) "Istorijos paraštėse: svetur ir namie" (...) 
pliekia mūsų visuomenės gyvenimo ydas, iš tiesų aštriai 
nusmailinęs savo satyros ietis ir parodydamas, kad išeivi
jos lietuviams mūsų problemos nė kiek ne blogiau žino
mos, negu jų pačių(...). Tuo tarpu antrasis spektaklis - 
kiek švelnesnis, aptakesnis, savo žvilgsnį nukreipęs į 
šeimos, meilės problemas. Abu pasirodymus jungia ne 
tik žanrinis pobūdis, bet ir nuoširdus, betarpiškas aktorių 

bei žiūrovų salės bendravimas. ) V.Januševičienė, Panevė
žio Tiesa, 1989.XI.29.).

... Respublikiniu profsųjungų kultūros rūmų senbuviai die
vagojasi, kad taip juokiantis žiūrovų savo salėje nėra 
girdėję. (...) Juokiasi antrakaimiečiai švelniai, subtiliai, 
nepiktai. Ir, svarbiausia, juokdamiesi iš kitų, nepamiršta 
pasijuokti iš savęs. Programa (tiksliau - dvi skirtingos 
programos) žaismingai pulsuoja, žarstydama trumpus muzi-

... Žvejų kultūros ir sporto rūmų(...) direktoriaus žiniomis 
per 40 minučių kasoje buvę parduota 600 bilietų. Tokių 
tempų nežino nei mūsų miesto teatralų kasininkės, nei 
įvairių susivienijimų organizuojamų estrados žvaigždžių 
koncertų menedžiariai. Kų gi padarysi, jei minėtoje salėje 
- tik 1200 vietų ir tik vienas spektaklis. (...).

Toje programoje, kurių matėme, lyg ir nieko ypatin
go (...). Senoki, gal ne kartų girdėti anekdotai, ne kartų 
skaitytos humoreskos (...), bet,po šimts pypkių, kaip įdo
mu visa tai pamatyti scenoje, nusijuokti, vietomis ir susi- 
mųstyti. Ir negaliu nesutikti su poeto Stasio Santvaro 
susižavėjimu "Antro Kaimo" vaidintojų kalba,tuo"džiaugs- 
mų ir paguodų keliančiu Antro Kaimo aktorių laimėjimu". 
Ak, kad mūsų teatrų aktorių tartis būtų tokia aiški ir 
muzikali...

(...) Jau kitos dienos rytų "Mūsų kaimas" išvažiavo 
iš Klaipėdos. Šį kartų į lietuviškųjį kaimų, į Kulius Plun
gės rajone, o iš ten - į Vilnių, kur, suvaidinę dar vienų 
spektakli, išskrido atgal į JAV, palikdami visiems, ku-
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SIUNČIU ĮVAIRIUS 
ir pagal lietuviškus receptus vaistus į Lietuvą.

Dabar galima pas mane užsiprenumeruoti 
Lietuvoje leidžiamą, gausiai iliustruotą dvisavaiti
nį žurrialą Švyturys", kurio metinė prenumerata 
oro paštu yra $42.- metams. Kreipkitės į: 
Liudą Stankevičių, 1053 Albanel Cr., Duvernay, 
Laval, P.Q. H7G 4K7. Tel.: (514) 669-8834.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO II-JO- 12 vai. aaktia. 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tai.: 669-8834

DEL RELIGIJOS

TSR liaudies
Kodėl tas laikas toks jau paikas?

K^Efyi 
VE/DRoD^/Af

Prakalbų yr sakoma daug.
Bet man jų klausyti nėr laiko.
Tad nešdinuos iš salės lauk:
Nuo jų tvaiko man širdis paklaiko.

O tų pobūvių irgi per daug.
Negaliu^juose būt: nėra laiko.
O jei būnu, tai gero nelauk: 
Prisigeriu be saiko.

Žinia, kad ir knygų spausdinama daug.
Bet man jų skaityti nėr laiko.
Ir čia nieko gero nelauk: 
Jų mintys gyvenimų draiko.

Balys Pavabalys

• Dvi draugės, nesimačiusios daugelį metų, susitinka 
kavinėje.

- Ak, mano vyras visų laikų kalėjime, - atsidūsta 
pirmoji.

- Kaip baisu! Vargšele tu mano...
- Kartais pasiilgstu, bet negaliu skųstis,-kaip kalėjimo 

viršininkas, jis uždirba gerų algų.

Iškaboje, įvažiuojant į greitkelį, parašyta: " Vaikščioti 
pėstiems, dviratininkams ir ūkio gyvuliams draudžiama".

e Į Gulago tamsių kamerų įstumia dar vienų kalinį.
- Už kų tu čia pakliuvai, nelaimės broli ? - klausia ka

meros gyventojas.
- Už tai, kad platinau ir skaičiau Antano Kuznecovo 

raštus. O už kų pats čia uždarytas?
- Aš esu Antanas Kuznecovas...

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI 8AV<8 MMA- 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N*GAU*

Dr.G ValasJIsi

riems teko juos matyti ir ploti jiems, kuo geriausius pri
siminimus. (Pranas Martinkus, Tarybinė Klaipėda.).
/ Gastroliuojant beveik visĄ pereitų metų lapkričio 
mėnesį vienuolikoje miestų? miestelių ir kolūkių, 
dvi skirtingos programos buvo suvaidintos 19 kartui 
po 3 Vilniuje ir Panevėžyje, po 2 Kaune, Anykščiuose, 
Utenoje ir Kupiškyje ir po 1 Klausučiuose (Jurbarko 
raj.), Trakuose, Paberžėje (Panevėžio raj.), Klaipė
doje ir Kuliuose. Antrą Kaimų kvietė ir visur lydėjo 
teatras - studija ĄŽUOLAS. /.

kaina $ 1599.
nuo

kaina $ 2550.

ORGANIZUOJU KELIONES:
1. Į stebuklingą šv. M. Marijos apsireiškimo vietą 

Meždugorėja, Jugoslavijoje nuo 
1990 m gegužės 10-19,

2. Į Dainų ir Šokių šventę Vilniuje 
1990 m. liepos 2-15 d.

