
H*

• lithuanie independente •

LIETUVIŲ SAVaitra! ns

tvirtindamas,

sąlygų 
atgavi-

antraštė: 
PRIEŠŲ, 

DRAUGŲ.
ženklas- 

su

LIETUVA SVARBIŲ 
RINKIMŲ IŠVAKARĖSE

svarbius rinkimus vasario 
24 dieną. (Pranešama, kad 
kandidatų į Aukščiausiąją 
Tarybą užsiregistravo net

kad vasario 15d.
Aukščiausioji

nubalsavo siekti

Nr. 8 (50—tieji metai) 1990 m- • VASARIO - FEBRUARY 22 d.

IMEPENDENT LITHUANIA WEEKLY •

ĮVYKIŲ apžvalga

SOVIETAI ATIDARĖ NACIŲ 
ARCHYVUS, BET SAVO 
KGB ARCHYVUS NAIKINA

%

7722 GEORGE St., LASALLE, P.O. H8P1C4. • Tel.: 366-6220 • 50 c.

S. m. vasario mėn. 24 
^rinkimus į Lietuvos 

Aukščiausiąją Tarybą ste
bės ne tiktai Lietuvos ir 
išeivijos lietuvės ir lietu
viai, bet taip pat ir visas 
pasaulis. Tai nėra joks įvy
kio svarbos išpūtimas. Šie 
rinkimai, tariant užsienio 
spaudos žodžiais, į Lietu
vos Respublikos parlamen
tą parodys ar komunistų 
partija visoje Sovietų Są
jungoje dar turi vilties

šiuose laisvuose ir slaptuose 
demokratiškuose rinkimuo
se Lietuvos Komunistų 
partija visiškai arba labai 
žiauriai pralaimės, sampro
tauja užsienio stebėtojai, 
tai būsiąs aiškus ženklas, 
jog komunistų partija pra
rado žmonių pasitikėjimą. 
Ir būtent dėl to, kad, jų 
nuomone, tiktai Lietuvoje 
komunistų partija, išdrįsusi 
atsiskirti nuo visasąjungi
nės partijos ir turinti 
populiarų vadovą Algirdą 
Brazauską, dar galinti tikė
tis žmonių paramos. Jeigu 
toji parama bus menka, 
tai nepopuliarios ir neap
kenčiamos komunistų parti
jos kitose respublikose ir 
net pačioje Rusijos federa- 
linėje respublikoje, nebe
turinčios jokios ateities, 
nes už jas žmonės laisvuo
se rinkimuose tikrai nebal
suos. Manoma, kad Lietuvo
je komunistai, geriausiu at
veju, gali surinkti apie 2U% 
balsų ir tai daugiausiai iš 
kolonistų rusų, dalies lenkų 
ir negausių užkietėjusių, 
savo galią bei šiltą vietą 
ginančių, senojo kulto 
komunistų.

Lietuvoje rinkiminė 
kampanija vyksta nepapras
tai gyvai ir energingai. 
Sąjūdį remiantieji kandida
tai, kaip galima pastebėti 
iš spaudos atsiliepimų Lie
tuvoje, yra labai populia
rūs ir veikliųjų bei sąmo
ningųjų tautiečių palaiko
mi. Rinkiminėje kovoje 
neapsieinama ir be šmeiž
tų, kuriuos, kaip matosi, 
labiausiai platina Maskvai 
ištikimųjų partiečių būrelis, 
paremiamas rusų kolonistų 
ir lenkų mažumos kai 
kuriose vietovėse.

Keli charakteringi 
iš Lietuvos spaudos: 
PĖDOS KELEIVIS

balsai 
KLAI- 
sausio

17 d. numeryje rašo: "LIE
TUVA BE NEPRIKLAUSO
MYBĖS NENURIMS! Tuo 
dar kartą galėjo įsitikinti 
mus okupavusios kaimyni
nės valstybės vadovas M. 
Gorbačiovas ir jo paran
kiniai praėjusios savaitės 
vizito metu".

Sausio 31 d. numeryje 
tas pats laikraštis yra pa
skelbęs įdomų pasikalbėji- __
mą su Petru Giniočiu, kan- NEPRIKLAUSOMYBĖS
didatu į Lietuvos Aukščiau
siąją Tarybą. Petras Ginio- 
tis, kaip rašo laikraštis, 
yra vienas ryškiausiųjų 
darbininkijos atstovų Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Klaipėdos miesto taryboje. 
Pasikalbėjimo 
NEIEŠKOKIME 
IEŠKOKIME 
Šalia Sąjūdžio 
- Gedimino stulpai 
užraL- SU SĄJŪDŽIU

SĄJŪDIS tapo žinomu 
žodžiu ir pasaulinėje spau-/ 
doje. Mini Sąjūdžio vardą 
radijo r televizijos pro
gramų pranešėjai, reporte
riai ir įvairių diskusijų 
moderabriai, vieni silp
niau, kii geriau jį ištarda
mi. Tačiau SĄJŪDŽIO 
svarume ir svarba neabe
jojama. THE GAZETTE 
vedamaame, vasario 8 d. 
teigiam.: "Jau dabar kiti 
politini} sąjūdžiai, prade
dant lietuvos SĄJŪDŽIU 
ir baijant Azerbaidžano 
Liaudie: frontu, pasidarė 
d e acto politinės 
pajėgos savo respublikose". 
Vedamco pirminis ir antri
nis pvadinimas taikliai 
nusako kryptį, dabar vyks
tančių permainų Sovietų 
Sąjungoe: FROM COMMU
NISM O PLURALISM (A 
new en is dawning in the 
Soviet Jnion).

Vasirio 19d. CBC savo 
vakarinis žinių programos 
(10 vai vakaro) THE JOUR
NAL dilyje perdavė (pudin
gą vazdinį reportažą iš 
Vilniau. Lietuvai palankų 
ir gerai paruoštą reportažą 
įkalbėjo reporteris McInty
re, ° visą programą, truku
sią apie 20 minučių, paruo
šė Eddie philips (producer). 
(Beje, būtų labai gera ir 
pravartu paskambinti CBC 
televi2ijos stočiai ir padė
koti. Jos tel. nr.Montrealyje- 
597- 600u). Reportažo metu 
kalbėjo Algirdas Brazaus
kas ir Algimantas (Algis) 
Čekuolis. Pirmasai pabrėžė 
nelengvą kelią nepriklau- 
somybėn, o antrasai labai 
vykusiai atsakė apie SĄJŪ
DŽIO ir Lietuvos Komunis
tų Partijos vaidmenis dabar
tinėje Lietuvos padėtyje. 
Jis tvirtino, kad SĄJŪDIS 
esąs visa Lietuva šiandien 
ir jis nešąs su savim ir Ko
munistų partiją, ją išgel
bėjęs iš visiško išnykimo, 
f Filmuojama buvo ir šių 
metų vasario 16-tosios 
minėjirno kai kurie momen
tai. ~ •
rio 
buvo 
negu 
dant

Pažymima, kad Vasa- 
16—toji šiais metais
kiek tyliau minima, 

praeitųjų metų, nuro- 
į ateinančius labai

434, jų tarpe 24 moterys), ri 
Nėra jokios abejonės, kad 

apie rinkimų eigą ir rezul
tatus praneš Europos ir Š. 
Amerikos mediją, nes jos 
atstovų prieš ir per rinki
mus netrūks Lietuvoje.
JR LATVIJA OFICIALIAI 
SIEKIA

Reuterio žinių agentūra 
pranešė, 
Latvijos 
Taryba 
nepriklausomybės. Po karš
tų diskusijų buvo priimta 
rezoliucija, 177 balsais už 
ir 48 balsais prieš, pas
merkianti 1940 m. Latvi
jos parlamento nutarimą, 
kuris Latviją įjungė į So
vietų Sąjungą. Šis nubalsa- 

sulygino su Estija ir Lie
tuva, kurios jau anksčiau 
buvo pasmerkusios Raudo
nosios armijos įvykdytą jų 
kraštų okupaciją.

LIETUVIAI GRĄŽINA
Šaukimus kariuomenės
TARNYBAI

Vasario 17 d. Montrealio 
dienraštis THE GAZETTE 
paskelbė po stambia ant
rašte "Lithuanians turn 
their military cards" žinią, 
kad lietuviai gausiuose 
susibūrimuose Vasario 16- 
tosios - Nepriklausomybės 
šventės - proga masiniai 
atidavė karinio šaukimo 
popierius.

Apie 2000 lietuvių savo 
sostinėje Vilniuje susirinko 
prie Jaunimo Rūmų ir iš 
ten nužygiavo į vietinę 
Aukščiausios Tarybos būs
tinę, kur grąžino kariuo
menėn šaukimo popierius.

Baltijos respublikų rekrū
tai plačiai skundėsi dėl 
seksualinės ir fizinės prie
vartos veiksmų, patiriamų 
kariuomenėje iš sovietų 
karininkų ir kareivių ir 
dėl to įvykstančių savižu
dybių.

Lietuvos vyriausybės 
atstovai praeitais metais 
buvo prašę, kad jų jauni
mas galėtų atlikti karinę 
tarnybą savoje respublikoje, 
tačiau Sovietų Sąjungos 
gynybos ministeris Dimitri 
Jazov' as tai padaryti ne
sutiko.

SUKTI SOVIETŲ PLANAI
Reuterio žinių agentūra 

praneša ~ apie Maskvos 
radijo š.m. vasario 2U d. 
paskelbtą žinią, kad Aukš
čiausiasis Sovietas svarsto 
įstatymą, leidžiantį respub
likoms atsiskirti. įstatymo 
projektas numato tokią 
atsiskyrimo procedūrą:

a) Parlamentas arba 1/3 
gyventojų gali pareika
lauti referendumo ir

b) atsiskyrimas bus lai
komas galiojančiu, jei bent 
2/3 gyventojų balsuos. 
Tačiau nenurodoma, ar 
užteks paprastos balsų dau
gumos.

Estijos deputatas Marju 
uauristin tuo tarpu tvirti- 
la kad numatomas įsta- 
:ymas nėra skirtas atsisky- 
imui, o labiau neatsisky- 

(imui, todėl kad projektas 
numato visą eilę pakopų: 
pirma referendumų, po to 
5-rių metų pertraukų, o po 
to dar viso liaudies depu
tatų kongreso sutikimo 
Maskvoje.

Lietuvos SĄJŪDIS jau 
seniai atmetė tokius Krem
liaus planus, 
kad 1940 m. sovietų įvyk
dyta Baltijos kraštų okupa
cija buvo nelegali, todėl 
Maskva neturi jokios tei
sės nustatinėti 
nepriklausomybės 
mui.

MONTREALIO MIESTO IR APYLINKĖS LIETUVIŲ, SUSI
RINKUSIŲ 1990 m. VASARIO 18 d. MONTREALY- 
JE, St. HENRI AUDITORIJOJE PAMINĖTI 72-ąsias 
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO METINES

Europoje, 
Ukrainoje, 

Baltijos 
pranešėjo, 
žinių apie 
administ- 

kraštuose ir

< x Josh Friedman is New 
nib'rktr praneša, kad sovie
tai leido Izraelio ir Ame
rikos žydų tyrinėtojams, 
kurie atstovauja Holocaust 
Memorial Council, peržiū
rėti 7b archyvų, kuriuose 
sutelkta ■, medžiaga ir doku
mentai apie vokiečių oku
pacijos laikmetį 
ypač Gudijoje, 
Moldavijoje ir 
kraštuose. Anot 
ieškoma daugiau 
nacių okupacinę 
raciją tuose 
nacių kolaborantus.

Tuo tarpu iš 
pranešama, kad 
Liaudies deputatai 
liūnas, Marcelijus i 
tis, Algimantas Čekuolis, 
Kazimieras Uoka, Zigmas 
Vaišvila, Kazimiera Pruns
kienė ir kiti pasirašė pa
reiškimą, kuriame, tarp 
kita ko, sakoma: "Lietuvos 
TSR VSK turtingi ir labai 
svarbūs archyvai, atspin
dintys pastarųjų dešimtme
čių Lietuvos politinį gyve
nimą, yra įslaptinti ir prie 
jų neprileidžiami moksli
ninkai, 
menę pasiekė žinios, 
šie archyvai 
tai na 
Pavyzdžiui, 
reabilitavimo 
dažnėjo 
archyvuose .bylu n ė r a." 
Lietuvos spauda rašo, kad 
prie KGB archyvinių būsti
nių naktimis dabar budi 
Lietuvos gyventojai, saugo
dami, kad archyvai nebūtų 
išvežami ir sunaikinami.

Kaip matosi, nacių karo 
nusikaltimai rūpestingai ty
rinėjami, o 
nusikaltimus 
šokiais būdais nuslėpti, net 
naikinant 

. medžiagą apie juos. Kol 
kas dėlei to žinomieji karo 
nusiKaltėlių medžiotojai 
balso nepakėlė.

Vilniaus
TSRS

J. Juze-
Martinak

neprileidžiami
Jau senokai visuo- 

kad 
yra s 1 ap
akinami, 
šiuo 
procese 

atsakymai,

metu 
pa- 
kad

sovietų karo 
bandoma vi-

dokumentinę 
juos,

REZOLIUCIJA
Šiuo metu Lietuva ir jos Pabaltijo kaimynės, 

Latvija ir Estija, yra jau pasiruošusios atkurti nepriklau
somybę. Mes, kaip lietuviai, didžiuojamės, kad nepriklau
somybės idealas niekada nebuvo užmirštas Lietuvoje ir 
kad dabar taikiomis priemonėmis bandoma tai pasiekti. 
Kaip kanadiečiai mes turime pagrindo tuo didžiuotis, nes 
Kanados vyriausybė niekada nepripažino tų valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą - toks politinis nusista
tymas daug padėjo tų vilčių išsipildymui.

Girdime kai Kurių vakariečių pareiškimus, kad baltie- 
čių tautiniai troškimai yra pavojingi ir gali desatabilizuo- 
ti Sovietų Sąjungą. Bet Sovietų Sąjunga niekada nebuvo 
stabili tikrąja to žodžio prasme. Valstybinė santvarka vi
soms jos tautoms buvo įvesta teroru, badmečiais, deporta
cijomis ir ideologine sistema, kuri suteikė centrinei komu
nistų partijai galią nepaisyti žmogaus teisių, taip pat ir 
nesilaikyti pagrindinių ekonomikos dėsnių.

Niekas nesustabdys Lietuvos nepriklausomybės siekian
čių tautinių judėjimų? Sovietų vyriausybė gali šitą proce
są pristabdyti, (vesdama militarinį režimą, bet okupacinė 
kariuomenė yra brangi priemonė. Visa Europa ir Sovietų 
Sąjunga būtų daugiau stabilios, jei Pabaltijo kraštai būtų 
nepriklausomi ir sudarytų neutralią 
prieš Antrąjį Pasaulinį

Mes tikimės, kad 
pasyvios rezistencijos 
dabar parodys daugiau 
tyme. Kaip lietuvių kilmės kanadiečiai,

- mes prašome Ministerį Pirmininką ir politines parti
jas pareikšti paramą Lietuvos pastangoms atkurti 
nepriklausomybę;

- mes raginame Kanados vyriausybę įtaigoti Amerikos 
Jungtines Valstybes bei kitas Vakarų valstybes pada
ryti panašius paramos pareiškimus;

- mes prašome Kanados delegaciją prie Jungtinių 
Tautų raginti tą instituciją atnaujinti santykius su 
Pabaltijo tautybių atstovais ir taip pat siūlyti būdus 
ir, jei reikalinga, priežiūrą Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės atkūrimui.

zoną, kaip kad buvo
karą.
Kanada, po dešimtmečiais trukusios 
prieš Pabaltijo kraštų užėmimą, 
moralinio aktyvumo savo nusista-

Š.m. VASARIO 16-SIOS MINĖJIME MONTREALYJE buvo 
gauta eilė sveikinimą, perduotą asmeniškai arba raštu:

* Henri-Francois GAUTRIN, M. N.A. for Verdun; Mme 
AnnaLaura JAVICOU, Rėprėsentante des Communautes 
culturelles au sein de Parti Qudbecois; * Peter MOLDRE, 
pirmininkas Montrealio ir Balty Federacijos Kanadoje; 
Andris SPURA, pirmininkas Latvių Organizacijos Tarybos 
Montrealyje; Richard LEITHAN, Montrealio Esty Sąjungos^ 
Stephen BUR J AN, Vengry Komiteto Montrealyje atstovas; 
Mme Nadia CECHNISTRO, Ukrainiečių Komiteto Kanado
je atstovė; Laura RIGA , Laisvųjų Pasaulio Rumunų Fede
racijos pirmininkė; Stan MATULIS, Jacques Cartier Ri
ding Association pirmininkas.

Linkėjimus raštu atsiuntė: Mme Monique GAGNON- 
- TREMBLAY ir Norman CHERRY,Quebec'o Provincijos 
Kulturiniy Bendruomenių ir Imigracijos Ministerijos atsto
vas; Raymond SAVARD, Verduno miesto meras.

Taip pat dalyvavo svečias Karlis FREIBERGS, Lat
vių Jaunimo Sąjungos pirmininkas.

