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DvrvETDitKiS^As

Amerika Saudi Arabijos 
dykumose jau sutelkė apie 
150.000 karių, didžiulius 
kiekius tanky, artilerijos 
pabūklų, raketinių įtaisų, 
kovos lėktuvų ir įvairių 
kitokių modernių ginklų. 
Persijos įlankoje plaukioja 
JAV karo laivai, kurie 
šiuo metu jau aktyviai 
pradeda įgyvendinti ekono
minę blokadų ir gali, rei
kalui esant, apšaudyti že
mynų, iškelti karinius dali
nius sausumon ir iš lėktuv
nešių pulti priešų lėktuvais.

Visa ši milžiniška ar
mada sutelkta po to, kai 
š.m.rugpjūčio mėn. 3 d. 
Irako kariuomenės daliniai 
užėmė Kuwait'u. Verta 
pažymėti, kad tai buvo 
įvykdyta beveik per 24 
valandas ir beveik be pasi
priešinimo. Nors Kuwait'as, 
kaip pranešta, turėjęs apie 
30.000 vyrų kariuomenę 

pasipriešinimas buvęs 
labai nežymus.

JAV spauda įsakmiai 
kartoja apie įvairių kitų 
tautų karius, dalyvaujan
čius šioje karinėje sutelkti
nėje, ir apie tai, kad tai 
esanti naujos pasaulio tvar
kos, po Šaltojo karo su 
Sovietų Sųjunga, pradžia, 
kuriai vadovaujanti Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
ba. Esu,čia atvyko ginti 
Saudi Arabijos visas pasau
lis. Esu, tai viso pasaulio 
pasipriešinimas prieš nedo
rų Irako diktatorių Saddam 
Hussein'ų. JAV spauda, 
radijas, televizija, pats 
prezidentas ir JAV vyriau
sybes atstovai tvirtina, 
kad, štai, Amerika (retkar
čiais paminint, kad ir visas 
pasaulis) turi ginti mažas, 
silpnas valstybes, kurios 
užpuolamos ir okupuojamos 
didelių, stipresnių valsty
bių.

Nesunku šioje gražiai 
skambančioje retorikoje 
įžvelgti visų eilę mažesnių 
ir didesnių neteisybių ir 
pučiamų miglų. Jau ir pa
tys amerikiečiai sutinka, 
kad Saudi Arabijai apginti 
sutelktos karinės pajėgos 
yra daugiau negu pakanka
mos. Reiškia, rengiamasi 
pulti Iraku?

Vieni sako taip, kiti 
sako ne. Bandoma labai 
suktais ir neaiškiais pasisa
kymais mėtyti pėdas. Bet 
štai, rugsėjo mėn. 16 d. 
JAV Karinės Aviacijos 
generalinio štabo viršinin
kas, keturių žvaigždžių 
generolas Mike Dugan, 
atvykęs Saudi Arabijon, 
žurnalistams pakartojo 
tai, kas pusiau lūpų buvo 
skelbiama, jis buvo kitų 
dienų atleistas iš pareigų. 
Virš 30 metų ištikimai 
tarnavęs įvairiais medaliais 
apdovanotas aviacijos paži
ba buvo gynybos sekreto
riaus atleistas už tai, kad 

pasakė tiesų. Taip komen
tavo rugsėjo 17 d. vakari
nių žinių programose bent 
dviejų Amerikos TV kanalų 
pranešėjai.

Girdi, buvę pasakyta 
perdaug tiesos iš karto. 
Ir, anot Washington'©, kai- 
kurie dalykai, kurių nerei
kėję arba net nebuvę gali
ma viešai sakyti. Pav., 
kad JAV aviacija sunaikins 
Bagdadu ir bandys nužudy
ti Saddam Hussein'ų, jo 
šeimų ir net meilužę. Ar
ba, kad visų karinį puolimą 
įvykdys aviacija, ne žemy
no ir jūrų pajėgos. Arba, 
kad JAV lėktuvai esu ap
ginkluoti Izraelio raketomis. 
Arba, kad Amerikos karinių 
lėktuvų jau atgabenta 420.