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

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

nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.
Parūpinu:

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

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

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

Kelionės organizuojamos per:

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

Įstaigą, turinčią Ontario ir Canada H7G 4K7, 
Quebec valdžios licenzijas. Tel: (514) 669-8834
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Sol. , muz. Vaclovas Verikaitis

NETEKOME SOLISTO VACLOVO VERIKAIČIO

A.a.Vaclovas Verikaitis 
buvo gimęs 1924 m. gruo
džio mėn.31 d. Kaune. 
Dainininkas, basbaritonas, 
dirigentas.

Mokėsi Panevėžio gimna
zijoje Vilniuje dalyvavo 
operos chore ir lankė Mu
zikos Mokyklą. Dainavimo 
mokėsi pas prof. Benoni 
ir solistę A.Kutky.

1944 m.pasitraukė į 
Vokietiją, kur Dillingeno 
stovykloje dalyvavo J.Star- 
kos vyry chore. Pereina
mojoje stovykloje suorgani
zavo mišry chorą ir oktetą.

1948 m. atvyko Kana- 
don, kur atliko 1 metus 
mišką kirtimo sutartį. Nuo 
1949 m. apsigyveno Toron
te ir vargonininkaudamas 
lietuviy Prisikėlimo P-joje, 
tuo pat metu lankė Toron-
to Royal Conservatory 
of Music. Ir čia suorgani
zavo Parapijos mišrų chorą 
ir vyry kvartetą, taip pat 
vaiky chorą bei orkestrą, 
rengė koncertus Kanadoje 
ir JAV lietuviy kolonijose.

Lankydamas Toronto 
Universiteto muzikos fakul
tetą, 1955 m. baigė jį 
MA diplomu.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS SU BALDAIS 
tik nerūkantiems vyrams.

Galima naudotis virtuve ir prausykla. High Park, 
prie Keel požeminio traukinio stoties, pietų pusėje 
Bloor gatvės , 75 Indian Grove, Toronto, Ont.

„'-J - LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA :
97»% už 90 dienų term.lndėllus 
9*A% už 6 mėn.term.indėlius 
97»% už 1 m. term, indėlius 
97»% už 2 m. term, indėlius 
97»% už 3 m. term. Indėlius 
974% už 1 m. GIC mėn. palūk.
H % už 1 m. GIC invest, pažym. 

už 2 m. GIC invest pažym.
107a% už 3 m. GIC invest, pažym.
874% už RRSP Ir RRIF Ind. (vartabto rato) 

11 % už RRSP Ir RRIF 1 m.term. Ind. 
107i% užRRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
107i% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
87*% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
974% kasd. pat. sąsk. virš 10.000 
67i% už kasd. pal. čekių sąsk.

AKTYVAI virš 74 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.
P° P'etų BŪSTINĖ: Lietuvių namai —

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6
TELEFONAS: 532-1149

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morglčlus iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
6 psl.

Apdovanotas geru, pla
čios skalės balsu, vaidybi
niais gabumais, pradėjo 
dainuoti CBC savaitinėje 
radijo programoje, 1956 
m. televizijoje pastatė 
vaizdelį su dainomis ir 
pašnekesiais iš lietuviy 
gyvenimo.

Kanados Operos Kom- 
statymuose dainavo solo 
roles operose Tosca, Užbur
toji Fleita, Manon, Parduo
toji Nuotaka, Madame 
Butterfly. Dažnai dalyvau
damas radijo ir televizijos 
programose, įtraukė ir 
lietuviy kompozitoriy kūri- 
niy bei lietuviy liaudies 
dainų.

1956-59 m. dalyvavo 
Stratford'o tetro Gilbert 
& Sullivan operečių pastaty
muose ir su šia grupe
gastroliavo Kanadoje ir 
JAV.

Šalia visa to, lankyda
mas vasarinius pedagogi
nius kursus, 1959 m. įsigijo 
mokytojo teises dėstyti 
muziką mokyklose.

1963 m., išlaikęs "civil 
service" egzaminus, dirbo 
Ontario Parlamento Rū
muose Toronte, o savaitga-

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

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

(fixed rato)

12K% 
12H% 
12K%.

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai. 

<
liais vargoninkavo lietu
viams.

Visose JAV ir Kanados 
lietuviy dainy šventėse 
dirigavo, buvo įsteigęs 
Toronto Vyry Oktetą, diri
gavo Hamiltono Mergaičiy 
Chorui AIDAS, o pastarai
siais metais- Toronto Vyrą 
Chorui ARAS.

Asmeniškai ir su cho - 
rais, oktetu ar kvartetu 
koncertavo taip pat ir 
P. Amerikoje, Australijoje, 
V. Europoje.

Netekome labai gabaus 
dirigento ir muzikinės as
menybės.

Staiga mirė viešnagėje 
Vilniuje, kur ir palaidotas.

Daugelį mėty veikusiam 
tarpe mūšy, vertėty . jo 
atminimui, įsteigti muzikinę 
Kanados lietuviy premiją, 
remiančią ar skatinančią 
mūšy chorinę veiklą ar 
muziką studijuojantį jauni
mą. Birutė Nagienė

Lietuvių Namų 
Žinios

e Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 250 žmoniy Sve - 
čiy knygoje pasirašė 3 
iš Kauno,2 iš Šiauliy, po 
1 iš Vilniaus ir Panevėžio.

e LN VYRŲ BŪRELIO 
metinis susirinkimas šaukia
mas sausio mėn.28 d., sek
madienį, 1:30 vai. p. p. L N 
Kunigaikštienės Birutės 
menėje. Nariams dalyvavi
mas būtinas.

e Kredito Kooperatyvas 
PARAMA primena savo 
nariams, studijuojantiems 
pirmus metus universitete, 
kad laikas paduoti prašy
mus dabar gauti PARAMOS 
$1.000 - stipendijai. Pra
šymai priimami iki š.m.ko- 
vo mėn. 1 dienos.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian 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.