PAUL MARTIN, M.P. LASALLE - EMARD 
KANDIDATAS į LIBERALŲ PARTIJOS LYDERIUS, 
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIME MONTREALYJE, 
per Mme MARIELLE ST.GERMAIN, perdavė 
tokį sveikinimą :

"Ladies and Gentelman, -
I am very 

the occasion 
Lithuania.

Throughout

on 
of

pleased to send you my best wishes 
of the anniversary of the Independence

KONSERVATORIŲ 
POPULIARUMAS SMUNKA 
KARTU SŪ~ JŲ BIUDŽETU

ANGUS-REID viešosios 
nuomonės apklausinėjimų
įstaigos duomenimis, Prog
resyviųjų Konservatorių

(Nukelta į, 2 psl....

the history of Lithuania, its people 
have demonstrated an exeptional courage in the face 
of wars, dictators and oppressive regimes.

In the present day we are witnessing fundamental 
changes in Eastern Europe, changes which represent 
hope for the Lithuanian people and for future genera
tions.

Canadians understand diversity, tolerance and res
pect for cultural differences. In the name of Canada, 
I salute the Lithuanian people for their efforts and their 
successes symbolized by todays joyous anniversary."



SĄJŪDŽIO SEIMO TARYBA ĮTEIKĖ MEMORANDUMĄ 
JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUI

Ui Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę Kanadai! 
Pour l'ą liberation de la Lituanie! Loyąutd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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SVEČIO - DR. AUDRIAUS ŽIBAICIO- ŽODIS 
VASARIO 16-TOSIOS PROGA MONTREALYJE

Vilnius, 1990 vasario 12. 
(LIC) — Sąjūdžio seimo tarybos 
nariai, einantys ir TSRS liau
dies deputatų pareigas, praeitą 
savaite Kremliuje įteikė laišką ir 
memorandumą besilankančiam 
JAV Valstybės sekretoriui 
James A. Baker III. Pateikiame 
vasario 9 d. datuoto laiško turi
nį. Laiško ir memorandumo 
anglišką vertimą galima įsigyti 
Lietuvių Informacijos centre.

„Mes, Lietuvos Persitvarky
mo, Sąjūdžio Seimo Tarybos na
riai, taip pat vieninteliai de
mokratiškai išrinkti TSRS liau
dies deputatai, naudojantys le
galias politines .ir parlamenti
nes priemones Lietuvos valsty
bės nepriklausomybei atstatyti, 
kreipiamės į Jus ir Jūsų asme
nyje į JAV vyriausybę su mūsų 
troškimu ir pasitikėjimu,'kad 
JAV, tiek dešimtmečių nepripa
žinusios prievartinės aneksijos 
kurios auka tapo Lietuva, atsi-

M E M O R A

žvelgdamos. į demokratinių 
permainų siekį, taip stipriai pa
sireiškusį Lietuvoje ir kitur 
Rytų Europoje, paremtų lietu
vių tautos laisvės ir valstybinės 
nepriklausomybės reikalavimą 
Valstybės sekretoriaus susitiki
muose su TSRS vadovais, konk
rečiai paskatintų juos neatidė
lioti Lietuvos siūlomų derybų su 
Tarybų Sąjunga, kurių pasekmė 
būtų atstatytą,LietuVos Respub
likos nepriklausomybė, vėl 
realizuojamas jos suverenitetas, 
agresijos būdu sustabdytas 1940 
metais. Lietuvių tautai nepa
kenčiamai skaudi būtų perspek
tyva šių metų vasarą pradėti 
antrąjį nelaisvės penkiasde
šimtmetį. Tik reali laisvės 
perspektyva, vykstant nurody
toms Lietuvos-TSRS deryboms 
ir žinant sutartą nepriklauso
mybės atstatymo datą, gali 
padėti išlaikyti stabilią ir 
politiškai evoliucionuojančią 
padėtį šiame Europos regione”.

N D U M A S
Mes, Lietuvos gyventojų teisėtai išrinktieji deputatai 

ir Sąjūdžio Seimo Taryba, 
- išreikšdami nuosirdžu

Lietuvos,
širdys plaka vienu ritmu, dienų,kai susijungia visų lietuviu. n®r’’3’ prievartinio
trokštančiu laisvės savo nukankintai Tpvvnpi valia ir 1940 metais nepripažinimą.

"Mes minime dienų, kuri kiekvieno lietuvio širdyje 
suaidi iškilmingiausia muzika, dienų, kai visų lietuvių * < -•« -

trokštančių laisvės savo nukankintai Tėvynei valia ir 
valia tų, kurių jau nebėra, tačiau kurie savo gyvenimų, 

paaukojo vieninteliam tikslui

tautos padėką už nuoseklių 
taip pat Latvijos ir Estijos, buvusių Tautų 

inkorporavimo į TSRS sudėtį

savo idealus, savo rankas
- Lietuvai.

Vasario 16-toji mums, visiems yra tarsi riba, tarsi 
ataskaitos taškas, nuo kurio mes matuojame savo idealus, 
savo tikslus, savo gyvenimų. Ši diena nepaprastu tvirtumu 
išlaikė lietuvių tautų pasaulio verpetuose.

Tai yra didi diena tautos, kuri savo senumu jungia
si su romėnais ir graikais, tautos, sukūrusios vienų iš 
didžiausių valstybių Europoje, tautos, kurios žodžiai įra
šyti senovės Indijos sanskrito raštuose.

Tik tokia tauta galėjo atlaikyti pasaulio galiūnų 
fizinį smurtų, atsilaikyti prieš brukamas svetimos moralės 
normas.

Tokia tauta negali žūti. Pasaulis dabar stebisi - 
pirmų kartų mato parlamentiniu keliu vykdomų revoliu
cijų. Tačiau - kodėl pasaulis nesistebi, kad Lietuva išliko.

Juk beveik 50 metų Lietuva virė rusiškame nutau
tinimo katile. Kaip klastingai buvo trinama lietuvių kalba 
nuo liežuvio! Gamyklos Lietuvoje turėdavo siųsti informa
cijų viena kitai rusiškai, sutartys, dokumentacija buvo 
beveik visą rusų kalboje. Komunistų partijos plenumuose n"
žmonės turėjo šnekėti rusiškai, nors juose dalyvaudavo 3 * 3
tik keletas rusų. Naujausi vadovėliai, naujausia literatūra 
ir žinios aukštosiose mokyklose būdavo rusų kalba.

Masinės informacijos priemonės taip pat neatsilik
davo: kiekvienų vakarų televizija rodydavo didelę rusiškų 
informacinę laidų, vaikams filmai būdavo absoliučiai visi 
rusų kalba, vakare - rusiški meniniai filmai.

Panorėjus rusui dirbti kokį nors darbų, gamyklos, 
įmonės, o ypač mokyklos vadovas jį privalėjo tučtuojau 
priimti, kitaip galėjo būti apšauktas lietuviškuoju nacio
nalistu ir išmestas iš darbo, 
prasidedant Peretroikai Sovietų 
dar labiau suintensyvėjo.

Mokytojams, dėstantiems

tarsi

Paskutiniais metais, prieš 
šalyje, Lietuvos rusinimas

rusų kalbų, buvo smarkiai 
pakelti atlyginimai, palyginus su kitais. Rusų kalbos pa
mokų metu klasės būdavo skiriamos į dvi dalis, kurioms 
dėstydavo du atskiri rusistai, gerai techniškai aprūpintose 
patalpose. Netgi darželiuose, vaikams dar netvirtai įsisa
vinusiems savo gimtosios kalbos pagrindų, buvo įsteigti 
rusų kalbos kursai.

Tačiau - lietuviai turi per daug senų savo istorijų 
ir kultūrų, kad juos galima būtų taip lengvai palaužti. 
Žmonės visų laikų tikėjo, kad kažkas įvyks, kad pagaliau 
nušvis laisvės diena - reikia tiktai kantriai laukti.

Mokytojai per lietuvių kalbos ir literatūros pamo- 
diegė meilę savo kalbai, o kartu ir istorijai, nors 

dažnai būdavo ir nelengva. (Pav., viena lietuvių kal- 
mokytoja pasakė pamokos metu, kad lietuvių kalba 
viena iš pačių seniausių Europoje ir turi daugiausiai

kas
tai
bos
yra
ryšių su indoeuropiečių prokalbe. Netrukus minėta moky
toja buvo pakviesta pas rajono kompartijos komiteto sek
retorių aiškintis, kodėl ji skleidžia tokias 
teisingas pažiūras. Mokytojai teko gana ilgai įrodinėti 
jog tai parašyta vadovėlyje).

Mokiniai mokyklose su dideliu noru

žalingas ir ne-

eidavo į etno
grafinius dainų ir šokių būrelius, kur galėdavo laisvai 
traukti savo liaudies dainas. Lietuviai privačiuose susibūri
muose dažnai giedodavo "Lietuva, brangi", kuri bbuvo 
tapusi lyg nelegaliu tautos himnu. Man pačiam yra tekę 
matyti, kaip prieš dešimtmetį studentų dainų šventėje 
GAUDEAMUS, chorams užtraukus "Lietuva, brangi" - 
atsistojo visi stadione buvę žmonės.

Be to, lietuviai savo darbštaus būdo dėka, visų 
laikų gyveno ekonomiškai stipriau, negu kitos Sovietų 
Sųjungos tautos. Todėl jie visada jautė savotiškų pranašu
mų prieš rusus, kurių darbštumų visi jau seniai žino.

Tačiau - svarbiausiu reikšmę lietuvybės išlaikymui 
turėjo auklėjimas šeimose. Beveik kiekvienas jaunas lietu
vis žinojo, kad buvo tokia nepriklausomos Lietuvos vals
tybė dvidešimtais-keturiasdečimtais šio šimtmečio metais, 
žinojo apie jos kultūrinj palikimų, žinojo apie buvusį eko
nominį išsivystymų. Tų jiems pasakojo tėvai ir seneliai, 
kurie dar patys savo rankomis buvo prisidėję prie Lietu
vos valstybės kūrimo. Tėvai pasakojo vaikams apie sovie
tinių ateivių išvežtus Sibiran gimines, apie gimines liki
mo nublokštus už Atlanto, apie buvusį kitokį gyvenimų. 
Daugelis lietuvių šeimų užsirakinę, užsitraukę užuolaidas, 
paslapčia šventė Kalėdas, valgė Kūčias, išvažiavę pas 
senelius į kaimų, šventė Velykas. Tas paslaptingumas 
ir rimtumas, su kuriuo visa tai buvo daroma, darė savo 
įtakų vaikams. Taip palaipsniui jaunose širdyse slapčia 
formavosi pasaulėžiūra, įsitikinimai, supratimas apie esa- 
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vystyti vienodai. Tuo tarpu rusai mėgo važiuoti dide 
grupėmis į didelius miestus, kur jie galėjo sudaryti 
bendruomenes ir kelti savo reikalavimus. ( Taip a’ 
Latvijos sostinėje - Rygoje). O į Lietuvos nedidelius 
tus ateiviams nebuvo labai malonu kraustytis, ne 
daug darbo rankų nerei’kėjo ir mažos rusų grupelei 
turėjusios taikytis prie lietuvių gyvenimo. Todėl 
kraustymasis į Lietuvų ryškiai išaugo tik paskutini 
dešimtmetyje, kai atsirado miestuose įmonės - gijjntai, 
milžiniški pramonės centrai.

Dažnai ir patys įmonių, kolūkių vadovai, rizi 
mi savo kailiu, stengdavosi nepriimti per daug kitat idų 
kad nesudarytų sųlygų jiems apsigyventi Lietuvoje.

Netgi vieno pavyzdinio kolūkio pirmininkas, 
damas atsikratyti beplūstančių pas jį įsidarbinti r 
greta esančios Kaliningrado srities, padarė rusiškį 
I , . . _ . . . . . .
už siūlomas paslaugas, bet kartu ir labai apgailesta 
kad negali priimti, nes tokių darbuotojų jau turimi 
tas, tačiau buvo kuo nuoširdžiausiai žadama, jog, 
progai pasitaikius, minėtas rusas bus tuojau pat 
tas.

Taip ir gyveno žmonės Lietuvoje, bandydami 
išsisukti, skriaudžiami atėjūnų, persekiojami už
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- atsižvelgdami į tai, kM TSRS yra viešai pareiškusi 
ištikimybę SNO Visuotinės! žmogaus teisių, Helsinkio ir 
kitoms tautų laisvanoriško' apsisprendimo teisių deklara
cijoms,

- prisimindami Pabaltijo valstybių okupaciją ir aneksi
ją, prieš Pabaltijos tautas vykdytą genocido politiką 
1940-1953 m., jas prievarta įjungus į TSRS sudėtį (Lietu
voje kas penktas - šeštas jos gyventojas buvo deportuo
tas į Sibirą ir kitus atokiausius TSRS rajonus arba sunai
kintas fiziškai),

- atsižvelgdami į reikšmigus bei negrįžtamus demokra
tinius procesus Rytų Europoje, kurios sudėtine dalimi 
visados save laikė ir tebelaiko Lietuva,

- kreipiamės į Jus, laivojo pasaulio tautas, ir joms 
atstovaujančius aukščiausius nepriklausomų valstybių vado
vus su TSRS valdžios instancijomis dėl demokratinės 
Europos perspektyvų, priimti dėmesin sekančias aplinkybes:

1. TSRS liaudies deputatų II suvažiavimo 1989-12- 
24 ir XI šaukimo LietuvosgTSRS Aukščiausiosios Tarybos, 
13 ir 17 sankcijų nutarimais, neteisėtais ir negaliojan
čiais yra paskelbti slaptieji susitarimai prie 1939 m. 
Vokietijos - TSRS sutaųįyuA’ urių pagrindu Lietuva. Latyr 
— - - -—“ąvo Karinės Avaftosr Keliu iroo- nT va„ 

puotos ir po to aneksuotos.
2. Pabaltijo tautų ryžtas siekti savo valstybinės 

nepriklausomybės atstatymo ir jų bendras reikalavimas 
išvesti iš Pabaltijo teritorijos okupacinius Sovietų Sąjun
gos armijos dalinius bei sudaryti kitas būtinas sąlygas 
laisvanoriškam apsisprendimui dėl valstybingumo atkūrimo 
ir visuomenės santvarkos pasirinkimo buvo tvirtai išreikš
tas 1 milijono 800 tūkstančių Lietuvos gyventojų parašais 
1980 m. lapkričio mėnesį, taip pat ir 1989 m. rugpjūčio 
23 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų surengtosios 
gyvosios 2 milijonų žmonių grandinės, nusitęsusios 850 
km. (nuo Vilniaus iki Talino) "Baltijos kelio" akcija.

3. 1990 m. sausio 11 d. TSKP CK Generalinio sekre
toriaus TSRS AT pirmininko Maichailo Gorbačiovo vizito 
į Lietuvą metu vykusiuose mitinguose, subūrusiuose šim
tus tūkstančių žmonių, šis mūsų respublikos gyventojų 
ryžtas siekti savo valstybinės nepriklausomybės dar kartą 
buvo tvirtai ir be kompromisų išreikštas viešai, nežiūrint 
visų šio aukštojo svečio pažadų ir grasinimų.

Išdėstę šius faktus ir argumentus, mes Jūsų prašome:
- ir toliau palaikyti Lietuvos ir kitų Pabaltijo respu- 

likų gyventojų teisėtą gyvybinį siekį atkurti savo valsty
binį suverenitetą ir demilitarizuoti savo teritorijas - tai 
atitinka ir kitų Baltijos, pirmiausia skandinavų, tautų 
interesus,

- paremti Lietuvos siekius konstitucinės demokratijos
keliu atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, griež
tai smerkti bet kuriuos sovietų valdžios ketinimus smurto 
arba ekonominės blokados keliu toliau versti mūsų gyven
tojus likti TSRS sudėtyje. | v -

- atsižvelgti į tai, kad Lietuvos jaunimas masiškai 
atsisako toliau tarnauti sovietiniuose okupaciniuose dali
niuose.

Mes siunčiame šį memorandumą su mūsų nuoširdžiais 
linkėjimais visoms Jūsų šalies tautoms daug sėkmės, žen
giant pažangos, intelekto bei demokratijos keliu.

****************************************************** 

mų padėtį. Žmonės taip pat suvokė, jog norint išlikti,rei
kia slėpti savo nuomonę, savo pažiūras. Taip susiformavo 
bijojimo ir nesikišimo i niekę fenomenas.

Didelį darbę, atsilaikant prieš nutautėjimę, atliko 
teatras, muzika, poezija. Nors ir spektakliai buvo labai 
cenzūruojami, tačiau režisoriai ir aktoriai sugebėdavo 
išryškinti pagrindinę mintį, parodyti žemus proletarinės 
kultūros bruožus iš kurių viešai negalima buvo juoktis, 
pašiepti sovietinės valdžios darbę, kad žmonės patys galė
tų suprasti, kokia aplinka juos supa, užgauti tautinio pasi
didžiavimo gaidę ir skaudžių praeities netekimo gaidę.