Anot Baltųjų Rūmų, 
tol^Įę ^fąkjtai gali labai su
erzinu arabus, kurie ir 
šidip kreivoka akimi žiūrį 
į amerikiečių karių gausybę 
prie šventųjų islamo Mekos 
ir Medinos miestų. Galima 
pridėti: ypač todėl, kad 
jau pats prez. George Bush 
ir Valstybės sekretorius 
James Baker yra (nety
čia?) prasitarę apie galimą 
ilgų JAV karių viešėjimų 
Saudi Arabijoje. Nepasku
tinėje vietoje minėtina 
ir ilgametė naivi nesantai
ka tarp JAV trijų ginklų 
rūšių (kaip gi dabar viena 
aviacija visų kovų kovos 
ir visų garbę apturės?).

Kalbant apie kitų tautų 
kariuomenę, reikia sutikti 
su kaikuriais stebėtojais, 
jog jos tėra šiek tiek dau
giau negu fygos lapas, 
taigi dekoracija, neva tai 
įrodanti, kad Amerika ne 
viena kariaus su Iraku. 
Iš Arabų kraštų, be pačios 
Saudi Arabijos 25.000 ka
rių, tiktai Egiptas yra at
gabenęs 5.000 ir pažadėjęs 
dar 15.000 sausumos dali
nių. Sirija atsiuntusi 500 
ir pažadėjusi dar motori
zuotų brigadų, bet kol 
kas nenutarusi kokiu būdu 
jų atgabenti. Iš Europos 
kraštų tiktai Anglija ir 
Prancūzija yra prisidėjusios 
kiek didesnėmis oro ir 
jūrų pajėgomis.

Visi kiti kraštai, įskai
tant ir Kanadų, prisideda 
daugiau simboliškai, nes 
kelių karo laivų arba es
kadrilės lėktuvų negalima 
laikyti rimta parama. Pa
vyzdžiui, Sovietų Sųjunga 
kol kas atsiuntė tiktai 
vienų karo laivų, o Sovietų 
kariniai patarėjai tebeap- 
moko Irako karius, kaip 
naudoti moderniškus sovie
tinius ginklus, kuriuos A- 
merikos naujasai "draugas 
SSSR pardavinėjo kelis 
dešimtmečius "kraugeriui 
Saddam'ui" už naftų ir 
pinigus.

Ta proga verta prisi
minti, kad ir pati Amerika 
rėmė šį baisųjį diktatorių, 
kai jis kariavo su Iranu, 
nes Irano Amerika neap

kentė labiau už Iraku. Par
davinėjo lėktuvus ir ginklus 
Irakui ir Prancūzija, kuri 
šiandien taip pasipiktinusi 
Irako diktatoriumi. Anot 
vieno ciniško žurnalisto, 
jei Kuwait'as augintų tik 
morkas ir neturėtų naftos, 
niekas nesirūpintų jo oku
pacija. Amerikos preziden
to Bush'o ir vyriausybės 
dviveidiškumas (ir, žinoma 

Jungtinių Tautų ir to daž
nai minimo "viso pasaulio") 
labiausiai prasikiša nuolat 
įkyriai kartojamame teigi
me, kad būtina pasipriešin
ti prieš tokių baisių agre
sijų, kai stipresnis ir di
desnis kaimynas okupuoja 
mažesnį ir silpnesnį. O 
kaip gi tas pats principin
gasis George Bush'as padė
jo BALTIJOS KRAŠTAMS, 
kai šios buvo okupuotos 
Sovietu Sųjungos? Kaip 
ir kiek Amerika padėjo 
LIETUVAI, pasiskelbusiai 
ir vėl NEPRIKLAUSOMA 
š.m. KOVO men. 11 d.? 
Lietuva neprašė nei gink- 
lūotos armados, nei pinigų, 

ni&t ethiiio p.
žinimo, tiktai vienui vieno 
žodžio, anot poeto Jono 
Aisčio, ir jo nesulaukė. 
Nesulaukė nei iš Amerikos, 
nei iš Jungtinių Tautų, 
nei iš "viso pasaulio".