„ y ■ ’ ’
.Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos —

. S'. lietuvybei išeivijoje!" 1 \

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais

'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8 

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

nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........  972%

180-185 d. term, ind...........  93/4%
1 metų term, indėlius.......10 %
2 metų term, indėlius..... 972%
3 metų term, indėlius..... 972%
1 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 101/i%
3 metų GlC-met. palūk. .. 107i%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 87«% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 10’/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 1072% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 974% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 5%%

TORONTO LITUANISTINĖ 
MAIRONIO MOKYKLA 
SURENGĖ GRAŽIĄ 
KALĖDŲ EGLUTĖS 
PROGRAMĄ

Praeity mėty gruodžio, 
mėn. 9 d., Prisikėlimo
P-jos salėje vyko gausi 
dalyviais ir svečiais Kalėdą 
Eglutės programa. Prie 
gražiy dekoracijų, muzika
liai atliktos vyresniųjų 
moksleivių kalėdinės gies
mės padarė nuotaikingą 
įžangą. Sekė įscenizuotas 
Birutės Pūkelevičiūtės vei
kalėlis "Skraidantis Paršiu
kas".

Paršelio Kriuksiuko
rolę gerai atliko Regina 
Giniotienė.

Vaidinimui gerai pasiruo
šė visi dalyviai. Tėvo rolę 
atliko Vilija Karkaitė, mo
tinos - Julija Pranaitytė, 
viršilos - Vilija Leknickaitė 
paukštelius - Alenutė 
Skrinskaitė ir Lina Paulio- 
nytė, o Kriuksiuko skaity
mus ypatingai gražia lie
tuviy kalbos tarsena ir 
įspūdingai - Vytas Čuplins- 
kas.

Vaidinimėlį paruošė: 
D.Viskontiene, N.Benotienė , 
R.Bukšaitytė, 1.Wilkinson 
ir S.Freimanienė.

Originalias dekoracijas 
atliko J.Sederavičius. Kalė
dų Seneliu pabuvo Petras 
Butėnas.

Kalėdų Senelis nepamir
šo nė vieno mokinio ar 
vaikučio.

Visi atvykę buvo dėkin
gi mokytojų ir moksleiviy 
įdėtu nuoširdžiu darbu šiame 
gražiame renginyje, bei 
reikšminga tėvų talka. L

e VILNIAUS Ansamblio 
koncertas Toronte vyks 
vasario mėn.3 d.,7 vai.v., 
Toronto Lietuvių Namuose.

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 123/4%
2 metų .................  127a%
3 metų .................. 127i%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 11’/2%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Ina LukoŠevičiutė— Sungailienė priima diploma.

NAUJA MOKSLININKE 
INA LUKOŠEVIČIŪTĖ- 
SUNGAILIENĖ

Praeity mėty lapkri
čio mėn.23 d., Toronto 
Universitete gavo "Masters 
of Science in Pharmacy" 
laipsnį(M.Sc.Phm.) Ina Sun- 
gailienė, dr.Petro ir Irenos 
Lukoševičiy duktė. Jos 
tezes tema:"Spironolactone 
Pharmacokinetics and Phar
macodynamics in Cirrho
tics with Ascites". Šiam 
laipsniui įgyti klinikinę 
ir tyrimo praktiką /re
search/ atliko Sunnybrook 
Medical Centre.

Ina Sungailienė Bakalau-

ŠVĘSIME VASARIO 16-tąją
St. Catharines______ B-nės

Apylinkės Valdyba ruošia 
72-ąsias VASARIO 16 die
nos sukaktuves š.m.vasario 
mėn. 18 <L, sekmadienį, 
Angelų Karalienės bažnyčio
je Carlton&Rolls gatviy 
kampas.

11 vai. r. - iškilmngos 
pamaldos už laisvę žuvu- 
siems partizanams, tautos 
kankiniams prisiminti, Pa
maldų metu giedos VlA.Pau- 
lioniai ir solistė M arija 
Bildienė.

Po pamaldų bus padėtas 
vainikas prie paminklo. 
Trumpa pertrauka- kavutė.

Antroje dalyje - Dr.Pet
ro Lukoševičiaus paskaita. 
Meninę programą atliks 
sol.M.Bizinkauskaitė- 
Bildienė, akompanuos Terry 
Pothier.

VASARIO mėn. 16 d., 
penktadienį, 12 vai. prie 
CITY HALL- miesto rotu
šes bus pakelta musy tau
tine vėliava.

Apylinkės Bendruomenės 
Valdyba prašo visus Niaga
ros pusiasalyje gyvenančius 
lietuvius skaitlingai dalyvau
ti MINĖJIME ir VĖLIAVOS 
PAKĖLIME.

Minėjimo išlaidoms pa
dengti bus renkamos aukos 
iš anksto per minėjimą.

St.Catharines A-kės 
Bendruomenės Valdyba

KALĖDŲ ŠVENTĖS
PAS MUS

Kalėdą šventės praėjo 
rekordiniy šaičiy ženkle. 
Apie tokius šalčius spauda 

DAUGINIS
DR A I/O A INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
‘ GAISRO * AUTOMOBILIŲ ‘ ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

įi--------------------------------------------------------------------------------------- --------

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS I 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU!

ATEIJĮ į LIETUVIŲ a.A. (Alcoholics Anonymous) | 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 1 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
(Skersai gatves >nuo pensininku lūmų. 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.J

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591
itmmrniiLi iki xtixtixMAtwiicii

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ro laipsnį gavo iš Farmaci
jos Montrealio Universitete 
1983 m. Toliau specializa
vosi klinikinėje farmacijoje, 
atlikdama "Residency in 
Hospital Pharmacy" Sainte 
Justine Vaiky Ligoninėje 
Montrealyje 1984 m. Tarp 
1984-1986 m. dirbo kliniki
ne farmacininke kardiologi
jos skyriuje Sunnybrook 
Medical Centre.

Dabar ji darbuojasi 
Toronto East General Hos
pital, eidama "Coordinator, 
Critical Care Pharmacy" 
pareigas, naujai pastatyta
me 42 lovy intensyvios 
terapijos skyriuje.