Poetai dažnai užuominomis, metaforomis prabildavo 
apie esamę tautinę diskriminacijų, apie buvusių nepriklau
somų Lietuvų. Žmonės išmoko skaityti tarp eilučių, kaip 
išdžiūvusi kempinė renka drėgmės lašus, taip ir žmonės 
rinko visus nubyrėjusius informacijos trupinius apie praei
tį ir kūrėsi svajose idealų - nepriklausomos Lietuvos vizi-

visaip 
riestas 

idėjas. Tačiau, persipildžius nuoskaudų ir paže ninimų 
taurei, ji pasiliedavo, kaip atsitiko Kalantos susid< ginimo 
metu, kada nedaug tetrūko, kad būtų užimtas S lugumo 
pastatas Kaune. Ypač tada pasireiškė jaunimas kuris 
visų laikę buvo radikaliausia visuomenės jėga Lietuvoje.

Taip per kančias brendo Lietuvos kova už' nepri
klausomybę.

1988 m.tik susiformavus SĄJŪDŽIUI, daugelis 
žmonių dar abejingai žiūrėjo į tuos spontaniškus mitingus, 
nes sudarytas baimės pojūtis sakė: nesikiškim niekur, 
pakenčiamai pragyvenome iki šios dienos, nereikia kišti? 
savo galvos į pražūtį. Tegul vyksta visi įvykiai greta 
manęs, tik tegul manęs neliečia.

Tačiau idėjos buvo visiems labai patrauklios^ seniai 
" ‘tas vis 

Ml sykį 
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melas. Pasakę tiesę, žmonės nustojo bijoti. Tačiaij baimė, 
kuri buvo dešimtmečiais skiepijama, slūgo labai pamažu. 
Žmonės pajuto, jog eidami mūru vienas už kito, jie daro
si didelė jėga, kuri užstoja kiekvienų nuskriaustųjį.

Prieš pusantrų metų vieno sęjūdiečio paklausiau:
- Klausyk, negi tau tikrai nebaisu, kad Saugumas 

tave sudoros, kaip sudorodavo anksčiau kiekvienų nepa
rankų žmogų?

O jis atsakė:
- Jeigu mane suims Saugumas, ar tu ateisi protes

tuoti prie tų rūmų? Ateisi. Ateis ir kiti mano draugai. 
Susirinks daug žmonių man padėti. Aš todėl ir nebijau.

Taip slopo baimė iš televizijos ekranų ir laikraščią. 
Aišku, pradžių davė Gorbačiov'as, taręs "Glasnost". Ta
čiau toliau - patys žmonės purtėsi įkyrėjusios baimės 
ir stebėjosi nauja lengva būsena. Pradėjo kisti oficialios 
valdžios požiūris į praeitį, žurnalistai pradėjo rašyti tikrą 
tiesę apie praeities įvykius. Žmonėse atgijo idealai.

Lietuvos jaunimas, kuris, nebematydamas išeities 
ir viskuo nusivylęs buvo puolęs į girtuokliavimo liūnų, 
pradėjo tikėti idealais.

nebūdavo, kad žmonės niękieno 
nevaromi, rinktųsi į mitingus, siūlytų savo pagalbų, auko
tų ir taip nedidelį savo laisvalaikį idealų puoselėjimui.

Statant Laisvės statulų Kaune, net kiekvienų nu
pjautų medžio šakelę tuoj pat surinkdavo savanoriai dar
bininkai, kurie dirbcavo nemokamai po darboo iki vėlyvo 
vakaro ir net ištisonis naktimis.

To sovietiniais laikais niekada nėra buvę. Statant 
Trijų Kryžių kalnų, įmonės be atlyginimo per naktis gru
pėmis budėjo ir sau;ojo statybų, kad, neduok Dieve, nie
kas nieko nepadarvų, Kiekvienas pradėjo svajoti apie 
tikrų, šviesių ateitį, pasijuto reikalingu, pajuto, jog ir 
jo rankų reikia Lietivai. To taip pat sovietiniais laikais 
niekada nėra buvę. ________________ / bus daugiau/

svajotos. Palaipsniui žmonės, tai vienas, tai k 
garsiau, vis aštriau prabildavo. O pasakę pirm 
tiesę, visi pamatė, jog tiesa sielai maloniau, negi

Dar vienas aspektas, kurio dėka Lietuva išliko 
Sovietų Sųjungoje nesuvirškinta yra tai, kad mūsų respub
lika, palyginus su kitomis Pabaltijo respublikomis, turi 
nedaug kitataučių. - apie 20% visų gyventojų. Dabar ma
noma, kad tam turėjo nemažų įtakų Lietuvos ekonomikos 
decentralizacija. Nemažai įvairių įmonių buvo statoma 
nedideliuose Lietuvos miestuose, stengiamasi daugelį jų
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KONSERVATORIŲ POPULIARUMAS, 
partijos populiarums nu
smuko iki 21%. Tap že- 
mai~ dar jokia Kanaos val
dančioji 
nebuvo 
1945 
pasisakė 
51%, o 
Vasario 
ministerio __
paskelbtąjį biudžetą galima 
apibūdinti, naudojant THE 
GAZETTE terminą, bailiš
ku (Budg et Covfirdly). 
Taip jį nusakė Quebec o jp 
kitų provincijų premjerai 
todėl, kad federalinė vy
riausybė, suinažirągfna 
Kontribucijas provincijoms, 
privers jas pačias mokes
čius pakelti. Tokiu pūdu 
konservatoriai galės patei
sinti savo suktą aiškinimą, 
jog mokesčių šį kartą neSą 
pakėlę.

Žinoma, apie 7% qsT 
mokesčius, kurie bus už
krauti kanadiečiams nuo 
kitų metų sausio kėnj 1 
d. Wilson'as neužsiminė. 
Vykdydami savo Pasenušią 
totalaus Adam Smith kapi
talizmo formulę, net 
JAV nėra šimtu nuošimčių 
palaikoma, Kanadoj dabar
tinė konservatorių vyriaU- 
sybė nutarė parduoti pC]ną 
nešančią PETRU-^NADA 
su eile mažesniu ^drovių 
privatiems bizni^'ps ir 
toliau palaikyti J°kesčiu 
nemokančius tar|Putinii(s 
konglomeratus, kUffi P>nigą 
uždirba Kanadoje!! Jnve^ 
tuoja skurdžiuose ^tuosę, 

j . .._i-^>«“a pus- 
lomoS'

politinė >artija 
nusmukusi nuo 

metų, už lileralus 
v balsuosią 

už
2U

net
NDP - 22%.

d- linansų 
M. W|son' o

kur darbininkai 
velčiui ir nė

■

jokios socialinės apdraudos.

Tai šeštasis Wilson'o 
biudžetas. Iki šiol Wilson'- 
as neatspėjo nė karto 
busimųjų finansinių pasėkų, 

bus 
sį 

te-

Neatrodo, kad jis 
geresnis pranašas ir 
kartą. Kanados doleris 
bekris, Kaip kritęs, o pa
skolų nuošimčiai, kartu su 
infliacija ir nedarbu, kils. 
Viėnintelis atsakymas į šią 
nevykusią konservatorių e- 
konominio gyvenimo politi
ką būtų kiek galima grei
tesnis išmetimas jų iš val
džios, kartu su jų nevyku
siu užsispyrusiu ministeriu 
Wilson'u, kurio karjeros 
pabaigą pranašauja jau net 
ir patys konservatoriai. 
Deja, federaliniai rinkimai 
numatomi tiktai už 2-3 
metų.

Paraštėj | 
kad išlaidingoji 
torių vyriausybė 
pasikėlė sau algas, 
moka 
visiems 
mentarains visą gyvenimą, 
ir leidžia pinigus daugeliui 
pompastiškų ir nereikalingų 
projektų. Geras pavyzdys 
yra Brian ir Milos Mulro
ney liuksusinis reklaminis 
pasiskraidymas po Afriką 
ir Europą praeitų 
pabaigoje, 
reklamos 
ministeriui 
Kanadai 
mokesčių 
už tai sumokėti net 75U.U00 
dolerių.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
c
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nieko nedavė, o 
mokėtojai turės
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1990 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
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Patirtis rodo, kad kuriant bent kokly draugiją, 
atsiminti, jog šis teisinis ir finansinis reguliavimo 

turi (vykti tik tada, kai jau yra pakankamai žmonių 
[jos tikslams siekti.
[ Pribrendo reikalas ( ir galimybės) Frankfurte įkurti 
Lis Universiteto Rėmėjy Draugiją (Gesellschaft von 
pen und Foerderern der Universitaet Vilnius e.V.), 
nkfurto Goethe Universiteto svečiy namą salę susi- 
Įš.m. vasario mėn. 3 d. daugiau negu pusšimtis Vil- I Universiteto Rėmėjy Draugijos steigėjų. Pristatant 
■sius į šį susirinkimą, pasirodė, kad idėja remti Vil
iu—tą yra gana patraukli. Organizatoriai buvo malo- 
lustebinti; susirinkusiyjy tarpe buvo Frankfurto U- 
Itorius prof.dr.Ring su žmona, prorektorius prof.dr.
«er, dar koks dešimtis Frankfurto U-to profesorių, 
?įoklso žmonių bei keletas šio universiteto vokiečių 

;y, kurie yra pabuvoję Lietuvoje.
[e vien iš Frankfurto, bet ir iš kitų Vokietijos 
Šveicarijos, Liuksemburgo susirinko mokslo, verslo 
l jau ir dabar remiantys tokios Draugijos idėją.

40-osios Š. A. Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 1990 
m. gegužės 25-27 d.d. Bostone, Mass. Visuotinio ŠALFAS 
S-gos suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS-gos Centro Val
dybos pavedimu, žaidynes vykdo Bostono Lietuvių SK 
Grandis, per specialiai sudarytą organizacinį komitetą.

Žaidynių programoje - 1990 m. Š.A. Lietuvių Krepši
nio, Tinklinio, Ledo Ritulio, šachmatų, Raketbolo (Rac
quetball) Kėgliavimo (Bowling), Stalo Teniso, Lauko Teni
so, Skvašo (Squash) ir Plaukimo pirmenybės. Plaukimas 
vyks pabaltiečių pirmenybių rėmuose.

miesi;
^rnon JUU ,, uauai iVJiliaillj'o UVMVO Miaugijuo lucję. 
J V ts >e buvo ir keliolika Lietuvos išeivių.

' lan buvo malonu šiame forume susipažinti su pir
mais! s Lietuvos studentais - germanistiką studijuojan
čia ilia Kriaučiūnaite ir ekonomistu Tauru Pajauju, 
kuria čionai atvežė jų stipendijų mecenatas iš Man
heime Tai pirmosios "kregždės". Tikiuosi, kad jų atsiras 
ir dat jau, ypač mecenatų.

Ienas iš V.U.Rėmėjų D-jos tikslų yra skatinti 
moksli inkų ir studentų pasikeitimą. Šiame sąryšyje man 
patiko Vilniaus U-to prorektoriaus, šios draugijos iniciato- 
- -—> rof.dr. Jono Grigonio pasisakymas: "Jeigu mes

Krepšinio pirmenybės numatomos pravesti šiose klasė
se: vyrų A, vyrų B, jaunių A, jaunių B, jaunių C, jaunių 
D ir moterų.

Tinklinio pirmenybės planuojamos vykdyti - vyrų, mo
terų, mergaičių A ir mergaičių B klasėse.

Krepšinyje ir tinklinyje - prieauglio A klasei priklauso 
gimę 1971 m. ir jaunesni, B klasei - gimę 1973 rti. ir 
jaun. C klasei - gimę 1975 m. ir jaun. D kl. - 1977 ir 
jaunešni.

Vyrų A klasę krepšinyje sudaro iškilesnės komandos, 
atrinktos ŠALFASS-gos Krepšinio Komiteto. Likusios 
komandos žaidžia B klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės komandas turinčių Klubų antrosios Komandos.

Ledo ritulio pirmenybės buS" vykdomos tik vyrų klasė
je (amžius neribotas).

Šachmatų, Raketbolo, Kėgliavimo, Stalo teniso, LauKo 
teniso ir Skvašo programos, klasės, etc., dus nustatyta

po preliminarinės registracijos, atsižvelgiant į išreikštą 
susidomėjimą bei pateiktus pageidavimus.

Plaukimo pirmenybės vyks pabaltiečių pirmenybių 
rėmuose. Varžybos apims visus pagrindinius stilius, suau
gusių ir visose prieauglio klasėse. Šuolių į vandenį (di
ving) nebus. Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabal
tiečių varžybų.

Preliminarinė registracija visoms sporto šakoms - iki 
1990 m. kovo mėn. 15 d., šiuo adresu; Vytautas Eikinas, 
1 Fawn Circle, Randolph, MA *02368. Tel.: (617)-961- 
3523. FAX: (617)-849-2065.

Pagal preliminarinės registracijos davinius bus galuti
nai nuspręsta, kurios sporto šakos bus žaidynėse vykdo
mos, nustatyta jų programos ir paskelbta galutinės daly
vių registracijos datos.

Dalyvavimas yra atviras visiems Š. Amerijos lietuvių 
sporto vienetams ir individams atlikusieins metinę 1990 
m. ŠALFASS-gos narių registraciją. Principiniai, dalyvių 
skaičius visose šakose yra neapribotas.

Smulkesnės informacijos praneštos visiems ŠALFASS- 
gos klubams. ŠALFASS-gai nepriklausą vienetai ir pavie
niai, klubams nepriklausą individai dėl informacijų prašo
mi kreiptis į Vytautą Eikiną, organizacinio komiteto pir
mininką.

Bostone yra buriavimo - "Wind Surfing" entuziastų, pa
geidaujančių pravesti šios šakos parodomąsias varžybas. 
Jei atsirastų susdomėjusių, praneškite nedelsiant rengė
jams.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

riaus 
kokį r rs, kad ir reikalingą daiktą pirksime,tai jis mums 
švies 
tai šv: 
tina p 
norinti
pasirūp it i stipendiją, nes universitetas tam lėšų kol kas 
dar neuri. Jeigu galima man tęsti jo mintį dėl lėšų, 
tai siūl ■ - ................... -
kiams k ikią nors sovietinę ar importinę mašiną, tuos pini
gus invsstuoti į giminaičio mokslą. Jau ką jie permoka 
už autonobilius Vilniuje, 
student ii stipendijos semestrui, o čia nusipirkus,ta pačia 

nauja m gina grįžti į namus.
Prieš patvirtinant Draugijos statutą ir išsirenkant 

sau valdybą, vicerektorius prof.Grigonis papasakojo trum
pai ir dalykiškai apie Vilniaus Universitetą. Su Frankfurto 
Goethes U-tu prasidėjo jo ryšiai jau 1979 metais, kai 
Vilniaus |U-tas šventė savo 400 m.sukaktį. Bet profesūros 
pasikeitimo sutartis buvo pasirašyta tiktai 1982 m., nes 
Maskva labai trukdė, kadangi ji tokios sutarties sau netu
ri. Nepadėjo ir argumentas, kad Vilniaus Universitetas 
yra pats seniausias Sovietų Sąjungos teritorijoje....

Ryšiai kasmet plėtėsi, nors ir buvo visokių trukdy
mų. Paskutinieji metai buvo ypatingai vaisingi ir daug 
mokslininkų galėjo pabuvoti Frankfurte. Per tą dešimtme
tį tarp Frankfurto ir Vilniaus universitetų išsivystė savai- 
Vilniaus u4eto Rėmėjų Draugiją; ^81^30?^^^"^ 
davinių didės, norinčių prie tų r^yšių plėtojimo prisidėti 
skaičius vis auga, kad ir nario mokesčiu ar kokia nors 
finansine bei materialine pagalba. 7

Man, gyvenančiam Frankfurte, teko jau beveik 
nuo tų ryšių pradžios bendrauti su atvykusiais moksli
ninkais. Buvo akivaizdu, kokia tada Lietuvoje buvo Skel
biama politika išeivių atžvilgiu. Buv> tokių, kurie bijoda
vo net pasikalbėtų tiek jau buvo prijrasinti. Viskas keičia
si. Taip ir su mūsų išeivija Vokietioje. Tie patys, kurie 
anuomet mus, bendraujančius su Lieiuvos žmonėmis vadi
no raudonaisiais ir net baisiau, da>ar tampa patys Vil
niaus Universiteto rėmėjais.

Draugijos statutas buvo be diugelio korektūrų pri
imtas per gerą pusvalandį. Jame numatytas mokslinis 
bendradarbiavimas, konferencijų nošlmas, studentų ir 
mokslininkų pasikeitimas ir visoker.opa pagalba Vilniaus 
Universitetui ir jo institutams bei skatinimas, kad kuo 
daugiau būtų mokoma vokiečių kalia Vilniuje ir lietuvių 
kalba Vokietijoje.

Draugijos pirmininku išrinkta prof.dr. Christian 
Winter, pavaduotojas prof.dr. Jonas Grigonis ir dr. Leo- 
nas Gudelis, sekretore Martina Buntschuh bei kasininku 
prof.dr.Klaus-Peter Winter.