Todėl beveik koktu 
klausytis tos nuolatinės 
gražbylystės, kurių kartoja 
prez.Bush'as, lyg susitaru
si - beveik visa JAV media 
ir net Sovietų Sųjungos 
diktatorius M. Gorbačiov'as 
su kuriuo susitiko Ameri
kos prezidentas vienai die
nai Helsinkyje ir suvaidino 
kažkokių skystų draugystės 
operetę. Ir visa tai todėl, 
kad nafta, pasirodo, bran
gesnė už kraujų, net pačių 
amerikiečių kraujų, nes 
ji užtikrina, anot Amerikos 
vadų, "the American way 
of life". Kažin ar tas dvi
veidiškas ir gobšus ameri
kietiškas gyvenimo stilius 
vertas tokios aukos?

SOVIETŲ SĄJUNGA 
EKONOMINĖS IR POLITI
NES KATASTROFOS 
IŠVAKARĖSE

Kai pačioje Maskvoje 
ėmė trūkti jau ir duonos, 
ir rūkalų, kiekvienam buvo 
aišku, kad Sovietų Sųjunga 
neišvengiamai artėja prie 
ekonominio bankroso. Kol 
kas sovietinėse krautuvėse 
trūko visko, bet tiktai 
ne duonos ir cigarečių. 
Komunizmo išauginta so
vietiškoji visuomenė, kal
bant senuoju žargonu 
plačioji liaudis - yra nepa
lanki ir abejinga, nes ne
buvo dėl ko nei perdaug 
stengtis, nei perdaug dirbti 
Tačiau giliai širdyje tie, 
kurie nebuvo visiškai par
davę režimui sielos ir sų- 
žinės, žinojo, kad gyvena 
valdomi kumščio ir melo. 
Todėl vis labiau girdisi 
balsų, reikalaujančių sku
bios ir radikalios reformos. 
Tie balsai jau girdisi ne 
tiktai Jelcin'o vadovauja
mos Rusijos federalinės 
respublikos parlamente, 
bet ir pačios Sovietų Sų
jungos, vis menkiau vado

vaujamos Gorbačiov'o, iš
rinktųjų atstovų pasisaky
muose.

Šiuo metu Rusijos parla
mentas jau priėmė, visais 
balsais prieš vienų, Jelcin'o 
sumanytų ir pasiūlytų ir 
ekonomisto Stanislav Sata- 
lin'o sudarytųjų radikalių 
500 dienų ekonominę re
formų. Toji reforma numa
to per 500 dienų visų bu
vusių komunistinę centra
lizuotų ekonomijų pakeisti 
į laisvos rinkos ekonominę 
santvarkų. Per pirmąsias 
100 dienų būtų stabilizuuo- 
jama krinkanti dabartinė 
ekonomine būklė, kovojant 
su infliacija ir kylančiom 
kainom, kai žmonės bandys 
atsikratyti vertės nustojan- 
čiais rubliais. Po to bus 
vykdomas pats planas pir
miausiai, tuč tuojau žy
miai sumažinant valstybi
nes išlaidas. Bus sumažin
tos išlaidos, skirtos ir to
kiems, iki šiol nepaliečia
miems stabams, kaip KGB 
ir kariuomenė. Bus pradėta 
griežta rublių spaustuvės 
C&ntrolė, pakeltas palūksrub. - 
nuošimtis, parduota visa 
valstybinė nuosavybė ir 
įvesti paskolos lakštai. 
Visa tai būtų pavesta įgy
vendinti pačioms respubli
koms, kurios turėtų prak
tiškai beveik visiškų eko
nominę autonomijų. Tačiau 
Gorbačiov'as dar vis negali 
apsispręsti. Kaip paprastai, 
jis bėga įvykiams iš paskos, 
iš pradžių pritaręs Šatalin'o 
planui, jis betgi dar vis 
bando rasti kompromisų 
ir kaip nors susitarti su 
dabartiniu centrinės vy
riausybės premjeru Nikolaj 
Ryžkov'u. Šis gi yra suda
ręs savo ekonominės re
formos planų, kuris radika
liai skiriasi nuo Šatalin'o 
plano. Ryžkov'as nori pa
likti visų tvarkomųjų galių 
centrinei Maskvos valdžiai, 
ir privatiems savininkams 
atiduoti tiktai ūkius ir 
prekybines įmones. Ir res
publikų ekonominiai reika-
lai būtų tvarkomi centro. 
Tuo tarpu Šatalin'o planas 
numato centrinei valdžiai 
palikti tvarkyti tiktai pini
gų spausdinimų ir geležin
kelių tinklų.