Sveikiname. b.

terašė tik prieš 100 mėty. 
Žvarbi žiema vidurnaktį 
bent dalinai paveikė ir 
mūšy tautiečiy judėjimą, 
kuris normaliais metais 
būna gana didelis didžiąją 
švenčiy metu, bet vistiek 
Berneliy Mišiose dalyvavo 
nemažas skaičius vietiniy 
bei svečią, daugiausiai 
jaunimo, atvykusio iš kitur, 
aplankyti čia vis dar begy
venančią tėvy. Ypatingai 
gerai buvo sudėstyta Pra- 
kartėlė bei paruošta kalė
dine eglutė.

Pamaldy metu giedojo 
solistai ir gerai pasiruošę 
giedotojai.

Gruodžio mėn. 24 d.,
sekmadienį, pamaldy metu 
buvo gražiai pagerbtas 
mūšy klebonas kun.Kęstutis 
Butkus O.F.M., jo 70 metų 
gimimo proga.

Parapijos pirmininkas 
S.Janušonis suglaustame 
sveikinime pagerbė kleboną 
ne tiktai kaip kunigą, bet 
ir kaip rašto asmenybę, 
šalia kity dalyką, išvertusį 
į lietuviy kalabą Cambrai 
Arkivyskupo stamby veikalą 
"Pilnutinis Kristus" ir da
bar jau spaudai parašiusį 
trijy tomą pamokslą knygą.. 
Pasveikino ir A.Šetikas, 
neseniai perrinktos Apylin
kės bendruomenės pirminin
kas, padėkodamas klebonui 
ir Tėvams Pranciškonams 
už čia veikiančią Misiją- 
tautinę parapiją. Ji jau 
prieš 40 mėty tapo viso 
Niagaros Pusiasalio lietuvių 
kultūros centru. Gausūs 
pamaldy dalyviai Jubiliatui 
įteikė dovaną, gražią puokš
tę rožiy ir nuoširdžiai su
giedojo Ilgiausią Mety.Kor.

r



ivimifton
ANT SENJORŲ 
UŽGRIUVO DANGUS

Senjorų Klubas, dar 
gerokai prieš metines šven
tes ( kaip Kalėdos ir Nau
jieji Metai), darytų susirin- 
kimtį savo namuose ar 
viešėjimus prietelių namuo
se ir gerų nuotaikų prisimi
nimui nutarė surengti jų 
apžvalginį , pobūvį Jaunimo 
Centro salėje su tam tikra 
programa š.m. sausio mėn. 
4 d., 2 val.p.p.

Jau išvakarėse, sausio 
3 d., salėn buvo susirinkę 
dalis pensininkų ir moterų 
paruošti salę. Buvo susta
tyti reikiami stalai ir po
nių paruošti indai. Viskų 
sutvarkius, darbuotojai 
išėjo namo patenkinti, kad 
viskas gerai atlikta ir rei
kia tiktai laukti sekančios 
dienos numatytam pobūviui.

Sausio mėn. 4 d. Jauni
mo Centro salėn pradėjo 
rinktis pirmieji svečiai. 
Vos tik įėję- tuojau sugrįžo 
iš jos ir rinkosi Parapijos 
salėn sakydami, kad pensi
ninkus užgriuvo dangus... 
Iš karto nebuvo aišku apie 
kų eina reikalas. Kiti sve
čiai, nuskubėję Jaunimo 
Centro salėn ir priėję prie 
priešakinių durų pastebėjo, 
kad salės lubos pradėjo 
lūžti ir kristi ant grindų. 
Tai įvyko 1 vai. 15 min. 
Salės lubos iškrito maždaug 
6 pėdų pločiu. Nemažai 
žmonių jau buvo čia atvy
kę ir visi išskubėjo parapi
jos salėn. Laimė, kad vis
kas baigėsi taip laimingai, 
kad tuo momentu niekas 
nedrįso eiti į salės kitę 
pusę. Kitaip galėjo būti 
ir sužeidimų.

Dar kiek prieš 2 vai. 
pradėjo rinktis didesnis 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jcikūras nuosovuoM namuos* —

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS
„TALKA,, 

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

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

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

LIEPOS 4 (Air France) 
RUGPJŪČIO 5 (Finnair) 
RUGPJŪČIO 13 (AF ir LH) 

RUGSĖJO 7 (Air France) 

SPALIO 2 (Lufthansa) 
GRUODŽIO 21 (F innair) 

GRĮŽIMO DATOS ĮVAIRIOS.
Kelionių trukmė grupėms — 10, 15, 20,ir 25 dienos 
Kelionės vykstantiems privačiai — pagal pageidavimq_ 

(norintiems užsakome viešbučius)
Kelionių kaina su privačiais kvietimais ......nuo $1034.00 

grupėms........nuo $2100.00
k'isos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos 
del tiesioginiu skridimą i Vilnių. Deryboms pavykus ir 
surinkus pakankamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai 
£ Lietuvą. Todėl keleivių skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsisakyti keliones kuo anksčiau. 

Regi straci ja. pradedame 1990 m. sausio 2 d.
SMULKESNIŲ ŽINIŲ TEIRAUKITĖS: 

tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 
2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 

Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

"NL" PRENUMERATA-LR..ĄUKA;..
$ 42 - dr.K.Liutkuvienė; $ 34 - Geo Palmer; $28 - 

K.Jasutienė; $25 - dr.A.Pacevičius; $15 - V.Daugelavičie- 
nė; po $12 - F.Rimkus, A.Patamsis, A.F.Povilauskas; po 
$ 9 - J.Stankus, A.Niaura. $38 - A.Vazalinskas,

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 7val. vakaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais užda-yta.