Draugija artimiausiu laliku prisiregistruos Frankfur
to teisme ir Finansų Valdyboje pasiūpins mokesčių atlei
dimo lengvatas. Romas Šileris

jlis metus, o jeigu kas pastudijuos Vokietijoje, 
5 bent keturiasdešimt mėty'’. Praktiškai, kaip tvir- 
>f. Grigonis, Vilniaus U-tas jokiy sunkumy nedaro 
ns studijuoti užsienyje, tik jiems patiems reikia

čiau mūsų išeiviams, vieton perkant Vilniuje saviš-

užtekty kukliai gyvenančiam

tatūrai, mėgaujasi naujai 
atgauta laisve, kasdieną 
skelbdama buvusius įvykius.

Kaip kartą Niku Ceau
sescu, diktatoriaus lėbauto
jas sūnus, dabar suimtas, 
liepė atvykti garsiajai dai
nininkei Michaela Mihai 
atvykti tuojau į universite
tą ir atlikti programą jam 
ir jo draugams.

Atpasakodama šį įvykį 
spaudai, ji pasisakė, kad 
tada buvo apimta "visiškos 
baimės". Universitete ją 
pasitiko "jaunas vyras, 
dėvįs džinsus, kramtydamas 
gumą, susikišęs rankas 
į kišenes".

RUMUNŲ. LAISVĖJANT! 
SPAUDA

Korespondentas iš Buka
rešto, Gilbert Lewthwite 
rašo, kad šiomis dienomis 
Rumunijoje laisvė reiškia 
daugelį dalykų.

Tai - galimybė A.M.Io- 
nescu, 20 m. amžiaus, 
tuoktis su libaniečiu sužadė
tiniu, ką anksčiau draudė 
diktatorius Ceausescu. Taip 
pat yra galima aktorių 
ir režisorių grupėms įsteig
ti naują teatrą KAUKE 
"vaikams laisvos Rumunijos, 
kad sugrąžintumėm jiems 
teisę svajoti".

Taip pat suteikia gali
mybę naujam kultūros mi- 
nisteriui Andrei Plesu ap
kaltinti buvusį ministerį 
už "atžagariui ministeriavi- 
mą", kuris vietoje skatini
mo, žalojo meninį kūrybiš
kumą.

Dabar 
sugrįžti egzilams ir emig
rantams. Pirmą kartą po 
1938 m. savo tėvynę aplan
kys ir žymusis Prancūzijoje 
gyvenantis dramaturgas 
Eugėne Ionesco.

Svarbiausiai - šiais me
tais yra galimi laisvi rinki
mai.
1990.IJ.22

yra galimybė

Stipriausiai ir akivaiz
džiausiai atsispindi laisvėji
mo pasireiškimai medijoje. 
Vos tiktai prieš vienerius 
metus žurnalistas Anton 
Uncu bUvo Kalintas už da
lyvavimu pogrindžio spau
doje. Šiandien jis priklauso 
redakcinei kolegijai "Ro
mania Libera", labiausiai 
atviro dienraščio.

Sausio mėnesį jis galėjo 
viešai rašyti: "Mes buvome 
pajungti. Mus prispaudė 
ne atskiras koks asmuo, 
pamišą ar ne. Nei šeima, 
nei nedidelė grupė privile- 
gijuotyjŲ nomenklatūroje.

Mes buvome pavergti 
velniškos, represinės siste
mos, nusikalstamo suokal
bio daugumos partijos akty
vistų, esančių įvairiose 
pareigose.

Mes buvome padaryti 
paklusniais dėka baisiausios 
koalicijos> pradedant nuo 
rytinės Europos, kuri tankų 
vikšrais naikino laisvės 
barikadas nuo Budapešto 
iki Prahos.

Visa tai buvo daroma 
po komunistų partijos 
liava".

Rumunijos spauda, 
šimtmečius tarnavusi

Jis jai paniekinančiai 
paliepė: "Jūs privalot pa
dainuoti 5 dainas".

Ji paklausė: "Kas jūs 
toks esate, kad man įsaki- 
nėjate.? Ir elgiatės stor
žieviškai ir net nepasakote 
savo pavardės."

Jis atsakė: "Na, jei
-"ftfe“ CSe^se"“nO7, 

Keletą kartų po to,
jai buvo įsakinėta atlikti 
programas politiniuose po
būviuose prezidento rūmuo
se. Pagaliau jai pasisekė 
pabėgti į Prancūziją.

"Dabar pasakojame apie 
tai lengvai, bet tuomet 
tai buvo labai pažeminan
tis elgesys",- pasakojo ji, 
atvykusi viešėti Rumunijon 
iš Paryžiaus.

Costica Dobre nenukelia
vo iki Paryžiaus. Jis ir 
jo šeima buvo per prievar
tą paimti iš namų ir nuga
benti į tolimą užkampį. 
Jo prasižengimas - jis va
dovavo angliakasių streikui 
1977 m..prašant 6 valandų 
kasdien darbo savaitės 
( šeštadieniais, įskaitant 
pagal diktatoriaus reikalavi- 
mus.Red.) GIU slėnyje.

Tuomet Ceausescu at
vyko pasakyti angliaka
siams prakalbą ir paskui 
juos apgavo, paliepęs suim
ti jų vadovus ir išsiųsti 
į vidaus egzilę.

Tokios istorijos, iki 
dabar negirdėtos Rumunijos 
spaudoje, tapo kasdienine 
spaudos duokle.

Taip pat ir kaltinimai 
dabartinės vyriausybės na
riams, ypač tiems su komu
nistine praeitimi. Kritika 
pasirodė tokia stipri, kad 
prezidentas Ion Iliescu 
televizijos pagalba kreipėsi 
viešai į spaudą, kad ji 
apsiribotų ir prisiimtų at
sakomybę.

Vienas iš dabar valdan
čio "National Salvation 
Front" narių traukia atsa
komybėn laikraštį "Roma
nia Libera" už neteisingus 
gandus. Tad taip atrodo 
veiksminga demokratija.

/Vertė B.V.N./

VILNIAUS, UNIVERSITETO ANSAMBLIS buvo priimtas Montrealio miesto rotušėje ir p.ėsveikintas me
ro j. Dore pavaduotojos Manon Forget, kuri gavo dovanų, juostą, knygų ir Ansamblio Plokštele

Viduryje — Ansamblio vadovas Aleksandravičius, M. Forget ir Silvija Akstinaitė—StaškeviČienė, kuri 
Ansamblio atsilankyme vertėjavo. Nuotr, J. Piečaiifio.

Students have what it takes 
to get your projects off the ground

vė-

de- 
dik-

This summer hire energy and enthusiasm. 
Hire a student. Under 'Challenge '90', the 
Government of Canada has funding assistance 
available to help private businesses, 
municipalities and non-profit organizations hire a 
high school, college or university student.

We want to help you create additional jobs 
this summer — jobs that would otherwise not be

possible without our support.
Invest in Canada’s future workforce by 

providing a student with practical on-the-job work 
experience.

Become a Challenge '90 employer — it's 
good for students and it's good for business.

Apply now through your local Canada 
Employment Centre.

Applications must be postmarked no later than March 16th.

--------------- r---------------------- C anada
Government of Canada G ou ve me men t du Canada■ t ■ Minister of State far Youth Ministre d’Ėtat a la Jeunesse (kpJutčfiįr 'V
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
"ISTORIJĄ MUMS NEDAVĖ NEI LAIKO, NEI GALIMYBIŲ
PAPflTT TTI7 MjinmDDTMT H ” . —PABŪTI TIK MOTERIMI

Karia Gruodytė, besi- 
stažuojanti Vilniaus Univer
sitete, 
į ten 
Šiomis 
drąsus 
dinys
Lithuanian Review. Vyr. re
daktore yra Karia Gruodis; 
redaktoriai - Darius Čup- 
linskas ir Edward Tuskenis. 
Apipavidalinimas: 
Gordon.
Danutė

yra giliai Įsijungusi 
vykstanti gyvenimu.

dienomis pasirodė 
eksperimentinis lei- 
anglų kalboje The

tė Vyšniauskas. Laikraštis 
leidžiamas kas savaitę, 
"Gimtojo Krašto" ir "Atgi
mimo" globoje. Pažymima, 
kad laikraščio redaktoriai 
yra visiškai savarankiški.

Š.m. sausio mėn. 31
d. Laikraštis bus aptartas 
kitame numeryje, o žemiau 
perduodamas pasikalbėjimas 
kita tema.

"...Mūsiškės "afroditės" 
ruoša, darbas... Tarybinė 
,tis arklys, tempia i

Ellen 
Korespondentai: 

__________ Petrulis, Daina 
Kalendra, Audrius Siauruse- 
vičius, Rūta Virkutis, Biru-

Pasikalbėjimas buvo padary
tas praeitų metų gruodžio 
mėn. V.Vokietijoje, Baltijos 
šalių konferencijoje.

/Viktorija Daujotytė-Pakerienė yra Vilniaus Univer
siteto Lietuvių Literatūros Katedros profesorė, pasikalbė
jimų pravedė "RESPUBLIKOS" reporterė Ramunė Saka
lauskaitė./.

R. Sakalauskaitė. Ką kalbėjo susirinkusios Baltijos ša
lių (Danijos, Švedijos, Suomijos, VDR, VFR, Lenkijos, 
Estijos ir Lietuvos) moterys?

V. Daujotytė-Pakerienė. Konferencija turėjo gražų 
pavadinimą: "Moterys ieško savo istorijos", iš pradžių ti
kėjausi, kad visos konferencijoje gvildenamos temos - 
- kultūros, moters būties - bus gilesnės. Bet konferencija 
buvo ne kultūrologinė, o sociologinė.

Karia Gruodytė. Buvo kalbama apie tai, kas Vakaruo
se vadinama moterų studijomis ("Women studies", angį.). 
Vakaruose šis darbas vyksta jau 20 metų, o per paskuti
nį dešimtmetį universitetuose įsikūrė nemaža moterų 
katedrų ir departamentų.

V.D.P. Galėjome matyti, kaip atrodo mūsų moterų 
problematika tarp kitų Baltijos šalių. Labai daug moterys 
nuveikė Vakarų Vokietijoje Šlezvygo-Holšteino krašte, kur 
mes ir buvome. Ten moterų ministerija, moteris ministrė, 
kurią regėjome ir girdėjome. Danijoje ir Suomijoje su
kaupti konkretūs duomenys, žinoma, kokią padėtį visuo
menėje užima moterys.

K.G. Žinoma, ir kiek moterų rašo darbus feminsitine 
problematika. Suomijoje išleistoje knygoje suregistruotos 
visos disertacijos moterų tema.

R.S. Ar buvo lyginama, -kuo skiriasi mūsų ir kitų šalių 
problematika?

V.D.P. Mes negalime lygintis, nes Vakarų šalyse yra 
visai kitokia padėtis. Neturime jokios organizuotos siste
mos, tyrinėjančios moterų problematiką. O kaimyninėje 
Lenkijoje jau yra susikūrusi nedidelė grupelė.

K.G. Visos pranešėjos pabrėžė, kad moterų studijos 
išaugo iš judėjimo už moterų teises, kuris Vakaruose yra 
labai stiprus. Buvo kalbama, kad dabar yra iliuzijų, jog 
viskas pasikeitė ir yra moterų bei vyrų lygybė. O kovoti 
dar yra už ką. Būtina ir Lietuvai turėti vieną centrą, 
kur būtų galima darbuotis.

V.D.P. ]
suvažiavimas. Lietuvos moterys dalyvavo Rusijos 
suvažiavime. Vadinasi, moterų problematika ir .
krašte atsirado gana anksti, praktiškai beveik tuo pačiu 
metu, kaip ir Vakarų Europoje. Iki 1940 metų moterų 
organizacinė ir kultūrinė veikla gana gyva, o paskui, 
suprantama, viskas nutrūksta. Paskui atgaivinamos mote
rų tarybos, bet jų problematika labai siaura. Viena ver
tus - ideologija, antra - moteris tik kaip drbo jėga.

R.S. Vos nesusidarė stereotipas, kad moters idealas 
-traktorininke Pala...

V.D.P. Stereotipas? Taip. Akcentuojama ne moteris, 
o tarybinė moteris. Niekam nerūpi moters prigimtis, mąs-

Lietuvoje amžiaus pradžioje įvyko moterų 
moterų 

mūsų

psichol

į tave

ir moterų santykiai V

kad jis vyriškas. Ji 
Vyrai šitokius daly

Taip. Labai stiprios. Joms pavyksta iš 
gana savarankiš

ir

arėjo

aruose

papročius.

mote- 
ūrėjo

ik 
o-

ziura. 
riškai. 

kai ją
tsakė:

s daro

usi- 
tip-

ų: 
o- 
su 
ė-

le- 
Tai 

ir 
yra

vietą 
etuvo- 
rai - 
i, K.
mote-

pavargusios ir nuolat skubančios - vaikai 
____ moteris, kažkada pavadinta trapia būtybe, lyg tas nepažįst

sunk ią naŠta^ ...» ______________________ _____________
tymo specifiškumas. Moteris lyg ir lygi su vyru, bet ta turi dalytis pareigomis. Ateityje,. manau, 
lygybė netikra. Mes nutolome nuo to, kas mūsų 
buvo pastebėta, atskleista...

K.G. Yra įvairių priežasčių. Manau, kad 
buvo nutrauktas tarybiniu laikotarpiu.

Daba visi nagrinėja homo sovieticus klausimą, 
biausiai jaudina tai, kad niekas iki šiol nepalietė moters 
klausimo: kokia moteris bus, koks bus jos vaidmuo naujo
je Lietuvoje? Vis dar galvojama, kad reikia grįžti atgal, 
prie pačių koservatyviausių moterų idėjų. Tai labai ribo
tas ir pavojingas supratimas. Naujoji Lietuvos valdžia 
turėtų sukurti moterų ministeriją, nagrinėti jų klausimus. 
Konferencijoje pranešimą darė moteris ministerė. Mes 
pamatėme, kiek daug gali padaryti tokia institucija. 
Moteris turi būti ginama. Būtina suteikti moteriai kuo 
daugiau galimybių savarankiškai pasirinkti. Jeigu ji renka
si šeimą, leisti jai auklėti! savo vaikus, jeigu jos pasirin
kimas kūrybinis - suteikti visas galimybes dirbti toje 
srityje.

V.D.P. Kuo laisviau ir kūrybiškiau moteris dirbs, tuo 
daugiau laimės visuomenė.- Mes gyvename vyrų sukurtame 
jėgos ir prievartos pasaulyje. Moters vertybės yra kitos: 
pagarba, žmogiškumas, gailestis, meilė ir supratimas. 
Moteriškų vertybių harmonizavimas labiau harmonizuotų 
visuomenę. Tarybinė visuomenė turi visus lygybės įsta
tymus, bet jie kartu reiškia ir moters galimybę valdyti 
traktorių, nešioti plytas.

R.S. Ar pirmą kartą ^dalyvavote tokiame renginyje?
K.G. Taip. Anksčiau iš TSRS nebuvo kaip pakviesti. 

Vakarų moterims buvo įdomūs Lenkijos, Estijos, Lietuvos 
atstovių pasisakymai. Moterys net neįsivaizdavo, kad 
tokiuose civilizuotuose kraštuose yra tokių senų problemų, 
į V. Daujotytės-Pakerienėsrpranešimą, ypač jautriai reaga
vo skandinavės. Tai mus suartino. Ateityje, manau, palai
kysime glaudžius ryšius.

R.S. Ar nekilo mintis įkurti moterų centrą Lietuvoje?
K.G. Girdėjau, kad kažkas jau kuriama.
V.D.P. Turime Moterų sąjungą, neseniai įvyko suvažia

vimas.
R.S. Ar Moterų sąjunga panaši į Vakarų moterų judė

jimus?
V.D.P. Ne. Yra aišku, kad kuo žemesnė visuomenė, 

tuo bolgesnė yra moters padėtis. Aš nesakau, kad mūsų 
moterų padėtis yra ypač bloga. Lietuvos istorijoje nuo 
pat pradžių įžvelgiama abiejų lyčių tolerancija, tradicinė 
pagaba moteriai.

Pranešėja iš Lenkijos .pareiškė, kad feminizmas - tai 
puiku. Kai visuomenė išsprendžia duonos problemą, ji 
eina prie sudėtingesnių ir! subtilesnių problemų. Na, o 
apie save mes galime pasakyti, kad istorija mums nedavė 
nei laiko, nei galimybių pabūti moterimis. Ir šiandien 
aktyviausios moterys imasįJpaisiaųsių problemų - kareivė; 
lių, bedalių valkų/, štai, Ifaialikių moterų sąjunga "CėrT- 
tas". Ar turi ji kada galvoti apie moterų dvasingumą? 
Tik slauga, tik globa, rūpestis. Tokia situacija. Ir kur, 
kaip sako Karia, besiformuojančioj atieties Lietuvoj ta 
vieta, kuri priklauso tik moteriai?

K.G. įdomu, kad moterų judėjimas egzistuoja, bet jis 
labi konservatyvus ir tradicinis. Mano nuomone, yra įdo
mus prieštaravimas tarp to konservatyvumo ir to, kokia 
moteris yra. O ji nepaprastai stipri, nors ir slegiama 
įvairių sunkumų. Vos atvažiavus, susidarė įspūdis, kad 
lietuvė moteris turi abu gyvenimo atspalvius: visuome
ninį ir šeimos. Tai nesutampa su tuo, ką propaguoja 
judėjimai..