Prieš Ryžkov'u opozici
ja kasdien stiprėja. Išrink
tųjų deputatų didelis skai-3, 
čius reikalauja, kad Ryž
kov'as būtų atleistas iš 
premjero pareigų ir suda
ryta nauja vyriausybė. 
Sekmadienį, rugsėjo mėn. 16 
d., Maskvos mero Popov'o 
paraginta, įvyko didžiausia 
masinė demonstracija nuo 
revoliucijos laikų. Joje 
dalyvavo apie 50.000 žmo
nių. Prie Kremliaus susirin
kusi minia reikalavo Ryž- 
kov'ų tuojau pasitraukti 
iš premjero pareigų, o 
Gorbačiov'ų įgyvendinti 
minėtųjį 500 dienų ekono
minės reformos planų.

M. Gorbačiov'as ,tačiau 
bandė išsisukti iš šios keb
lios padėties, pasiūlydamas 
pravesti visuotinų referen
dumų, kurio metu Sovietų 
Sųjungos piliečiai galėtų 
pasisakyti, ar nori priva
čios nuosavybės įvedimo. 
Radikalios reformos šali-

Montrealio LA PRESSE savaitgalio laidoje, aprašydami 
kanadiečių ledo ritulio-hockey- komandos Les Canadiens 
pergalę 7:1 Stockholme, pastebi, kad grupė buvo nuvy
kusi Leningradan ir kad daugelis šių sportininkų buvo 
sukrėsti, matydami kokiame apleistame stovyje šis buvęs 
Petro Didžiojo miestas dabar. Iš ten su palengvėjimu 
(avec soulagement) žaidėjai, palikę Leningradą, buvo 
sužavėti priėmimu Rygoje, sostinėje Latvijos, kuri nese
niai paskelbė savo Nepriklausomybę. Nuotraukoje - mer
gytė laiko nuotraukų, pasirašytų Brian Skrudland.

Photo CP
ninkai tvirtina, kad Gorba- 
čiov'as tokliu būdu vėl 
atitolins ekonominę refor
mų, o esamoji būklė 
dien blogėjanti. Blogėjanti 
tokiu nepaprastu greičiu, 
kad Sovietų Sųjungos laukia 
ekonominė katastrofa.Žmo- 
nės, esu, taip įtūžę, kad 
kiekvienu momentu gali 
kilti nesuvaldomos riaušės, 
o gal ir pilietinis karas. 
Maskvoje ir kituos sovietų 
miestuose sklinda gandai
apie galimų armijos įsikiši
mų ir net karinės diktatū
ros pavojų.

NDP LAIMĖJO
ONTARIO RINKIMUS

Š.m. rugsėjo mėn. 6 
d. Bob Rae vadovaujama 
NDP (socialdemokratų)
partija didele dauguma 
laimėjo Ontario provincijos 
rinkimus. Galutiniai rinki
mų rezultatai: į Ontario 
provincijos parlamentų 
buvo išrinkti 74 NDP at
stovai, 37 liberalai ir 19 
konservatorių. Iki šiol tu
rėję 93 atstovus liberalai, 
vadovaujami buvusio prem
jero David Peterson'o, 
ne tiktai skandalingai pra
laimėjo rinkimus, bet ir 
pats Peterson'as prarado 
savo vietų parlamente. 
Jo vieton buvo išrinkta 
socialdemokratų atstovė 
Marion Boyd.

Tasai žiaurus liberalų 
pralaimėjimas aiškinamas 
įvykęs dalinai dėl to, kad 
rinkimai buvo Peterson'o 
paskelbti neišbuvus val
džioje net 3-jų metų. Pap
rastai rinkimai skelbiami 
tiktai po 4-5 metų. Peter- 

son'as, atrodo, tikėjosi 
lengvai laimėti rinkimus 
ir gauti nemažesnę daugu
mų, kaip anksčiau (taigi, 
apie 93 atstovus). Kiti ko
mentatoriai aiškina liberalų 
partijos pralaimėjimų, kaip 
dar vienų iš nepavykusių 
nevykusių Meech Lake 
konstitucinių pasitarimų 
rezultatu. Jų metu Peter
son'as buvo labai katego
riškai pasisakęs už Meech 
Lake sutartį, pritardamas
ir nepopuliariam Kanados 
minlsteriui pirmininkui 
Brian Mulroney ir Quebec’o 
provincijos premjerui Ro
bert Bourassa, kurio reika
lavimai specialaus statuso 
savo provincijai nebuvo 
palankiai sutikti kitose 
Kanados provincijose.