GUY 
RICHARD

1990. k 25

skaičius tautiečių ir tuoj 
nugirdę iš kitų apie "dan
gaus griuvimų", tuoj skubė
jo parapijos salėn, kur 
stalai buvo jau sustatyti 
ir veik paruošti juos užim
ti. Tik pritrūko sėdimų 
vietų. Svečiai, susiradę 
kėdžių, patys jas atsinešė. 
Tuojau buvo atnešti įvairūs 
indai iš J.C. salės ir pa
ruošti valgiams. Svečiai 
buvo gerokai susigrūdę,bet 
nebuvo kitos išeities. Pensi
ninkai vistiek buvo laimin
gi, kad savo parapijoje 
turėjo dar vienų salę.

Belaukiant patiekalų, 
pobūvio pranešėja L.Stun- 
gevičienė padarė komiško 
pobūdžio pranešimų ir tuo
jau po to senjorų choras 
padainavo trejetų dainelių. 
M.Kalvaitienė su S.Karnu 
suvaidino komiškų vaizdelį. 
Juodu vedė juokingų pokal
bį, tačiau M.Kalvaitienė 
į dangų nebuvo priimta 
dėl skirtingų nuomonių 
su Dangaus Viršininku

S. Karnų.
Atsirado garuojantys 

patiekalai ant stalų, į ku
riuos svečiai mielai įkibo, 
dar gavę po stikliukų švie
žio vynelio.

Svečių tarpe pas mus 
viešėjo Miesto Valdybos 
vienas skyrius, o iš Lietu
vos Sųjūdžio - rašytojas 
Leonidas Jacinevičius.

Viešnios ir svečiai po 
vaišių netrukus skubėjo 
į savo namus.

Besiruošiant vakarienei, 
dalis tautiečių patiekė 
svečiui iš Lietuvos kelis 
klausimus apie kai kuriuos 
reikalus dabartinėje Lietu
voje. Klausimai nebuvo 
politiniai ar partiniai. į 
juos visus svečias atsakė.

Prie vieno stalo buvo 
renkamos ir aukos SĄJŪ
DŽIO reikalams. Dalis aukų 

buvo įteikta svečiui jo 
asmeniškai kelionei ir kita 
dalis bus perduota SĄJŪ
DŽIUI Lietuvoje.

Bendrai paėmus, kad 
ir įvykus nenumatytai ne
laimei , senjorų renginys 
laikytinas gerai pavykusiu 
tuo labiau, kad niekas ne
buvo susižeidęs. Bendrai 
paėmus, buvo susirinkę 
nemažai tautiečių pagerbti 
senjorų gerus norus.

Daug kas juokauja, kad 
tokia "dangaus bausmė" 
įvyko todėl, kad dar daug 
senjorų vaikšto su griekais 
jei ne dabar atliekamais, 
tai padarytais kiek anks
čiau, todėl Dangus buvęs 
jiems kerštingas šioje salė
je po daugelio metų...

Senjorai vistiek dėkoja 
visiems už atsilankymų 
į jų renginį.
Z.Pu 1 i anauskas

LIETUVOS TAUTINĖS 
MUZIKOS ANSAMBLIO 
"VILNIUS" KONCERTAS

Hamiltoniečiai ir apylin
kių lietuviai laukia atvyks
tančio Lietuvos tautinės 
muzikos ansamblio VILNIUS. 
Čia išgirsime skambių lie
tuvių liaudies dainų, klau
sysimės kanklių, birbynės, 
armonikos ir kitų mūsų 
liaudies instrumentų, kurie 
pritars dainininkams bei 
šokiams. Šį VILNIAUS an
samblį sudaro tik 7 asme
nys, kurie dainuoja ir groja 
įvairiais lietuvių liaudies 
instrumentais.

Ansamblio vadovas An
tanas Smolskus yra Lietu
vos Konservatorijos profe
sorius, liaudies instrumen
tų katedros vedėjas. Šiuo 
metu žymiausias Lietuvos 
birbynininkas. Koncertavo 
Japonijoje, Anglijoje, Peru 
Danijoje, Suomijoje, Urug
vajuje,Čekoslovakijoje, Ai
rijoje, Vengrijoje, Bulgari
joje, Argentinoje.

Jolanta Čiurikaitė, vie
na vedančiųjų Lietuvos 
operos ir baleto teatro 

/ Išvykimo datos:
GEGUŽĖS 6 (Finnair) 
GEGUŽĖS 19 (Lufthansa) 
GEGUŽĖS 30 (Air France) 
BIRŽELIO 17 (Finnair) 
LIEPOS 1 (Finnair) 
LIEPOS 2 (Air France) 
LIEPOS 3 (Lufthansa)

solisčių. Kaip solistė kon
certuoja su įvairiais muzi
kiniais kolektyvais. Jos 
balsas švelnaus tembro, 
lakus. Koncertavo įvairiuo
se pasaulio kraštuose.

Kanklininkė Lina Naike- 
lienė, Lietuvos Konservato
rijos profesorė. Ji yra vie
na iš Lietuvos kanklininkių, 
pasiekusi aukštų meninį 
lygį, puikiai valdo kankles 
kaip solinį instrumentų. 
Koncertavo daugelyje pa
saulio kraštų, pelnydama 
gražaus įvertinimo spaudoje, 

Arūnas Malikėnas, Lie
tuvos operos ir baleto te
atro solistas, baritonas. 
Puikus balsas, gilus muzi
kalumas, pripažintas ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsie
nyje. Jis ne tik dainuoja, 
bet puikiai groja liaudies 
instrumentais.

Antanas Valuckas, ope
ros ir baleto teatro orkest
ro menininkas. Puikiai gro
ja akordeonu, armonika, 
kontrabosinėm kanklėm, 
skudučiais ir kitais instru
mentais. Koncertavo Aust
rijoje, Suomijoje, Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje, 
Bulgarijoje.

Koncerto paįvairinimui 
du Vilniaus JAUNIMO TE
ATRO aktoriai - Remigijus 
Vilkaitis ir Arūnas Storpirš
tis duos jumoro iš dabarti
nės Lietuvos gyvenimo 
įvykių. Šie du Jaunimo 
Teatro aktoriai praves 
visų koncerto programų.