Antifeministinis judėjimas, kuris nori sugrįžti į patriar
chatą, yra Kanadoje. Jis turi tris atramas: vyrą, šeimą, 
biznį. Tai - nesąmonė. Niekas negali taip gyventi. Visi

prabočių

šis ryšys

Mane la-

, ...... , susiformu
žodynas, bet dabar yra sunku susikalbėti...

R.S. Lietuvės ir tarybinės moters problemos b 
tokios pat: buitis, buitis, buitis. Kuo gyvena Vakar 
terys?

K.G. Visame pasaulyje yra keletas bendrų prob 
gimdymo technologija ir kontrolė, kontraceptinės pr 
nės, abortai, smurtas prieš moteris. Šios temos siej 
politika, ekonomija ir kultūra. Mes gyvename visuo 
je, kuri nemyli moters. Mums sunku gyventi, o vis 
nei tai sunku pripažinti. Tai - žmonijos problem 
rodo, kad mes nesame visiškai civilizuotos. Žmon 
visuomenė turi keistis. Ir Lietuvoje, ne tik pasaulyj 
labai daug smurto prieš moteris.

R.S. Karia, pasakojai, kad atvažiavus į Lietuv 
darė įspūdis, jog čia gyvenančios moterys yra laba 
rios...

moteriškumą ir identitetą. Jos 
kitas įspūdis toks, kad moters ir moteriškumo supr 
- labai ribotas. Neaiškus ir vyriškumas. Atvažiavu 
niau, kad nerasiu sau vietos. Lietuvoje pasijutau 1 
tekusi į amžiaus pradžios Angliją. Buvau 
krizėje, bet vėliau pripratau.

R.S. Norėjai pasakyti, kad Kanadoje 
kaip į žmogų, o Lietuvoje - kaip į moterį?

K.G. Taip. Kanadoje, bendraudama su vyrais i 
rimis, jutau SKirtumą, kuris man patiko. į mane 
kaip į lygią būtybę.

Gyvendama Montrealyje, turėjau išsikovojus 
universitete, tarp draugų, visi mane pripažino. O 
je viskas apsivertė aukštyn kojomis. Lietuvoje 
- veikėjai, aktyvistai. ... Jeigu moteris (pavyzd 
Prunskienė) išsikovoja vietą, visi sako: "Kokia ei 
ris?" Kažkoks nesusipratimas...

V.D.P. Kultūros vertinime vyrauja vyriška 
Apie visa, kas gerai padaryta, sakoma, padaryta 
Širdin įsmigo režisierės Larisos Šepitko mintis, 
pagyrė už filmą, sakydami, I 
"Nevertėjo dėti tiek jėgų, 
daug lengviau..."

R.S. Kuo skiriasi vyrų 
ir Lietuvoje?

K.G. Jūs turite šaunius
V.D.P. Bet pas mus įsigalėję stereotipai. M

Kyti 
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nėje

. _ ■ M vyras
geranoriškas moters atžvilgiu. Rodydamas savo kbltūringu- 

 

mą, jis patvirtina, kad kol kas ta tradicija nejįajudinta.

Pakeliui į konferenciją, teko matyti, kaip bendrauja 
Vakarų jaunimas. Man pasirodė, kad ten daug gražesnė ir 
paprastesnė bičiulystė, ji labiau vertinama. Vyras nebūti
nai meilužis, mylimasis. Jis - bičiulis. Tuomet žmones 
iuneria bendros idėjos. ■ Mes.- esme žmones. sKituingi, bet

K.G
ntroliuoja, nešneka apie vyrus.
ų, su kuriais galėtų bendrauti.
V.D.P. Sava.raikiškos moterys - vienišos moterys.
R.S. Turbūt gircėjote anekdotą, kad yra dvi moterų 
gorijos: protingos ir tos, kurios išteka...
.D.P. Dažno vyro nuostata - kaip gyventi su protin- 
gesn už save moterimi? Siaubas! Geriau būsiu AŠ: 
dirbahtis, mąstantis, o šalia bus man priklausanti moteris. 
O gal būsime MES: abu mąstantys, dirbantys, pasidali
jantys' rūpesčiais, džiaugsmais?

R.S. Karia, o kaipf darbais dalinasi tavo tėvai?
K.G. Tėtis sako, kad jis feministas. Jis visada plau

nasi savo kojines ir lyginasi marškinius, nors labai ne
mėgsta to darbo ...

kat

k 
v

Lietuvoje turiu tokių draugių, kurios save labai 
Joms sunku susirasti

BERNIUKAS
Leonidas Jacinevieius

Priemiestinis traukinys šliaužė labai lėtai, stabčioda
mas menkose stotelėse ar tarpustotėse, kurių pavadini
mus mašinistas per garsiakalbį ištardavo nesuprantamu 
kleketuojančiu balsu. Buvo pusė aštuonių ryto, vagonai - 
sausakimši, pneumatinės durys, atrodė, nespėjo varstytis 
įleisdamos ir išleisdamos darbininkų būrius; taip, šiuo 
metu važiavo tikra darbo liaudis, skubanti į mechanizuo
tas statybininKų kolonas, į žvyro karjerus, į atokiau nuo 
sostinės dunkstančias įmones įmonėles. Vyrai, nepaisant 
amžiaus, atodė bemaž vienodai: visų veidai raustelėję 
nuo gruodžio speigo, vatinukai ar striukės - pilkai juos
vos. Jie garsiai Kelgėjo nerasdami kur atsisėsti - nepiktai 
KeiKsonojo, nes moterų beveiK nebuvo, o jei ir buvo, tai 
to paties luomo kaip ir jie - eiliniai. Tikrosios moterys, 
žieduotos, madingais kailinukais, kvepiančios užsienietiška 
kosmetika, turėjo pasirodyti daug vėliau, apie dešimtą ar 
pusę vienuolikos. Tuomet važiuodavo vadinamasis aptar
naujantis personalas, vykstantis į savo kioskus, užkandi
nes, bufetus bei universalios paskirties parduotuves. Bet 
toms moterims dar buvo per anksti.

Priešais mane, nugrūstas į patį medinio suolo kampą, 
prie apšarmojusio lango sėdėjo kokių devynerių metų ber
niukas, įlipęs vienoje tų mažyčių stotelių, išsitraukęs vado
vėlį, jis mėgino kartoti pamoką, bet gerai mačiau, kaip 
limpa jo blakstienos, o retkarčiais knapteli nuo šalčio 
paraudusi neselė. Vilkėjo neišvaizdingą durpų spalvos 
sintetinę striukę, ant galvos - dirbtinio kailio ausinę. 
Važiavo kaip lygus su lygiais - su darbininkais. Berniu
kas neatrooė baikštus, tik man nepatiko kažkokio anksty 
vo nuovargio žymė išblyškusiame gražaus ovalo veidelyje. 
Man rūpėjo pagauti jo akių žvilgsnį, tariausi tuomet su- 
prasiąs jo gyvenimą namie, ar visuomet sočiai ir skan- 
niai pavalgo, ar pakankamai myli jį motina. Bet vaiko pu- 
siauinirkos akys niekaip negalėjo atsiplėšti nuo to paties 
puslapio vadovėlyje.

Prisiminiau savo motiną. Vienintelis vaistas, išgelbėjęs 
mane ir brolį nuo tuberkuliozės, buvo mūsų abiejų veži- 
nimas rogutėmis tamsiais žiemos vakarais po valandą, o 
kartais ir po dvi. Motina tatytum nusimesdavo visą darbo 
dienos nuovargį, jos skruostai pajaunėdavo, o man ir 
broliui būdavo baisiai nejauku, kad du tokius didelius 
bamblius ligi šiol vežioja motina. Iš pradžių priešindavo- 
mes norėdami vežti vienas kitą, bet buvome per daug 
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nusilpę po persirgto plaučių uždegimo, slysėiodavome it 
gleibūs veršeliai ir pykdavome, kad motina juokiasi.

Ji apmūturiodavo mus kuo šilčiausiai, visais turimais 
šalikais, užrišdavo pasmakrėse ausinių kepurių raištelius, 
iš viršaus dar apkamšydavo vilnoniu užtiesalu ir jeigu 
arti nebūdavo matyti praeivių, pasileisdavo bėgte. Mums 
atrodydavo, kad lekiame svaiginančiu greičiu, smarkiau 
už visas mašinas ir traukinius. Pristigusi kvapo, motina 
sustodavo ir apsigaubdavo garu, virstančiu iš pravirų 
lūpų, o mes, du nenaudėliai, dabar jau pamiršę vyrišką 
orumą, irzliai reikalaudavome, kad tas skriejimas tęstųsi 
ir nesibaigtų.

Tai buvo sąmoningas priešinimasis likimui, tykančiam 
mūsų ramioje, drūtais kaštonais apaugusioje gatvelėje. 
Gal anie pasivažinėjimai žiemos vakarais ir neturėjo 
tokios didelės reikšmės mūsų sveikatai, bet visi trys 
tikėjome, kad tai turi padėti, kad tai vienintelė tikra 
išeitis. Netgi aš su broliu - lyg du maži seniai - rim
tais veidukais aptarinėdavom, kaip tas yra naudinga.

Liga pasitraukė. Bet visą laiką stovėjo nematoma 
šalimais, o ją nepaliaujamai stebėjo baugščios mūsų vai
kystės akys. Ir motina.

Kokios buvo tos mano vaikystės akys? Pilkai melsvos, 
truputį trumparegės, labai atidžios ir atsargios. Ir melan
choliškos. Iš kur atsirado toji melancholija, apie kurią, 
man rodos, tuomet nenutuokdavo netgi suaugusieji? Da
bar beveik galėčiau atsakyti. Jau vien griežtai ribotas 
šeimos biudžetas, be atvangos persekiojančios ligos ver
tė ieškoti ir atrasti savo paslapčių, nes tik jos buvo vie
nintelis išgelbis nuo kokių nors bjaurių charakterio bruo
žų. Melancholija - kaip paslaptis - nieko nekainavo, be 
to, buvo visai neįspėjama kitiems.

Prisiminimus nutraukė garsūs ir pikti balsai, pasigirdę 
praėjime tarp suolų. Berniukas, kuris jau iš tiesų snaudė 
žemai nunarinęs galvą virš atverstos knygos, irgi sukluso. 
Erzelį, kaip išvydau, sukėlė netikėtas kontrolieriaus pasi
rodymas vagone. Su unifornjine kepure, kietai užmaukš
linta ant žilos galvos, jis' įgudusiais judesiais skyrėsi 
kelią per grūstį, tempdamas paskui save pausamžį vyriš
kį. Sulaikytojo išvaizda buvo gana apgailėtina: skruostai, 
srnarkras ir suvytęs pagurklis apšepę rusvais šeriais, 
palto rankogaliai nuspurę, nuzulintos kišenės smarkiai 
atvipusios, nešvarus šalikas it pantis kelis kartus apvy
niotas aplink kaklą.

- Patikėkite, - meldė vyriškis gailiu trūkčiojančiu 
balsu, - tik dėl motinos... vėlavau... nespėjau, juk jūs 

irgi turite motiną... Supraskite, ji visai prie mirties guli 
ligoninėje ir merdi... ne bilietas man buvo galvoj... Tris 
paras budėjau prie jos lovos! Turėkit širdį!..

Vyriškis beveik raudojo balsu, tikros ašaros ėmė ristis 
apšepusiais skruostais. Vaizdas buvo slogus, ir kontrolie
rius valandėlę sutriko, nes išgirdo aplinkinių nepritariamą 
murmesį.

- Dėl pusrublio tampo...
- Persistengia, kq ir kalbėti...
” ’š tiesų žmogui nelaimė...
- Žinoma, negi lietų be reikalo ašaras.

Žvilgtelėjau į berniuką ir 'pamačiau, kad jo lūpos 
dreba nuo tramdomo verksmo.

- Juk motina, suprantate, motina... - vapėjo vyriškis.
- Paleiskite jį!į - staiga suspigo berniukas ir užsimojo 

knyga. - Ko prikibote? J
Vyriškis dėkingai pažvelgė į vaiką ir tylėdamas šluostė

si šaliko galu ašaras.
- Trauk jus griausmas! - pro dantis iškošė kontrolie

rius. Kūprindamasis nuo laidomų užgaulių replikų, prasi
brovė pro tarpą ir dingo galinėse duryse.

Berniukas iš karto nurimo. Matyt, dabar susigėdo dėl 
savo išsišokimo, nes išraudęs nusigręžė nuo visų ir įsi
spoksojo į apšarmojusį langą, pro kurį nieko nebuvo ga
lima įžiūrėti. AŠgpastebėjau, kad jo sintetinės striukės 
pažastis užadyta stanibjius nemokšiškais dygsniais. Smilk
telėjo negera nuojauta. [Ko gero... kas žino... Nesąmo
ningai grįžtelėjau į į incjdento kaltininką, šis sugavo mano 
žvilgsnį, tuojau pat mirktelėjo lyg bendrininkui ir paslau
giai išsiviepė.

I - Švariai apslūiui J^a? - kreipėsi į greta stovinčų 
darbininKų būrelį ir tyliai sukikeno.

■ - Tie nusigręžė’neslėpdami pasidygėjimo.
į Mintyse as mepžiau*visų šventųjų, kad berniukas nebū

tų i išgirdęs paskutinių vyriškio žodžių.
IŠ vaiko veido nieko, negalėjau suprasti. Keldamasis 

nuo suolo, jis užkliudė mano kelį, dingtelėjo tyliai pasa
kyti - nesigraužk, gerai pasielgei! - ir vis dėlto susilai
kiau. Juk tik per skausmą įgyjame gebėijmą skirti tikra 
nuo netikra, anksčiau ar vėliau, bet įgyjame. Gal kartais 
ir geriau, kad anksti, o motinos vardas jam vis tiek liks 
neliečiamas, nepaisant čia įvykusio farso, galvojau, žvilgs
niu lydėdamas liekną vaiko figūrėlę, skubančią prie va
gono durų. ' , ....

Apgailes^fluaui1'as prisiminiau, jog taip ir nesuskubau 
pasižiūrėti, koKius gi buvo to berniuko akys.
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IŠ PADANGES MIELOS
( SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR iJfIVIJtfJEj

KALEiKIME SU SAVO VAIKAS |< VAIKAIČIAIS 
OĖAIIAUSI^ IK SENIAUSIU KALO<1» LKTtfVI&AI I

• Rygoje, simpoziume 
"Baltija vakar,šiandien ir 
rytoj” dalyvavo Lietuvos 
biologaj: Lilė Lazauskienė, 
geo&afas Vaižgantas Kir- 
lys,teologas Olegas Pustel- 
nikovas, žurnalistas Pranas 
Mačgnkus ir marinistas 
Ignat Pikturna.

Siame simpoziume buvo 
syta daugiau kaip 
lokslininkų, rašytojų, 
istų ir visuomenės 
ų paskaitų. Konsta- 

kad yra padaryta 
iška žala Baltijos

iškli 
30 
žurr 
veik 
tuot 
milž 
jūrai

UNO benamiai, sau- 
ėnesio antroje pusėje 

s palapinę
šio 
buvo pasistatę palapinę 
priel is Kauno Miesto Vyk
domoj Komitetų, laimėjo 
ginčįjsu valdžia.

Eil|mo bendrai, kiti 
šeimfe nariai per laukimo 
laiko&rpį neužleido savava
liškai užimtų 13 butų Bal
tijos latvės naujame name 
Nr. 10. Tie butai anksčiau 
buvo Įpaskirti Sovietų Ar- 
mijoslkarininkų šeimoms.

Natiasis Kauno Miesto 
Vykdomasis Komitetas sura
do jie|is pastogę.

PROČIOSILP
nusikaltimas

Rez stencijos kovotojas- 
•artiz; nas Henrikas KLIMA- 
AUS1 AS,buvo 1976 m.-

pabaigjje nuteistas, kaip 
"silpnEprotis" priverstinam 
gydymui į Černiakovskio 
specialių ligoninę. Jis buvo

dynėse nugalėjo vietos 
rinktinę 30:23 taškais.

Izraelyje išbuvo 10 die
nų, aplankė daugelį vietų. 
"Granitui” vadovavo Romas 
Baltrušaitis.

• KAUNE, sausio mėn. 
31 d. Architektų Namuose 
įvyko generolo POVILO 
PLECHAVIČIAUS 100-jų gi
mimo metinių paminėjimas.
• KLAIPĖDOJE, Teatro 
Aikštėje buvo paminėta 
1923 m.sukilimo ir Klaipė
dos Krašto prisijungimo 
prie Lietuvos 67-metis.

Istorikas Vytautas Pleč
kaitis susirinkusius supažin
dino su Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto veikla 
ir įvykiais. Atsiminimais 
dalijosi sukilėlių giminai
čiai, atitinkamus eilėraš
čius skaitė Klaipėdos Dra
mos Teatro aktoriai.