Atitaisytinos Korektūros 
Klaidos: "NL" 35-36 nr.(rug- 
sėjo 5 d.) pirmo puslapio 
antrame stulpelyje,trečiame 
paragrafe Iš apačios, ant
rojo sakinio pradžia turi 
būti tokia:"Iki šiol Sovietų 
Sųjunga, nors iš principo 
pasisakė prieš Irako 
invazijų Kuwaitan, bet..." 
Atspausdinta gi "u ž". Pir
mame puslapyje ketvirto 
stulpelio antrajame parag
rafe iš apačios paskutinio 
sakinio pabaiga turi būti: 
"...susitelkė keli šimtai 
minėtos provincinės polici
jos, kuri ir dabar sulaiko 
visus, norinčius įvažiuoti 
į rezervatus arba išvažiuo
ti iš rezervatų, ir, tiktai 
patikrinusi, arba praleidžia, 
arba nepraleidžia, arba 
ir suima". "NL"

i



Ui Lietuvos iilaisvinima! Ui Htikimvbį Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautl au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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ANTANAIČIO LAIŠKAS
Vilnius. Lietuvoje paskelbti ir plačiai diskutuojamas 

"Respublikos" laikraštyje pasirodęs pareiškimas sudaryti 
"Atkuriamąjį Seimą". Lietuvos parlamentaras Vaidotas AN
TANAITIS paskelbė laišką:

"Paskutinę darbo dieną prieš atspstogas (liepos mėn. 
31 d.) pasirašiau grupės žmonių kreipimąsi, paskelbtą tos 
dienos "Respublikoje". Neaiškindamas pasirašymo aplinky
bių, pasakau, kad tuo pasirašymu padariau didžiausią 
savo gyvenimo klaidą. Atostogos man pavirto kančia ir 
savigraužos dienomis bei naktimis. Manau, kad tik viešai 
tai pasakęs, vėl atgausiu dvasinę pusiausvyrą.

'laip, Lietuvos dabartinį parlamentą reikės pakeisti 
Atkuriamuoju_ Seimu. Tačiau būtinos tokios dvi sąlygos:
1) sėkminga derybų su Tarybų Sąjunga baigtis; 2) "išvesta 
okupacinė kariuomenė.

J ik tada, atlikęs savo istorinę misiją, dabartinis parla
mentas gales būti pakeistas Atkuriamuoju Seimu. Todėl 
minėtas kreipimasis ^paskelbtas ne laiku, skaldo visuome
nę^ kursto nepasitikėjimą ir aistras. Prašau žmonių, pasi
rašiusių kreipimąsi, suprasti tai, ir pasielgti pagal savo 
sąžinę. Vaidotas Antanaitis
/ Kiek žinoma, 2 asmenys-vienas jų- J.Urbšys, savo 
parašą atšaukė, nes buvo suklaidintas. Tikime, kad ir 
kiti turės pakankamai nuovokos ir ŠIUO METU neužbėgs 
įvykiams nelaiku už akių ir stengsis išlaikyti vieningą 
ryžtą LIETUVOS LAISVĖS vardan. Red./.

§IŲ METU JUODASIS KASPINAS DAR VIS TEBELIEKA
J U ODAS
/Atspausdiname pasisakymą Aurelijos M. Balašaltienės x 
kuris atrodo mums visiems aktualus ir išako bei prime
na, jog dar nelaikąs mums nuleisti rankas ir atsikvėpti/:

KO DĖL TYLIME!
Aurelija M. Balašaitienė

Jau praėjo rugpjūčio 23 diena, liūdna Molotovo-Rib- 
bentropo, tarpusavio nepuolimo akto sukaktis, kuri penkis 
dešimtmečius pasmerkė Pabaltijo valstybes vergijai, prie
spaudai ir genocidui. Dar praėjusiais metais tą nelemtą 
sukaktį plačiai minėjome, suorganizavę demonstracijas su 
plakatais, juodais kaspinais perrištomis vėliavomis ir pa
traukėme televizijos oei didžiosios spaudos dėmesį. Tą 
sukaktį pavadinome "Juodojo kaspino" diena, kuri plačiai 
nuskambėjo, nes buvo minima visose lietuvių kolonijose.