Šio ansamblio dalyviai, 
išvažinėję po visų pasaulį, 
garsindami Lietuvos vardų, 
paliks mums visiems daug 
neužmirštamų prisiminimų 
viešnagės metu Hamiltone. 
VILNIAUS ansamblio kon
certų ruošia ir globoja 
radijo valandėlė "Gintari
niai Aidai". Koncertas 
įvyks š.m. vasario mėn. 
4 d., sekmadienį, 4 val.p.p 
Jaunimo Centre. Bilietai 
gaunami prie įėjimo. Kaina 
$ 8. o moksleiviams įėji
mas veltui. Pelnas skiria-

1990

mas programos dalyviams. 
Visi hamiltoniečiai ir apy
linkių lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti koncer
te ir praleisti popietę su 
svečiais iš Lietuvos, klau
sydamiesi jų puikios prog
ramos.

• Hamiltono teatras AU
KURAS šiais metais mini 
savo garbingos 40-ties me
tų veiklos sukaktį. Šios 
sukakties minėjimas įvyks 
š.m. vasario mėn. 10 d., 
šeštadienį šia tvarka:
10 vai, ryto Aušros Vartų 
šventovėje Mišios už miru
sius aukuriečius, o vakare 
6 vai. Jaunimo Centre 
vaidinimas- Kazio Inčiūros 
drama VINCAS KUDIRKA.

Po vaidinimo - vakarie-

Vancouver
NAUJA VALDYBA

Apylinkės susirinkime 
sudaryta nauja valdyba. 
Pirmini nkas-Balys Vileita, 
sekretorė - Adelė Šmitienė, 
iždininku ir toliau sutiko 
būt i Justinas Andersonas.

į valdybų pakviesta 
sutiko įeiti Julija Paliulytė 
-Harvie. Ji mėgina suorga
nizuoti lietuviškų mokyklė
lę.

Revizijos komisijoje 
pasiliko Aldona Goranson, 
P.Dainius ir L. Macijauskie
nė.

Valdyba prašo visus 
tautiečius, atsikėlusius 
gyventi į Britų Kolumbijų 
ir norinčius gauti pakvieti
mus į renginius, pranešti 
savo adresus,skambinant
B.Vileitai tel:943-4770.

• H.TUMAITIS, KLB Tary
bos narys, grįžęs iš KLB 
Krašto Tarybos suvažiavi- 

SUMOKĖJO "NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR 
ATSIUNTĖ AUKĄ?

$50 - V.Viliušienė (vyro 2 m. mirties metinių proga); 
$ 45 - P.Jokšas; po $ 25 - J.Aneliūnienė, H.Lapas, L.Ur
bonas, dr.E.Zubrys, J.Gustainis, P.Breichmanas, J.Šimkus, 
A.Petraška, P.Effertas; po $ 20 - A. Knystautlenė, A.Si- 
mijonas, A.Tėvelis; po $ 15 - O.Stasiulis, V.PIatakis, P. 
Mickus, P.Verykis; po $10 - Z. Jakubonis, B.Saulėnas, V .Za
vadskienė, J.Stropus, A.Pakalniškyte.Z.Barysas, E.Kazlaus- 
kas, P.Latvaitis, J. Karka, J.Vieraitis; $7 - J.Never- 
dauskas; po $ 5 - O.Šablauskienė, J.Lukoševičius(ir 1 
Šeras), Mrs.R.Murray, J.Bežys,J.Gražys,A.Griška, M.Kižis,J 
Adomaitis,B.Keturakis, J.Dagys, A.Rusinas, V.Petraitis,O. 
Čečkauskienė,L.Merkelis, St.Vaicekauskas, P.Ročys, C.Ja
nuškevičius, R.Bulovas, A.Didžbalis;

ATSIUNTĖ "NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ:
J.Lasys, B.Žemaitaitis,Mrs.O.Kupris, A.Keršienė, P.Gab- 

rys, V.Kačergius, V.Žitkus, V.Barauskas, Mrs.O.Lauryk, 
J.Dičpetris,S.Janušonis, J.Vyšniauskas, J.Keršys, J.Dainie
nė, Mrs.Iz.Ambrasas, A.Sakalas,B.Jungmeisteris, Mrs.J.Ba- 
laišis, S,Krašauskas, S.Sibitienė, P.Girdžius, Mrs.M.Smith.V. 
Priščepionka, V.Buragas, St.Kuzmickas, J.Blažys, J.Zabie- 
liauskas, J.Krikščiokaitis, M.Šarauskas, dr. J.Sakalauskas, 
V.Morkūnas, E.Vabalienė, A.Dimitrejevas, A.Bušma, K.A- 
niolauskienė, J.Rinkūnienė, V.Žemaitaitis, V.Dailydė, J. 
Budreika, M.Kringelis, P.Kripas, J.Lukošiūnas, M.Petraus
kis, V.Lukoševičienė.P.Šeirys, A.Burb, Mrs.J.J.Skalandžiū- 
naitė-Grzes, J.Araminas, P.Kazlauskas, T.Čipklenė, S.Janu
šonis,P.Dikaitis, J.Jurėnas, M.Vaškevičienė, K.Mileris, 
V.Skabeikis, F.Krivinskas, J.Klemka, S.Senkus, M.Danytė, 
J.V.Danys, A.Jankaitienė, S. Valys, V. Januška, K.Toliušis, 
V.Blažys;

AUKOS:
"TALKA" KREDITO KOOPERATYVAS - $750; Žūklau- 

tojų ir Medžiotojų Klubas GIEDRAITIS - $75; po $50- 
D.L.K.Algirdo Šaulių Kuopa, L.K.Mindaugos Šaulių Kuopa; 
K.L.B.Sudbury Apylinkė - $30; Amerikos Lietuvių Taryba 
- $25; K.Jagminienė - $ 20; P.Korla - $5.

VISIEMS - nuoširdžiai DĖKOJAME. "NL"

nė. VISI kviečiami dalyvau
ti AUKURO 40-ties metų 
paminėjimo iškilmėse.