Viena miesto gatvė 
dabar pavadinta Sausio 
15-tosios - sukilimo datos 
gatve. Dalyviai, lydimi 
bokšto varpų muzikos, nužy
giavo į Mažvydo Skulptūrų 
Parkų, kur yra palaidoti 
žuvusieji 1923 m. sukilimo 
dalyviai. Prie paminklo 
"Žuvusiems Už Laisvę" 
padėjo gėlių ir vainikų,už
degė žvakutes.

Tų vakarų vyko koncer
tas, kuriame dalyvavo Klai
pėdos Tremtinių Choras, 
etnografiniai ansambliai, 
o teatro studentai suvaidi
no Maironio "Vytautas pas

mat ir nusikaltėlis: išvertė 
daugiau,kaip 600 psl. Alek
sandro Solženicyn'o knygos 
"Gulago Salynas"

Jį nuteisė anuometinis 
Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo narys teisėjas J. 
Burneikls, pasiuntęs "silpna
protį" keliauti ir per sovie
tų lagerius bei kalėjimus.

H. Klimašauskas, išėjęs 
į laisvę, pafaSė prisimini
mus "Bepročių Pasaulyje", 
kurie netrukus bus atspaus
dinti ir išleisti atskira kny
ga-

Kų daro teisėjas? Jis 
dar vis tebeteisia žmones.

• KAUNO "GRANITO" 
Vyrų Rankinio Komanda 
lankėsi Izraelyje, kur žai-

Kryžuočius" dramų; režisa
vo Petras Bielskis.

KĄ DARYS SU BREŽNE
VO VILA?

PALANGOJE yra ap
tverti ir saugojami "Dvieju 
butų poilsio namai" - taip 
oficialiai buvo jie pavadin
ti projekte - planuose. 
Žmonės šiuos rūmus, kai
navusius apie 10 milijonų rubliu, vadina trumpinu; 
"Brežnevo vila". Šie rūmai 
dabar perduodami Lietuvoj 
Vaikų Fondui, o Lietuvos 
Sveikatas Apsaugos Ministe
rijoje svarstoma, kaip juos 
panaudoti.

Posėdyje buvo pareikš
tos įvairios nuomonės. Vie
na jų: paskirti vilų užsienie-

čių poilsiui ir už gautą 
valiutų pirkti užsienyje 
medicininės aparatūros 
ir vaistų vaikų gydymui.

Taip tvarkomuose rū
muose būtų galima apgyven
dinti ir nepriklausomos 
Lietuvos aukšto rango sve
čius.

Pavesta Vytautui Čepui, 
TSRS liaudies deputatui, 
parašyti šiais klausimais 
straipsnį Lietuvos spaudai. 
/Žinia atspausdinta "Klai
pėdos Keleivyje".

• KAUNE AŠTUONIOS 
GAMYKLOS paskelbė visuo
tinų streikų, paremiant 
akcijų prieš neteisėtų jau
nuolių ėmimų į okupacinę 
TSRS kariuomenę.

Darbininkai 15 minučių 
streikų paskelbė 10 val.ry- 
to.

• KLAIPĖDOJE rengiamas 
ANTRASIS LIETUVNINKŲ 
SUVAŽIAVIMAS š.m. gegu
žės mėn.26 d. Kviečiami 
visi pasaulio lietuvninkai.

• Prie UTENOS esančių 
kolūkių ir gyvenviečių kana
lizacija dabar eina tiesiai 
į Klykių ežerų ir ežeras 
jau merdi. Šio ežero tarša 
susirūpino vietos gyvento
jai. Tikimasi, kad skubiai 
bus imamamsi priemonių 
Klykių ežerų išvalyti ir 
išsaugoti.

• ALYTAUS šaldytuvų

KReA/I 
VE/DRoOž/A/

fabrikas SNAIGĖ visas 
veiklos intstrukcijas dar 
vis įdeda parašytas rusiš
kai, nors lietuvių kalba 
jau 6 mėnesiai paskelbta 
oficialia valstybine kalba.

Žinoma, eksportuoja
mam šaldytuvų kiekiui 
į Rusijų - vertėtų pridėti 
instrukcijas abejomis kalbo
mis, o parduodant lietuviš- 
kųjai rinkai - tiktai lietu- 
viškųsias.

montrėal
ė

• Kiekviena tauta savaip supranta rizikų.
Anglai : sėdi 7 anglai ir prieš juos 7 taurės, viena iš 
jų su nuodais. Rezultatas: 6 draugai lydi septintųjį į 
kapus.

Prancūzams rizika: sėdi 7 vyrai ir 7 moterys, 
iš jų viena serga užkrečiama liga. Rezultatas- vienas 
draugas ligoninėje, o 6 eina jo lankyti.

Rusams rizika: 7 draugai pasakoja anekdotus. 
Vienas iš jų - saugumietis. Rezultatas: 6 braido Sibiro 
takais, o septintas eina ieškoti naujos kompanijos.

SUVAIKŠČIO J AME DAUGIAU KAIP 100.000 MYLIŲ
Dr.Suzanne Levin tvirtina, kad vidutiniškai žmogus 

per savo gyvenimų suvaikščioja daugiau kaip 100.000 my
lių. Surinkusi įvairios dokumentinės medžiagos, dr. S.Le- 
vin parašė knygų "My Feet Are Killing Me". Ji sako, 
kad:
* Mažieji kojų piršteliai prieš 100 metų buvo didesni. 
Sumažėjo, nes pradėta dėvėti ankštesnius batus.
* Apie 60% mūsų kūno svorio atlaiko pėdos, pėdos prie
kis, ne kulnas. Pėdos kaulai galutinai susiformuoja tiktai 
sulaukus apie 20 m. amžiaus;
* Vidutinis vyras išvaikšto apie 7 mylias į dienų, mote
ris apie 10 mylių;
* Aukšti batų kulnys pirmiausiai pasirodė 16 amžiuje. 
Jų madų įvedė karalienė Katarina de Medicci Prancūzijo
je.

Tame pačiame šimtmetyje Italijos moterys pradėjo 
dėvėti juokingai atrodančius, net iki 2 pėdų aukščio 
platforminius batus, vadinamus "cimpinęs". Tokie batai 
buvo sukurti, kad moteris būtų pagerbta, laikoma ant 
pjedestalo. Vėliau tokios rūšies batai buvo uždrausti, nes 
grėsė pavojus nėščioms moterims nuo jų nukristi ir per 
tai per anksti gimdyti.

Viduramžinėje Europoje įsigalėjus smailių galų batų 
madai, tie galai vis ilgėjo ir tapo netgi statuso simboliu. 
Kuo ilgesni galai, tuo šaunesnei socialinei grupei priklau
sė tokių batų dėvėtojas.

Kai kurių aristokratų dėvimų batų galai būdavo 
tokie ilgi, kad kliudė vaikščioti. Taigi, jų galus pririšdavo 
prie blauzdų, kad galėtų pėdinti netrukdomi. Ž.

19190. II. 2?

A.A. CENTRINES: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 623-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

į*don: 438-1122 
"IndBor: 252-3842 

287-2712 
"taipeg: 233-3501 

674-6217

Skambinti: Juozui S.t 631-6834 (namų) 
Henrikui N.366-7770 t Dainiui L. 768-9606

JEIGU GERI IR GALI GERTĮ-T4VO REIKALAS. 
JEIGU NORI NUSTOTI. MUSU!

Ateik į Lietuvių A.A. (Alcoholic 
Anonymous) grupės susirinkimą.

—4-N F O
REIKIA LAIKINŲ DARBUOTOJŲ

Miesto savivaldyoei reikia laikinų darbuotojų 
įvairiose srityse, įskaitant mechanikoje, techniš
kiems architektūros darbams, staliams, pliažo 
tvarkymo, stenografų bei raštinės darbams.

Suinteresuotieji privalo užpildyti anKetą laiki
nam darbui ACCES-MONTKEaL įstaigose, miesto 
bibliotekose arba Miesto Savivaldybės "Service dės 
affaires corporatives, Division de la dotation et 
de la gestion des effectifs," 5U0 Place D' Armes, 
13 aukstas, Montreal, H2Y 3W9. Prie anketų rei
kia pridėti diplomų kopiją.
NAMŲ PIRKĖJŲ PARAMOS PROGRAMA 
SKIRIAMA MONTREALIO MIESTO
5 metams - $5000.

Miesto savivaldybė paskelbė naują programą, 
skirtą palengvinti įsigyti savo namą metinių mokes
čių sumažinimu iki $1000 per metus, maksimumas 
5-kiems metams.
Kam paskiriama: kiekvienas asmuo, kuris nieKada 
nebuvo namų savininku arba bendru namo savinin
ku ir kurio naujas namas neprašoka $100,000 ver
tės (neskaitant sklypo Kainos).
Kokiems namams: nuosavybė turi būti nauja, nie
kieno dar neapgyvendinta, vienos šeimos, pusiau 
atskirtas (semi-detached) ištisinės eilės namas (row

housing), kondoininiumo arba daugiabučio butas. 
Taip pat įskaitoma ir nerezioencinė nuosavybė 
perdirota į rezidencinę.
Trukmė: Namo savininko Paramos Programa atnau
jinama iki tol, kol namas priklauso pirkėjui, maksi
mumas $500u per 5 metų laikotarpį.
Geresnė komunikacija.

Miesto Savivaldybė sudarė Patariamąjį/Komite
tą Tarpkultūriniams ir Tarprasiniams Santykiams 
palaikyti. 12 narių, komitetas sudarys kdrnunikaci- 
jos ir pasitarimų tinklą tarp Savivaldybės aorni- 
nistracijos ir miesto kultūrinių bendruomenių atsto
vų.

Vystykite savo miestą
Sekančios viešos diskusijos kiekviename miesto 

distrikte dėl Montrealio urbanizacijos plano vyks 
kovo 12 ir ZU d.d. Montrealio gyventojai Kviečia
mi dalyvauti šiose Apvaliojo Stalo diskusijose. 
Galima kreiptis į ACCES-MuNTKEAL įstaigas ir 
gauti daugiau informacijų apie diskutuojamas te
mas kiekviename distrikte ir apie registraciją. Ak
tyviai dalyvaudami miesto plano sudaryme, jūs 
galite prisidėti prie savo miesto vystymo.

Kelionė į Vabzdžių pasaulį
Montrealio Insektariumas, turintis nepaprastai 

vertingą 35U,U00 vabzdžių koleKciją, atidarytas 
Botanikos Sodo kompleicse. Tie maži sutvėrimai, iš 
Keturių pasaulio kampų, atskleis jums daugelį savo 
paslapčių. Jūs stebėsitės jų gražumu, jų vaidmeniu 
gamtoje ir ką jie gali atlikti . Kokia puiKi gali
mybė stebėti drugio gimimą, įsijungti į žaidimus, 
įgauti žinių! InseKtariurnas atidarytas kasdien 9 
vai. ryto. Informacija tel.: 872-8753

ENSEIGNEMENTS: BUREAU INTERCULTUREL DE
ONTRĖAL: 872-6133

KAI AUSKARAI PERSUNKUS
New York’o chirurgas dr. William Nolan įspėja 

apie pavojų dėvint sunkius auskarus. Jis sako, kad kas 
mėnesį jam tenka gydyti penketų pacienčių, kurių ausys 
pažeistos didžiųjų, dabar madingų auskarų. Sužalojimas 
dažnai įvyksta todėl, kad auskaro svoris ištempia ausies 
galiuke pradurtų skylutę ir nebeatlaiko auskaro sraigtelio. 
Kai kada vienas ausies galiukas išsitempia daugiau negu 
kitas.

Chirurginiu būdu galima atitaisyti žalų, bet tai 
kainuoja apie 1.200 dol(Amerikoje).

Dr. Nolan'as rekomenduoja dėvėti mažesnius aus
karus arba - jei norite didžiųjų - tai lengvo svorio plasti
kinius.

ORGAN I ZUOJU KELIONES: 
į DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĘ VILNIUJE 
nuo 1990 m. liepos 2-15 d. - Kaina $2550.

Dar liKo 2 laisvos vietos.
Skubėkite užsirašyti ir sutaupyti $50.-

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

* Vienas žmogus gali vežti 64 kg. bagažo.
* Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą - $50 

nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.
Parūpinu:

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

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

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

Kelionės organizuojamos per:

exvcOc
įstaigą, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas.

L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albanel, 
Duvernay, Laval, Que. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669-8834



Lietuviu. Namų 
Žinios

• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 310 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė Lietu
vos Filharmonijos OKTA
VOS Ansamblio vadovas 
komp.M. Tamošiūnas ir 
kiti OKTAVOS nariai, 2 
iš Tauragės, po 1 iš Telšių., 
Rietavo, Trakų, Šiaulių 
Baisogalos ir Žagarės.
• Bilietai į UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALĄ darbo valan
domis gaunami Lietuvių 
Namuose, kitu laiku - 
skambinti K.Raudžiui 239- 
7040, A. Jankaitienei.

Pelnas skiriamas daly
vaujančioms organizacijoms.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $ 500 - Jo
nas ir Bronė Maziliauskai; 
$ 40 - LN Moterų Būrelis 
a.a.Leokadijos Česekienės 
atminimui; $ 200 - H.Steib- 
lienė.

Iš viso statybos fonde 
yra $ 162,599.

Aukos priimamos PA
RAMOJE, sųsk.8711, PRI
SIKĖLIMO P-jos KOOP- 
sųsk. 155332.17 ir TALKOJE 
sųsk.4259.

Aukos atleidžiamos
nuo valstybiniu mokesčių.

• TORONTO LIETUVIŲ 
GOLFO KLUBO susirinki
mas numatė 1990 metų 
vasarai apie 20 turnyrų 
Rudenį Toronte vyks Šiau
rės Amerikos golfo žaidy
nės.

Klubo valdybų sudaro 
K.Eimantas, A.Jonikas 
pirmininkas, K. Kaknevi
čius, A.Stauskas ir A.Za- 
leckis.

KLAIPĖDOS MINĖJIMAS 
IR KONCERTAS

Daugėjant išeivijos orga
nizacijoms, o mažėjant 
senesniųjų imigrantų (lie
tuvių) gretoms, kai kurioms 
mažesnės apimties organi
zacijoms atėjo laikas susi
jungti kartu, ruošiant me
tinius pobūvius. Pradedama 
realiai galvoti, nes akty
viųjų tautiečių jau neuž
tenka surengti grandioziš
kus vakarus ar minėjimus, 
kaip anksčiau. Taip mąsty
dami torontiečiai šiemet 
(sausio 21 d.) surengė
Klaipėdos minėjimą jungti
nėmis pajėgomis Toronto 
Lietuvių Namų salėje.

Šis minėjimas vykdavo 
kas metai, su paskaita ir 

trumpa menine dalimi, 
Mažosios Lietuvos, Jūrų 
šaulių ir Jūrų skautų orga
nizacijų iniciatyva. Paskai
tą paruošdavo klaipėdiškiai, 
dar tebeveikiančios organi
zacijos nariai. Jie vis pri
mindavo Klaipėdos atvada
vimo kovas ir vokiečių 
okupacijos metus, bei 
uosto reikšmę Lietuvai.

Šiemet paskaitą skaitė 
klaipėdietė Ieva ADOMA
VIČIENĖ, truputį kitokio 
pobūdžio, kur anų laikų 
okupacija ir kautynės nebu
vo pabrėžta. Pasirinkta 
tema apie krašto dabartinę 
būklę - '‘KLAIPĖDA ŠIŲ 
DIENŲ ŠVIESOJE". Prele
gentė yra neseniai aplan
kiusi savo tėviškę, kur dar 
rado jos tėvų išlikusį namą, 
bet gyventojai visoje apy
linkėje visai pakeisti. Rusų 
okupacija Mažąją Lietuvą 
(kaip ir Didžiąją) beveik 
visai sunaikino, nuniokojo 
fiziniai ir dvasiniai, nai
kindami ūkius ir kolonizuo
dami lietuvių apgyventus 
kraštus savo necivilizuo
tais rusais.

Prelegentė mano, kad 
Klaipėdos krašte liūdna 
padėtis (bet lietuviai ban
do atsigauti).

Tačiau Rytprūsiai atsi
dūrė nepalyginamai liūdnes
nėje būklėje, kur jau ne 
tik lietuvių beveik nebeli
ko, bet ir paskutinius 
vietovardžius surusino. Ji 
pabrėžė, kad ir vokiečiai 
dar neprarado "apetito", 
tik laukia progos ir vėl 
praryti mūsų mielą Klai
pėdą, kas kartais matosi 
jų spaudos puslapiuose. 
Jie vis pravardžiuoja ją 
"Memel" vardu ir savinasi, 
kad ten jų žemė.

Kai’p ir kitais metais, 
minėjimą puošė organizaci
jų vėliavos: Jūrų skautų ir 
Jūrų šaulių, su gyvais pa
lydovais. Žuvusieji Klaipė
dos atvadavimo kovose 
pagerbti susikaupimo mi
nute.