SURVEILLANT DE 
TRAVEAUX DE GENIE

CIVIL EAUX ET EGOUTS
30 267$ 39 719$ 

CONCOURS NO 75381B
CONDITION 

D’ADMISSIBILITČ
InstructiontD^tenir un diplome 
d ’(ftudes collegiales 
specialistes secteur et profile 

approprits.
Experience Posstder une (1 ) 

annte d’ experience 
Permettant au titulaire de se 
familiariser avec le domaine 
de 1’ emploi 
Autres exigeancest Parler et 
terire le frankais ; bonnes 
connaissances des mattriaux 
utilises en ge'nie civiljdes 
notionnotions de voirie, de la 
topographie et topomttrie; 
de propritte's du bdton et de 
I’asphalte; des mtthodes de 
surveillance, des chantier; des 
normes et rėglements en 
vigeur; connaissances 
suptrieures des mfthodes et 
techniques utilistes dans la 
construction des conduits 
d 'eau potable, d egouts 

publics, de conduits divers, 
dvasines de pompages, de 
reservoir's, bassins,etc; dans 
1’ amdnagement de pares, 
terrains de jeux, jardins; dans 
diverstraveaux dA excavation en 
tranchde ouverte ou en tunnel; 
de la lecture et de

1 interpretation de plans et 
devis; habiletds a effectuer 

des relevts topographiques et 
gfeologiques; a effectuer des 
calculs divers; St tracer des 
ctoquis

DATE LIMITE D* INSCRIPTION .’ 
Le 05 octobre 1990 

ANALYSTS DE 
MATERIAUX 
( Genie civil ) 

22 238$-37 354 $ 
CONCOURS NO 71156G 

CONDITIONS 
D’ADMISSIBILITČ 

Instruction.uėtemr un diplome 
d* dtudes collėgiales 
specialistes dans le secteur 
appropride (ex. gtnie civil). 
Experience Posstder une (1 ) 
annee d’ experience ay ant 
permis & la personne titulaire 
de se familiariser avec les 
techniques de gėnie civil, des 
Pricipęs de la gtotechni que, 
de la technologie des 
agregats, des beions et 
melanges bitumineux. 
Autres exigeances-’Parler et 

ecrire le francais;bonnes 
connaissance*s du dessin, des 
m athtmatiques gtnėrales et 
appliquees ainsi que de 
1’ analyse instrumentale 
connaissance des appareils , 
ou de 1’ instrumentation utilisee 
dans le domaine de la . 
spėcialitt; habileteja rediger 
des rapport clairs et concis; 
habiletds a lire et interpreter 
des plans, .devis et normes; 
habiletds a utiliser des 
appareils de precision; 
quality’s nersonnelles 
appropriees.

DATE LIMITE DESCRIPTION! 
Le 05 octobre 1990

Clevelande į žydrą dangų buvo paleidžiami šimtai juodų 
balionų, o daugumas demonstracijos dalyvių dėvėjo juodus 
kaspinus.

Dabar ir Kuwait nepriklausomai valstybei tapus Irako 
agresijos auka, vyksta panaši tragedija. JAV ir dauguma 
Jungtinių Tautų narių tą agresiją pasmerkė, organizuoja 
Irako blokadą ir taiko įvairias kitokias sankcijas, gal net 
artėjama ir prie ginkluoti konflikto.