• VASARIO 16-sios minė
jimas ruošiamas Hamiltono 
Apylinkės valdybos , įvyks 
š.m. vasario 11 d. Minėji
mas prasidės iškilmingomis 
pamaldomis, dalyvaujant 
visoms organizacijoms su 
vėliavomis, Aušros Vartų 
šventovėje 10:30 vaLryte. 
Po pietų 4 vai. įvyks iškil
minga akademija Scoot 
Park mokyklos salėje. Pag.- 
rindinis šventės kalbėtojas 
bus svečias iš Lietuvos, 
ir meninė programa.

Apylinkės valdyba kvie
čia visus dalyvauti minėji
me. J,P.

mo Toronte, pasidalino 
įspūdžiais ir padarė veiklos 
ir finansinį pranešimų.

Ta proga, Apylinkės 
revizijos komisija patvirti
no finansinę apyskaitų.

• NAUJŲ 1990-tųjų METŲ 
SUTIKIMĄ surengė Apylin
kės B-nės valdyba. Gražiai 
paruošta vakarienė ir malo
nus pobūvis sutraukė nema
žų būrį tautiečių.

• VASARIO 16-tosios MI
NĖJIMAS vyks vasario 
mėn. 18 d., sekmadienį, 
2:30 val.p.p. Estų salėje, 
6520 Oak St.,Vancouver’yje.

Prelegentu sutiko būti 
prof.K.P.Lederis, kuris 
skaitys paskaitų anglų kal
ba.

Meninę programos dalį 
atliks vietos mėgėjai daini
ninkai, vadovaujant Vidai 
Malerienei.

VISI maloniai kviečiami 
atvykti ir dalyvauti.

.7 psl.



mont
• Vili VILIUŠIENĖ, minėda
ma savo vyro a.a. Jono 
ViliuSio 2-jų metų mirties 
metines sausio mėn. 20 
d., atsiuntė $50 - "NL" 
leidimui.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• VASARIO 16-toji bus 
Švenčiama šiemet VASA
RIO mėn. 18 <L, James 
Lyng Auditorijoje .

• Montrealio Lituanistinė 
Mokykla, gražiai atšventusi 
Kalėdas, š.m. sausio mėn.
13 d. sugrįžo į darbą po 
trijų savaičių atostogų.

Antroji mokslo metų 
dalis užsibaigs gegužės 
mėn. 13 d., su Motinos 
Dienos minėjimu.

Visiems mokiniams, 
dėkodami už gražiai paruoš
tą kalėdinę programą, lin
ki sėkmingai užbaigti šiuos 
mokslo metus Mokyklos 
Tėvų Komitetas.

Mokiniai taip pat ruošia
si paminėti ir VASARIO 
16 šventę.
MONTREALIO MERGAIČIŲ 
CHORAS PAVASARIS

dėl netikėto jų akompa
niatoriaus Jeff Fisher’io 
iškvietimo į Ottawą, savo 
naujai išleistos kasetės 
pristatymą turėjo atidėti 
į VASARIO mėn. 4 d., 
sekmadienį, 12. val.p.p. 
AV Parapijos salėje.

PAVASARIS atliks gra
žią programą ir, atsidėkoda
mas už tautiečių paramą 
ir prielankumą, visus pavai
šins.

Paskirkime vasario mėn.
4 d. popietę PAVASARIUI.

• AV Parapijos susirinki
me buvo patvirtinti antrai 
kadencijai, baigiantieji pir- 
mąjąy komiteto nariai. Da
bartinį AV P-jos komitetą 
sudaro Mary Vaupšienė, 
Onutė Ūsienė, Antanas 
Čepulis, Petras Girdžius, 
Izidorius Mališka ir Vladas 
Žitkus.

• Stasys RIMEIKIS,po ope
racijos Reddy Memorial 
ligoninėje, kur gydėsi dr.A. 
S.Popieraičio priežiūroje, 
grįžo namo ir toliau sveiks
ta šeimos globoje.

. Linkime greitai sustip
rėti.

M(
KALĖDŲ EGLUTĖS programoje. I? kairės laikrodžio kryptimi: Lilė Gedvilą, Silvija Staškevi— 
čienė, Irena Šatkauskienė, dr. Remigijus Šatkauskas, ved. Joana Adamonytė, Andrėja Celtoriū- 
tė, Kalėdų Senelis — Saulius

AV PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS 
Sausio mėn. 14 d. A V P- 
joje įvyko metinis parapi
jos susirinkimas. Į jį atvy
ko nedaug žmonių, tik 
apie 50, bet susirinkimas 
praėjo gyvų diskusijų ženk
le.

Susirinkimą pravedė 
Vincas Piečaitis, praeitų 
metų protokolą, kuris buvo 
priimtas su tam tikrais 
papildymais, perskaitė Pet
ras Drešeris. Iš patiektos 
metinės apyskaitos galima 
buvo tik pasidžiaugti, kad 
parapijos finansinė padėtis 
yra labai gera. Gal todėl, 
diskusijų metu buvo pasisa
kyta, kad musų parapija, 
palyginus su kitomis Kana
doje esančiomis lietuviško
mis parapijomis, per mažai 
yra paaukojusi šalpai Lie
tuvos 
Taip 
no 
m as, 
tetą
kandidatų iš jaunimo tarpo.

Kleb.kun. J.Aranauskas, 
SJ pranešė, 
vasarą mūsų 
čia 40 metų 
jubiliejų, o

bažnyčioms remti, 
pat Albino Blauzdžiū- 
buvo duotas pasiūly- 
kad į parapijos komi- 
reikia siūlyti daugiau

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 De Sėve, Montreal, Que., H4E 2A8
TEL.: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907 A Rosemont Blvd.

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono

Certifikatus ..........
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. - 364 d.
120 d. - 179 d.

60 d. - 119 d.
30 d. - 59 d.