Antroje daiyjė "--’''KON
CERTAS, kurį atliko me
nininkai trečiosios bangos 
(vėlyvieji imigrantai iš oku
puotos Lietuvos). Jie visi, 
įskaitant ir svarbiausiąją 
parengimo organizatorę, 
dr. G. BIJUNIENĘ, moks
lus ėję okupuotoje Lietuvo
je, bet patrijotiškumo 
nepraradę.

Po atidarymo, kurį 
pravedė dr. G. Bijūnienė, 
minėjimui pritaikytu eilė
raščiu, kurį padeklamavo 
Sk. NAŠLĖNAITĖ, pianistė 
L. PAULA USKAITĖ-KANO- 
VIEČIENĖ, meistriškai pa

grojo komp. Dvariono "Nok- 
turną". (Pianistė dėsto mu
ziką "Royal Conservatory 
°f Music). Gaila, kad ji 
juodoje aprangoje ir taip 
pat visai juodame scenos 
fone, beveik pranyko, žiū
rint silpnesnėmis akimis. 
(O gal taip ir reikėjo, kad 
klausytojai daugiau kon
centruotųsi į muzikos gar
sus, o ne į pačią muzikę?) 
Jos rankose pianinas, skam
bėdamas stipriais ir švel
niais ar liūdnais garsais, 
pripildė salę ir klausytojų 
širdis nostalgija.

Kita profesionalė - smuT 
kininkė Regina AUDĖT 
(kuri atvyko iš Londono, 
Ont.), išniro į juodąjį foną 
labai spalvingoje aprangoje 
ir atgaivino niūrią sceną. 
Smuikininkė pradėjo su 
Venievskio kompozicija 
"Romansas be žodžių". 
Akompanuojant L. Paulaus
kaitei- Kanoviečienei, R. 
Audėt pagrojo dar keletą 
kūrinių.

Abi stiprios muzikės 
sukėlė didelį klausytojų 
dėmesį. Smuikininkę teko 
girdėti ir anksčiau keletą 
kartų. Ji visada būdavo 
publikos šiltai priimta. 
Pakaitomis skambėjo pia
nino solo (Šopeno "Noktur- 
nas", ir kt. kūriniai), ir 
vėl smuikas, palydint tai 
pačiai pianistei. (Regina 
Audėt yra Londono simfo-- 
ninio orkestro smuikininkė. 
Laisvalaikiu ji veda ir 
lietuvių chorą "Pašvaistę").

Publika gėrėjosi aukšto 
lygio muzika ir visiškoje 
tyloje klausėsi salėje sklin
dančių muzikos grasų. 
Padėką išreiškė gausiais 
plojimais. Abi muzikės jam, 
ne pirmą kartą šioje salėje 
džiugino Toronto lietuvius, 
tik pirmą kartą abi drauge,

Koncertas sudarytas taip 
pat iš dviejų dalių. Antro- , 
ji dalis - kitokio žanro: 
dainos ir gitarų muzika. 
Šią vokalinę dalį atliko 
muz. Vaclovas POVILONIS^ 
(jau tapęs torontieęiu)
Ųopuliarus savo estradiniu1 

dainavimo metodu, pats 
sau akompanuodamas įvai
riais instrumentais. Sį 
kartą jis dainavo su gita
ros palyda. Solo dainos ir 
duetai, kuriuose dalyvavo 
ir Vai DRŪTIS, (tai pats 
naujausias dainininkas iš 
Suvalkų trikampio), skam
bėjo skardžiai ir melodin
gai jų dainos apie Lietu
vos pajūrį - pritaikytos 
tos dienos temai, Klaipė
dos prisiminimui.

Sk. Našlėnaitė protar
piais įterpė savo eilėraš
čius, pilnus patriotizmo, 
ištardama gražiai lietuviš
kai (dar jauna mergaitė). 
Eilėraštis "Lietuva", turbūt 
buvo įspūdingiausias.

Koncertai mišriai publi
kai yra įdomesni, jei ir 
jaunesnieji vaikai pasirodo. 
Šiame parengime ir išgirdo
me labai jauną pianistę 
(gal 8 metų), kuri labai 
gyvai, tiesiog galima saky
ti, įgudusiai, paskambino 
ilgą, ir komplikuotą dalyką 
Haydno "Sonata" pirmą 
dalį . Tai Ieva Kanovičiūtė 
pianistės L. Paulauskaitės- 
Kanoviečienės^ dukra. Ne
reikia nė aiškinti, kad ši 
mergaitė gavo daugiausiai 
aplodismentų ir buvo iš
šaukta antrą kartą į sceną. 
Bet, deja, muzikos nepa
kartojo, tik mikliai nusilen
kusi, pranyko. Ji gali- būti 
varžovė savo mamytei 
ateityje.

Šį minėjimą - koncertą 
suorganizavo L.Namų Kul
tūrinė komisija, vadovau
jant dr. G. Bijūnienei. Ji 
ir vedė visą parengimo 
eigą.

Po padėkos, meninės 
dalies atlikėjus Birutė 
JANKAUSKIENĖ sukvietė 
į sceną, kur jaunos mergai
tės atnešusios gėlių puokš
tę, ją padalino visoms me
nininkėms. Toliau visi daly
viai vaišinosi kava ir pyra
gėliais ir apžiūrinėjo meno 
parodėlę, labai modernios 
tapybos paveikslų. Vienoje 
pusėje salės kabojo grafika

B. Stančikaitės ir I. 
Daukšaitės-Guobienės dar
bai.. . . .. ....Antrieji paveikslai tapy
ti (aliejus) - Irmos Maka- 
riūnaitės. Tai labai didelio 
formato rėmuose, tamsia
me fone, dar tamsesnės 
figūros (ar?), kurias supras
ti gali tik menininkai - 
tapytojai,-jos. Neatrodo, 
kad būtų kas nors nupirkta.

Parengimas klausytojams 
patiko (bent kiek teko 
girdėti), nors buvo naujo
viško pobūdžio. Dalyvavo 

Į apie pora šimtų žmonių.
G. Adomaitienė

|chicago|
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VALDĄ ADAMKŲ

LIETUVOS VYČIŲ or
ganizacija savo metiniame 
"Lietuvos Prisiminimų" 
pobūvyje, kuris skiriamas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakčiai paminėti, vasario 
mėn. 4 d. Martinique po
kylių salėje Čikagoje pa
gerbė žinomų visuomeninin 
ką, sporto veikėjų, aukštų 
Amerikos Gamtos Apsaugos 
įstaigos pareigūnų - Valdų 
Adamkų.

į šį pokylį buvo susirin
kę apie 500 išskirtinos 
publikos, kuri pasidžiaugė 
V. Adamkaus laimėjimais 
tiek Amerikoje, tiek Lietu
voje, kovojant už švarių

d. Čikagos "Čiurlionio" 
vardo galerijoje buvo atida
ryta 4-ių Lietuvos dailinin
kų darbų paroda. Šie ketu
ri menininkai, palyginus 
dar jauni žmonės, nors 
ne vienodo pasiruošimo 
bei sugebėjimų, jau spėję
įgyti savo stilių ir turintie
ji kų pasakyti. Du iš jų 
yra grafikai, kiti tapybos 
ir keramikos specialistai.

Grafikų atstovauja Au
relija Ovsianskienė ir Anta
nas Ulevičius. Keramikas

gamtų.

tos

AURELIJA OVSIKOSTAS ULEVIČIUS

ANTANAS ULEVIČIUS. KONSTANTINAS ŽARDALEVIČIUS.

Adamkumi, kuris buvo pag 
Nuotrauka Z.

Žurn. Ed. Šulaitis kartu su Valdu 
Lietuvos Vyčių pobūvyje.

K.Žardalevičius yra baigęs 
Vilniaus Dailės Instituto 
Keramikos Katedrų ir dės-

o dainų padainavo 
A. Brazis. Šokiams 
Ąžuolas Stelmokas.

Lietuvos Vyčiai 
pokylio pelnų, kurio į 
susidaryti apie 3.000 
paskyrė Lietuvos gi 
apsaugos reikalams. į

Ėd. Šulaj

TJRIŲ DAILININKŲ 
LODĄ
.m. vasario mėn.

Ne be reikalo pats A- 
damkus savo žodyje, kurį 
pasakė priėmęs atžymėjimo 
ženklų, pareiškė, kad' 
"mums reikia ne tik lais
vos, bet ir švarios Lietu
vos".

Šį pobūvį pravedė kle
bonas kun. J. Kuzinskas,

IENĖ

to to Instituto skyriuje 
Kaune. Kostas Ulevičius 
yra tapytojas, studijavęs 
Kauno, Leningrado ir Vil
niaus meno mokyklose. 
Yra nepaprastai darbštus 
vyras; nutapęs apie 1.000 
paveikslų.

Paroda tęsėsi iki vasa
rio 16 dienos. į jos atida
rymų vasario mėn. 2 d., 
buvo susirinkęs gana dide
lis meno mėgėjų būrys.

(e.š.)

6 psl.

Parapijos kredito kooperatyvas
. 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8

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

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

180-185 d. term, ind........
1 metų term, indėlius ....
2 metų term, indėlius ....
3 metų term, indėlius ....
1 metų GlC-met. palūk. .
2 metų GlC-met. palūk. .
3 metų GlC-met. palūk. . 
1 metų GlC-mėn. palūk.. 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 .'/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 101/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 1O’/2% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 91/«% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

. 9'lz% 

. 93/«% 

.10 %
9Va% 
91/2% 

11 % 
101/2% 
1O’/2% 
10 % 

. 83/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 123/«%
2 metų .................. 121/2%
3 metų .................. 12'/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 11V2%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas iėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitose.

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). Neimamo mokesčio už Išrė
žytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

• BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUJE 
pradedamas naujas lietuvių 
kalbos kursas nemokan
tiems lietuviškai.

Šios pamokos tęsis i 6 
savaites. KURSO PRADŽIA 
kovo 3 d.,šeštadienį, 11- 
12 vai.ryto.

Susidomėję prašomi 
skambinti darbo valandomis 
Gailutei Valiulienei 582- 
6500.

• Jaunimo Centro patal
pose vyko priešmokyklinio 
auklėjimo ir pradinių mokyk
lų mokytojų konferencija. 
Dalyvavo apie 40 Chicagos 
ir apylinkių lituanistinių 
mokyklų mokytojų ir vedė
jų. Dvi labai įdomias ir 
naudingas paskaitas patiekė 
prof.dr.D.Katiliūtė-Boydstun 
ir mokyt.N.Gierštikienė.

DAUGINIS
DRA LZDA— l\SLRA NCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Blopr st. West, Toronto, Ont.. M6P 1A6 
Dauginis - tėtetOna| (416) 533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

ATE!# Į LIETUVĄ (Alcoholics Anonymous) 
grupes susirinkimą. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS saleje. 
(Skersai gatves ,nuo pensininku iūniųt 1610 
Dloor St, West, kampas Indian Rd») 7:30 vol, t

SKAMB|Nkite teĮ . 487,5591
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VĖL I SU KELIONĖS LAZDA
/tęsinys/

Įeit blokai nuo juros yra atviras, dvokiantis kana- 
kurį išleidžia savo nešvarius vandenis toliau esu 
Sulyg jūros svyravimu, arba išeina, arba grįžta 

rvė. Miestui tas garbės tikrai nedaro. Miestas men- 
žiūri ir savo šaligatvius. Jie duobėti, tai turi būti

las, 
narna 
ta sm
kai pi
atsargįs, kad neišsinarintum kojos...

isa šita aplinka galėtų būti labai graži ir švari,
bet t iksta darbščios rankos sutvarkyti ir išvalyti tuos 
šiukšl 
sižymi
kiekvnnas savininkas tvarkosi savo šaligatvį. Jį susitvar
kęs, i 
aplenk

Isko
Brazile ro koncerte. Mišinys visa ko, bet akcentas afrikie- 
tiškas.jjuk čia portugalai,valdydami šį kraštų, buvo prisi- 
vežę y^rgų iš Afrikos. Taip afrikietiška kultūra ir stilius

5 ius; čia juk ir turistinė vietovė.' Šiaip miestas nepa- 
jokia kultūrine veikla. Prie krautuvių atrodo, kad

savo mašinų pasistato. Taip pėstieji, norėdami 
i, turi eiti į gatvę.

su ekskursija dalyvauti viename Folclorico

vergų iš Afrikos. Taip afrikietiška kultūra ir stilius 
yra įėjbsi į vietinį gyvenimų. Čia paminėsiu vieno brazi- 
liečio pasisakymų apie portugalus. Sako, kad portugalai 
šiam kraštui nieko gero nedavė, o tiktai apvogė. Bet 
ir patys nuo tų pagrobtų turtų nepasidarė turtuoliais. 

Kaip buv > neturtingi, taip ir pasiliko tokie.
Br.................... .... . .

moka jie
izilijoje maistas yra pigus ir įvairus, o ypatingai 

skoningai pagaminti žuvį. Kita šaka restoranų

tai vadinami"churrascarie". Tokiame atsidūrus, žmogus 
turi turėti nepaprastų apetitų. Yra atviras salotų ir dar
žovių baras. Kada jomis prisidedi savo lėkštę, tai eilė 
kelnerių pradeda žygiuoti prie tavo stalo ir nešti ant 
iešmų pamautus kepsnius. Dešros, vištiena, įvairi kiaulie
na, veršiena, aviena ir jautiena. Ko tik nori, jie tau at
pjauna. Taigi, išeini iš tokio restorano skersai platus. 
Troškulys, žinoma,jau buvo numalšintas alumi ir pabaigai 
gera braziliška kava. Visa tai kainavo tiktai $7.68 (USA).

Viešbučio pusryčiai įeina į kelionės kainų. Bufeto 
stilius-prikrauta visokių vaisių, vaisių sulčių, sūrių, kum
pių, karštų ir šaltų dešrų. Virtų bananų, ryžių ar tarkuotu 
bulvių. Bandelių, visokių tortų, na žinoma, ir gardžios 
braziliškos kavos. Kirsk, žmogau, kiek tik nori) Tai po 
to visų dienų ir esi sotus. Tik vakarui atėjus, mažas al
kis pradeda belstis. Būtum patenkintas, kad ir gera žu
vim...

Dienos metu troškulį malšini geru brazilišku alumi 
arba vandeniu buteliuose. Vanduo tik centus tekainuoja, 
o litrinis butelis alaus - 50 centų. Negalima naudoti van
denį iš krano net ir burnai praplauti, kitaip pasekmės 
gali būti nekokios.

Viešbučio kambaryje yra mažas šaldytuvas. Gali 
naudoti jų produktus, bet kainos yra aukštos. Tai nusiper
ki superturguje sau produktus ir ten pasidedi. Taip galima 
sutaupyti nemažai kruzadų.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
iukirts iwoMViioM namuos* KELIONĖS 

l LIETUVĄ 
7^^ 1990

Vietiniai alkoholiniai gėrimai labai pigūs. Litrinis 
jų Snapso butelis nekainuoja nė trijų dolerių, tai turistai 
kvebekiečiai turėjo didelį balių'. Pasigėrę, atidarė savo 
ir taip dideles kakarines dar plačiau - braziliečių tarnau
tojų nustebimui. Meksikoje kvebekiečius vadina "teberna- 
kos"; įdomu, kokį vardų jiems duos braziliečiai. Vargšai 
daugumoje nemokėjo nė žodžio angliškai, tai jie turėjo 

I nemažai vargo viešbučiuose, restoranuose ir krautuvėse. 
• Niekas čia prancūziškai nekalba... Viskas užrašyta portu
galų ir anglų kalbomis. Taigi, jie laikėsi, kaip avių banda,, 
krūvoje. Varge, nuo jų pabėgti mums nebuvo galimybių.

Viešbučio tarnautojų algos labai mažos, tarp 30- 
40 dol mėnesiui. Jeigu turi šeimų, tai galų su galu su
durti yra sunkoka. Už patarnavimų laukia gerų arbatpini- 

'gių. Jie patarnauja gerai, tad ir verti to.
Įdomu buvo pamatyti vestuvines apeigas ir išgirsti, 

kų jie tokiu atveju groja. Netikėtai, einant pro bažnyčių, 
pamačiau laukiančių jon įžengti jaunų porų. Pati bažnyčia 
papuošta didelėmis puokštėmis gėlių ir viduryje jų- de
ganti žvakė. Pagrindinėje navoje jų buvo 6 ,ir prie alto
riaus dvi didžiulės puokštės.

Apeigos be Mišių, neilgos. Vargonų muzika sutinka 
jaunuosius. Prisijungia ir smuikas. Smuikas ir dainininkas 
įsijungė ir apeigų metu. Muzika - vietiniu kompozitorių 
ir man ji nepažįstama, bet gana įspūdinga. Jaunųjų apsirei> 
girnas toks, kaip ir pas mus.

Išsikrapštęs iš visų žiemos slogučių, pradedu nerim
ti ir norisi pamatyti platesnę apylinkę. Tad pasisamdęs 
rekomenduotų taksį, leidžiamės į tolimesnius plotus. Pir
miausiai buvo aplankyta Recife miesto centras. Čia nėra 
daug ko "paveizėti”. Turistų atrakcija - buvęs portugalų 
kalėjimas su savo storomis sienomis. Dabar šis pastatas 
paverstas į Casa da Cultura ir celėse įsirengę vertelgos 
pardavinėja savo išdirbinius. Palikta ir pora celių, tokios, 
kokios jos buvo kadaise. Recife neturi imponuojančių 
pastatų, parky ar paminklų.

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS
„TALKA,,

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

LIEPOS 4 (Air France) 
RUGPJŪČIO 5 (F innair) 
RUGPJŪČIO 13 (AF ir LH) 
RUGSĖJO 7 (Air France) 
SPALIO 2 (Lufthansa) 
GRUODŽIO 21 (Fi nnair)

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki. 5.5% 
santaupas..........................7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 7%
90 dienų indėlius ............. 10%
1 m. term. Indėlius ...........  11%
1 m. term.ind.mėn.pal. 10,5% 
3 m. term.Indėlius ............ 11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSPirRRIFI m.............. 11%
RRSPind. 3 m..................... 11%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. r. iki 1 vai. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 7vai. vakaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesi ai s uždaryta.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..... 15.5% 
nekiln. turto oask. 1 m..12.75% 
nekil.turto pask. 2 m.. 12% 
Nemokamas, čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dyd( iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

/ 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)

GRįŽIMO DATOS ĮVAIRIOS.
Kelionių trukmė grupėms - 10, 15, 20,ir 25 dienos
Kelionės vykstantiems privačiai — pagal pageidavimu 

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

grupėms ,......nuo $2100.00
Visos kelionės užsakytos per Maskvą, Vyksta derybos 
del tiesioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir 
surinkus pakankamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai 
L Lietuvą. Todėl keleivių skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsisakyti keliones kuo anksčiau.
R egi straci j ą 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

7 km. randasi Olindos miestas, išsiblaškęs ant 
daugeliu bažnyčių ir vienuolynų.

Iš lauko bažnyčios nepasižymi jokiu ištaigingumu. 
15 ir 16 šimtmečio statyba. Bokštai ir sienos apkerpėję, 
reikalauja gero valymo ir dažymo. Atrodo, kad yra dide
lis trūkumas dvasiškių ir vienose šventovėse atlaiko Mi
šias šeštadieniais, o kitose sekmadieniais.

Iš Olindos miestelio važiuojant į Intermaracą, ste
bėjau skurdžių pakelės gamtų ir dar skurdesnius kaimelius. 
Pakelėse tų kaimelių krautuvėlėse pardavinėja savo rank
darbius gyventojai. Čia galima kai kų pigiau įsigyti, negu 
kad mieste. Užsifundijau ir aš puikių šiaudinę skrybėlę. 
Nuo to laiko 
spindulių.

Atvykus 
atostogautojų 
čia iš savo tolimesnių viešbučių. Čia kaimelis pilnas resto
ranėlių. Troškuliui numalšinti alus, o alkiui - puikiai pa
gaminta žuvis. Restoranėliai - tai šiaudinės pašiūrės, 
smėlio grindys ir pastatyti stalai su suolais arba kėdėmis.

Pasimaudžius ir pasikepinus, saulutei einant žemyn 
reikia aplankyti ir šalia esančių tvirtovę. Ji pastatyta 
ant jūros iškyšulio. Stačios sienos nuo jūros ir su plačio
mis sienomis. Dar teberiogso senoviškos patrankos. Atro
do, kad čia olandai su portugalais buvo susirėmę. Pamažu 
portugalai išstūmė olandus iš jų užimtų vietovių. Jau 
vėlokai vakare grįžau savan viešbutin, pilnas dienos įspū
džių. / bus daugiau /

Už 
kalvų, su

galėjau pasislėpti po ja nuo tų karštųjų

į Intarmaracą , vandenynas švarus ir pilna 
iš visų pasaulio kraštų, kurie atvažiuoja

MCMKZfl
special vaisi

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
D ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIU SKALBIMAS 
D UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
B ZOM<AS

m-UOB AVENUE, t——G

Richard 
Room—couvriur 

7725 Gaorg* LaSalte 
smmsr. 
Darbe atlieka šalin

Mielam kaimynui
A t A 

JONUI VAITKUČIUI 

mirus, .
jo Žmoną IRENA, dukras JANINĄ, ir DANUTĘ su 
Šeimomis ir visus jo gimines, gyvenančius Kanadoje 
ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia liūdesio metu —

S AB ALIŲ ŠEIMA

7 FUNERAL HOME
J.F. WllflMi B San* Ine.

Tel: Tflt:
Į MODERNIOS KOPLYCięsį

990.11.22



montrea!
MIRUSIEJI:
• VAITKUTIS Jonas po 
sunkios ligos mirė vasario 
mėn. 14 d. Liko žmona 
Irena ir dvi dukterys su 
Šeimomis.

Palaidotas iš Šv.Kazi- 
miero Parapijos bažnyčios.
• ANUŽIENĖ Veronika, 
74 m. mirė vasario mėn. 
12 d. Palaidota iš Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčios.

• JURGUTIS Aleksas,80 
m., mirė vasario mėn. 
15 d. Palaidotas iš Aušros 
Vartų P-jos bažnyčios.

Liko žmona Liuda 
ir kiti artimieji.
Užuojauta mirusiųjų arti
miesiems.

ARTĖJA "NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS" LEIDIMO

l vakaronę atvyko "VAI
VORYKŠTES” narės- Kris? 
įtina Makauskienė, Danutė 
Staškevičienė, Genutė 
Montvilienė, Birute Nagie- 
nė ir talkininkas Pranas 
Montvila.

Mikliai ir dailiai 
buvo išdėliota tautiniais 
drabužiais aprengtos lėlės, 
apie 15 juostų, 2 natūra
laus dydžio tautiniai drabu
žiai, keletas austų pavyz
dinių gabalų, lietuviškais 
ornamentais austinis kili
mas ir keletas nedidelių 
gobelenų, pademonstruojant 
kaip VAIVORYKŠTE veikia . 
Ta proga buvo išdėliota 
ir vėliau paleista per ran
kas po porų egzempliorių 
Lietuvių Tautodailės Insti
tuto išleistų knygų apie 
tautinius drabužius ir juos
tas, o ant stalo - rankš
luostis su įaustais Lietuvos 
Himno žodžiais.

PARAPIJOS SALEJE, 3426 PARTHENAIS St 
SEKMADIENI, KOVO MEN. 4 d.

11 vai. r. - iškilmingos pamaldos šventovėje,
Po to salėje: Kazimierų pasveikinimas, 

Vaizdajuostė: "Šv. Kazimiero sugrįžimas'*
• Baras • Šilti pietūs • Loterija 

JĖJIMAS: $10; vaikams iki 12 m- - $5.
LAUKIAME VISŲ!

PARAPIJOS GLOBĖJO

šv. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

LITAS

JUBILIEJUS
50-tieji "NL" leidimo 

metai bus paminėti Montre- 
alyje tradiciniame-metiniame 
"NL" renginyje balandžio 
mėn. 28 d., AV Parapijos 
salėje.

Ruošiamasi įdomiai 
ta proga parodai, kviečia
mi svečiai iš Toronto, jų 
tarpe ir pats pirmasis "NL 
redaktorius V.DAGILIS.
Planuojamas sukaktuvinis 
"NL" numeris.

Organizacijos prašomos 
tų dienų rezervuoti šiam 
neeiliniam "NL" renginiui 
ir kitų programų ta data 
neruošti. "NL"

• "NL" Valdybos susirinki
mas vyks kovo mėn. 3 
d., 3 val.p.p.

• Pirmutinės šių metų 
vedybos Šv. Kazimiero Pa
rapijos bažnyčioje įvyks 
balandžio mėn.28 d.,šešta
dienį. Jaunieji - Jonas 
Linas Brikis ir Joana Vale
rija Stulginskaitė.

Pointe Claire Audėjų 
D-jos pirmininkė supažindi
no su atvykusiomis vaivo- 
rykštininkėmis. Birutė Na- 
gienė kondensuotai aptarė 
lietuvių liaudies audinių 
charakterį, jų ypatingų 
reikšmę lietuvių gyvenime, 
perskaitė ir liaudies pasaką 
"Vaiva, Straublys ir Perkū
nas", išverstų į anglų kalbų, 
kuri visiems labai patiko.

Pirmas klausimas iš 
auditorijos,(šalia jau anks
čiau išreikštų pasigėrėjimų 
dar visiems nesusėdus) 
buvo: "Ar galima pačiupi
nėti eksponatus?"

Buvo atsakyta ir įvai
rius kitus klausimus.

Mūsų žymiosios 
audėjos - Genutė Montvi
lienė, Danutė Staškevičienė 
ir Kristina Makauskienė 
atsakinėjo į specifinius 
audimo trechnikos klausimus.

Kr.Makauskienė papasa
kojo, kaip iš skaučių būre
lio Montrealyje išaugo VAI
VORYKŠTĖS grupė, kuri

audinių raštai pasirodė 
kaip tikra egzotika.

VAIVORYKŠTES mote
rys visuomet mielai pamo
kytų musų jaunųjų kartų 
juostų ar ir kitokio audimo* 
Jau Šeštadieninėje Mokyk
loje atsirado tinkamo am
žiaus mokinių, kurie galėtų 
išmokti austi juostas, jei 
ir ne tokias ilgas, tai bent 
knygų skaitymui atžymėti. 
Siūlome susisiekti su VAI
VORYKŠTE.

Birutė Nagi e ne

• KOVO mėn.4 d., 11 vai. 
lietuvių parapijų bažnyčiose 
vyks pamaldos už Lietuvų. 
Tų dienų taip pat visose 
kitose katalikų bažnyčiose 
bus meldžiamasi Lietuvos 
intencija.

e Jaunai lietuvių šeimai 
su 2 mažais vaikais reika
lingas butas. Pranešti tel: 
768-4810.

• DĖMESIO:
Advokatų firma Mont

realyje prašo žinančius 
pristatyti duomenis vestu
vių datos JOSEPH NIVEN 
(kurio vardas buvo Juozas 
Nevenglauskas) ir VICTO
RIA KRUKLIS. Vestuvės, 
spėjama įvyko apie 1940 
m.J. Niven buvo atvykęs 
į Kanadų 1928 m.

Pranešti "NL" Redakci
jai tel: 366-6220.

• DAINŲ ŠVENTEI, kuri 
vyks š.m. liepos mėn.5-8 
d.d., stropiai ruošiamasi. 
Nemažas būrys užsienio 
lietuvių derina savo išvy
kas į Lietuvų su šia švente •

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
Dr.MTUleckas-Arštikaitytė; $50 - S.Šetkus; po $25

- A.Petryla, V.Kongelis, A.Stalionis, P.Žilėnas, E.Lukošie- 
nė; $20 - J.Žemaitaitis; $15 - H.Butkevičius; po $10 - 
Mrs.Y.Young, K.Januta, Iz.Mališka (ir 1 šėras); po $ 5
- A.Jurjonas, A.Dasys, J.Babrauskas,L.Pečiulis, A.Statule- 
vičius, V.Sušinskas, A.Masionis, Mrs.V.Kalendra, K.Luko
šius, A.B.Juozapavičius;

"VAIVORYKŠTĖ" PAS . 
POINTE CLAIRE AUDĖJAS

Š.m.vasario mėn. 8 
d.Kristinos Bendžiūtės-Ma- 
kauskienės tarpininkavimu 
Stuart Hall kultūros rū
muose Pointe Claire buvo 
suorganizuotas supažindini
mas su lietuvių liaudies 
audimo tradicijomis. Į ma
lonių, tamsiu medžiu išmuš
tomis sienomis salę susirin
ko apie 80 tos apylinkės 
audimo mėgėjų.

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

dabar veikia arti 14 metų, 
ir taip pat, kaip buvo nuaus
tas jai skirtas tautinis 
drabužis.

Publika buvo tikrai 
entuziastinga, apie Lietuvą, 
ypač paskutiniu metu, suži
nojusi iš gausių aprašymų 
spaudoje ir programų tele
vizijoje, sakė, kad šis buvo 
geriausias renginys.

Aprodė ir šiuose rū
muose savo audimo šviesų, 
šiltų ir erdvų kambarį su 
įvairiomis staklėmis ir 
staklelėmis. Užmesti audi
niai dažniausiai škotiško 
stiliaus. Taigi, lietuviškieji

Dr. JONAS MAL1SKA 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

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

Dental Surgeon,

DANIU GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp. 45 a v.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H6P 1N5. Tel. 364-4658.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
Rev. Dr. V. Skilandžiūnas, E.Puodžiūnas (2 m.), 

Ed.Daniliūnas, R.Tetmejerienė, K.Šviežikas, A.Baršauskas, 
P. Klezas, L.Leparskas, J.Karosas, J.Rukšėnienė, maj.L.K, 
Baršauskas, Mrs.U.Matis, P.Tekutienė, A.Viskontas, H.A- 
domonis, M.Vizgirdienė, P.Katelė, K.Šimkus; Dr.P. Lu
koševičius, St. Dabkus ( 2 m. ), P. Dabkus ( 2 m.), 
J. Vizgirda, K. Daunys, J. Pikelis, V.Keturka, N. Juk

na, G.Kudžmienė, A.Paulius, Mrs.E.Szewczuk, P.Gerhardas 
V.Zakas, Br.Rudzevičienė, J.Paknys, Dr.E.Malkus, J.Žitkus, 
J.Janušas, M.Meiliūnas, G.Janulaitis, Dr.J.Kazak, B.Saplys 
J.Gudas, V.Rutkauskas

"NL"PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$25 - J.Intas; $20 - A.Kuolas; $14 - Mrs.N.Ship; 

$10 - J.Astrauskas; po $8 - A.Gverzdys, Ch.Belsky; $ 
3- L.Bruzga.

AUKOS: $20 - Mrs.V.Matis.
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ. "NL"

I
 PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: ! ! 

video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, |1 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 11 
papigintomis kainomis pas: R/C LEON SERVICE, j' 
5887 Sherbrooke St. W. Montreal tek: (514) 488-3363 j Į

Toronte tek: (416) 886-7659 ii

Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, j Į

National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo. 1i
Two kassete radio -$129.- Video nuo $399.- Jį

Video camera : $1499.- ’!

Dr. Gaitan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytoj a* — chirurgas 
466 A. haul, des Lour ent ides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie bovl. Concorde ) 
Skambinti Tel: 662-1177

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

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

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

Atidaryt• kasdien neo 8 — 10 v.v. 
šeštadieniais : neo Sr. — S:30 v.v. 
Sekmadieniai a: neo tO r. - S:3O v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505
Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
Saugojimas vasaros laiku (Storage) 
Taisau ir remodel iuoju 
Siuvu ir parduodu.

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St. Alexandre, Telefonai:
•tartie“? H1A 20. »«- ”u7 lrDR. A. S. POPIERAITIS

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

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

TeLi 931-4024

® 8*1.

TONY 
PHOTO 
STUDIO

PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARI AGE - WEDDINGS

TONY LAUMNMTIS
MoetreU. P.U H3W 1X5 Tol.: 491-4408

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

7
6 
6%
4

11
8

D. Perez 
President

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

Taupymo - special.......
Taupymo - su gyv. dr. . 
Taupymo - kasdienines 
Einamos sąsk...............
RRIF-RRSP-term. .. 
RRIF-RRSP-taup. ...

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

1 metų ......... .
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d.- 59 d.

uz:
Nekilnojamą turtą — nuo 13% Asmenines — nuo 13%%

MOKA
11%%

IMA

Tel.: 365-6444

366-7818
1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

Automobili V nuoma
Naujų ir vartotų pasirinkimas
Pardavimas
Aptarnavimas

9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
10:00 - 6:00

10%% 
..10 .%. 
.. 9%% 
.. 9%% 
.. 9%%

PeintiCiež Perez /Painting,
RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

STUCCO & WALL PAPER

Memb.r D. N, BALTRUKONIS

MONTREAI.IG 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 miUjo 
už:

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA LIT

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 

Pirm. Antrad, Tree. 
Ketvirtadieniai s >••< 

Penktadieniais.....
F ■, , Vfiiimi ■ ■■

3907 A Rosemon
10:00 - 2:00 
3:00 - 7:00 
2:00 - 6:00

--------------------------------*---
KNYGOS IŠ LIETUVOS

Norinitieji įsigyti "VaGuS" ir "MuKSLU" leid 
lų išleistų knygų Lietuvoje, gali Kreiptis į tų 1 
dyKlų atstovą Kanadoje ir JAV-ėse, Liudų Stanį - 
vieių, 1U53 Albanel Cr., Duverney, Lavai, P. 
H7G aiK7, Tel.: 669-8834.
"švyturio" metinė prenumerata oro paštu - $42.-

2422 MENARD - LASALLE 
P. OUEH8N 1J5

Foto M.L.S. 
SISTEMA

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
nekilnojamo turto visapusiškas 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM’ONIS 1";: 
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., lb.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tė realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

^RANS QUEBEC SIDINGS Lt7
L AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGEUAl, 

APKALIMAI AUUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE
t MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 
f APDRAUSTAS.

SAVININKAS: John OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 

Telefonas: 721—9496
įęp l»9 liieim lil»B ........................ ..... HĮP Meili ll'HMti

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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