MOKA

10 % 
. 93/4% 
. 9-1/2% 
. 9'4% 
.9 %

UZ
Taupymo-special................. 6 %
Taupymo - su gyv. dr. ........  53/4%
Taupymo - kasdienines.......  5’/2%
Einamos sąsk............. <..........4'/?%
RRIF —RRSP —term...........  11 '/z%
RRIF — RRSP — taup..............6’/z%

uz
Nekilnojamqturtq — n uo I 214%

IMA
— nuo 13%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA LITE

PARŪPINAME
Japonų firnių VIDEO 

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

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

kad šiemet 
parapija šven- 
savo gyvavimo 

jos įkūrėjas 
kun. J.Kubilius - 50 metų 
kunigystės jubiliejų, savo 
gimtadienį ir vardadienį.

Yra nutarta iškilmingai 
šias datas atšvęsti. Todėl 
buvo pasiūlyta atsikviesti 
iš Lietuvos kardinolą- Jo 
Eminenciją Vincentą Sladke
vičių, kuris yra išreiškęs 
norą aplankyti Kanados 
lietuvius. Tai būtų tikrai 
labai prasmingas sukaktuvi
nių datų atžymėjimas. Jei-

Mykoliūnas. 
gu parapijos komitetas 
( pirm. - A.Čegulis, nariai-

Iz.Mališka, O.Usienė, M.
Vaupšienė, P.Girdžius ir 
VI.Žitkus) su kleb.kun.J.Ara- 
nausku tikrai nutarty tai 
padaryti, tai jau būtų lai
kas smarkiai ruoštis šiam 
neeiliniam įvykiui.

Pirmiausiai, reikėtų 
išsirūpinti oficialų kvietimą 
iš Montrealio Vyskupijos, 
na , o po to, jau derinti 
datą su pačiu Kardinolu. 
Jo įsipareigojimai, tikriau
siai, bus sunkiai suderina
mi su mūsų datomis, ta
čiau mūsų parapija galėtų 
prisitaikyti ir mėnesiu anks
čiau ar vėliau švęsti savo 
datas - nebūty tai jau 
toks baisus dalykas.

Na, o kad viskas vyktų 
sėkmingiau ir lengviau, 
tai parapijos komitetas 
gali tuojau sudaryti pagal
binį sau komitetą iš žmo
nių, kurie daugiau dirba, 
o mažiau kalba ir mes 
tikrai savo tarpe galėtume 
turėti Lietuvos pirmąjį 
kardinolą. Tai būtų geriau
sia proga mums susipažinti 
su šia neeiline mūsų tautos 
religine asmenybe, o Emi
nencijai kardinolui Vincen
tui Sladkevičiui Montrealio 
lietuviai sudarytų gerą 
progą pažinti ir kitose 
lietuvių kolonijose gyvenan
čius savo tautiečius.^

Nijolė Bagdž i un i enė

darbo pasiūlymą Ottawoje, 
kur persikėlė gyventi.

Sveikiname ir linkime 
viso geriausio.

e SHIRLEY MILAKNYTE, 
baigė studijas McGill Uni
versitete, kompiuterių 
mokslo srityje. Ji gavo

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antrad. Tree. ........  9:00 - 3:00 10:00 — 2:00
Ketvirtadieniais....i.*...-12:00 — 8:00 3:00 — 7:00
Penktadieniais.............  10:00 — 6:00 2:00-6:00

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

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

PeintiCieA Perez Painting.

Prof. Henris Dauderis

• HENRIS DAUDERIS, Con
cordia Universiteto Montre- 
alyje profesorius, kelių 
knygų atskaitomybės klausk 
mais autorius, grįžęs iš 
kelionės į Lietuvą, lankėsi 
"NL" redakcijoje, atvežė
įdomių plakatų su meilės 
ir laisvės šūkiais Lietuvai, 
entuziastingai ir su pasidi
džiavimu 
savo viešėjimą 
žintoje tėvų

pasakojo 
mažai 

žemėje.

apie 
pa-

RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
STUCCO & WALL PAPER

D. Perez 
President

Dodge
[(HRISl.t.RĮ

t.iminn1, iJodijc

Tel.: 365-6444
2422 MENARD - LASALLE

P. QUE H8N 1J5

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

Automobilių nuoma
Naujų ir vartotų pasirinkimas
Pardavimas
Aptarnavimas

Prof.H. 
pakviestas 
kursui

yraDauderis
epizodiniam 

Vytauto Didžiojo 
Universitetan Kaune, kurį 
jis sutiko skaityti ateinan
čio rudens pradžioje. Svei
kiname ir linkime geriau
sios sėkmės)

Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks 366-7818

1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

D. N, BALTRUKONIS

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Cen trale, (k am p. 45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Gaitan B&RARD, D.M.D.
Danty gydytojas — chirurgas 
466 A. bod. dos Lourontldo*
Pant Viau, Laval, H7G 2V1 

(Pri* bout. Concord* ) 
Skambinti Tol . 662-1177

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

Alteauyte headlee neo B — 10 v.v. 
Se&tadienleia : neo Or. — 0:30 v.v. 
Sekmadieni ale: neo 10 r. — 0:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrook* St. W. Suit* 215, Montreal, Qu*.. H3G 1L5

TmL:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAU8KA&
Suite 1143, Sun Life Building

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

■■MMMHMnMMMMMMMMMMMBBMBBaBaMUnaMBnMM

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

Toronto tel.: (416) 886-7659

Aparatai yra šių firmų: 
National Panasonic M7,

Toshiba, Akai, Aiwa, 
GVC, NEC, Sony, Sanyo.

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

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION 
LASALLE, QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

KAILIŲ SIUVĖJAS

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (Storage)
* Taisau ir re modeliuoju
* Siuvu ir parduodu.

1449 rue St. Alexandre. Telefonai:
Montreal^PAį? H3A 2G6 844- 7307 lr 2888646

’ " ■ PASSEPORT - COMMERCIAL
PHOTO! MARIAGE - WEDDINGS

TONY LAURINAITIS
M*ntr*al. P.Q N3W 1X5 Tai.: 481-MQB

Foto M. L.S.
SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CStĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

..................................................................................

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721—9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA


	1990-01-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1990-01-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1990-01-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1990-01-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1990-01-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1990-01-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1990-01-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1990-01-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