Netenka stebėtis, kad spaudos ir televizijos žiniose do
minuoja Kuwait okupacijos problema, Kuri betgi niekuo 
nesiskiria nuo prieš penkis dešimtmečius sovietų agresijos 
raudonajai armijai prievarta okupavus nepriklausomas 
Pabaltijo valstyoes. Lietuviškai išeivijai buvo puiki, bet 
neišnaudota proga tiek Amerikai, tiek plačiam pasauliui 
priminti, kad ne tik Kuwait užsitarnauja laisvojo pasaulio 
užuojautos ir paramos. Nors Pabaltijo valstybės neturi 
neišsemiamų naftos šaltinių, bet tai nepateisina jų lais
vės siekių ignoravimo. Aišku, kad tik laisvojo pasaulio 
sąžines balsas, ne pasipelnymo motyvas gali suteikti pozi
tyvių rezultatų, bet tie rezultatai negaunami dovanai. 
Kodėl nė vienas mūsų veiksnių apie tokį patogų ir naudin 
gą propagandinį momentą nepagalvojo, staiga pamiršę tą 
istorinės tragedijos datą? Tyli Bendruomenė, VLIKas, 
ALTA. išėję į viešumą, būtume galėję parodyti savo bro
lišką užuojautą Kuwait tragedijai ir tuo pačiu priminti, 
Kad lygiai tokia pat tragedija įvyko prieš dešimtmečius, 
bet tada nuskriaustiesiems niekas pagalbos rankos neištie 
sė, niekas už juos neužstojo. Kodėl toks dvigubas stan
dartas ir kam taikomi nuolatos minimi "tautų apsispren
dimo ir teisės į laisvę" principai? Net ir Amerikos pre
zidentas Kuwait konflikto pradžioje vienos spaudos kon
ferencijos metu labai grižtai pareiškė, kad "Amerika ne
toleruos svetimos kariuomenes agresijos į nepriklausomos 
valstybes teritoriją". Turėtume priminti pasauliui, kad tie 
žodžiai nėra taikomi Lietuvai, nors padėtis yra tokja 
įjaį.. Veidmainyste .politic neša tragiškus myąJ/atĮjs.

Mūsų spaudoje skaitome žinias apie tiek pavienių as
menų, tiek grupių keliones į Lietuvą, įvairių fondų ir 
fondelių prašymus aukoti . "laisvėjančiai Lietuvai", bet 
viešoj propagandos srityje esame labai atsilikę. "Viešųjų 
santykių" palyginti naujai išsivysčiusi profesija, efeKtin- 
gai atlieka milžinišką darbą, propaguojant kokią nors 
idėją, skleidžiama informacija moderniais metodais, ne
biuleteniais, kurių niekas neskaito, ar memorandumais, į> 
kuriuos niekas nekreipia dėmesio.

Graudu, kad mūsų veiksniai nepajėgia sumaniai reaguo
ti į dienos įvykius, išnaudoti progas Lietuvos labui ir pro
paguoti į užmarštį nustumtas Pabaltijo valstybes. Tyli net 
ir jungtiniai visų trijų Pabaltijo kraštų atstovų komitetai, 
iki šiol bendrai organizavę demonstracijas, paradus ir pro
testus. Kuwait okupacija yra tik Pabaltijo valstybių trage-

agent technique 
SOUTIEN TECHNIQUE 

ET REGLEMENTAT1ON 
34 757$ 44 905 $ 

CONCOURS NO 71187 C 
CONDITIONS 

D’ADMISSIBILIT^ 
Instruction .-Dttenir un diplome d’ etudes collegiales 
specialistes, secteur et profil 
approprits.

Expedience : Posseder deux (2 ) 
annees d’ expedience dans un 
travail permettant au titulaire 
de se familiariser avec le 
domaine de 1’ emploi.
Autres exig(/ance = :Parler et 
ercrire le francais bonnes 
connaissances des principes 
de sdcuritt sur les chantiers 
de construction et de travail en 
espaces clos, des 
m athėmati ques gfentrales et 
appliqutes; connaissances 
stptrieures des pricipęs de 
conception de stuctures ses 
rtseaux d’ aqueducs et 
d’ egouts, des principes et 
techniques du dessin, des 
composantes de conduites 
d’ eau et d’ egouts (tuyauterie, 
varine, robinetss, etc)Jhabiletezs 

animer des seances de 
foemation a prtparer et . 
interpreter des documents a 
caracttre technique, a 
effectuer des calculs 
complexes, a elaborer des 
nommes et directives 
techniques et h travailler en 
eqiipe.

Les personnes intdressėes \ 
consulter les avis de 
concours pour ces emplois et 
a s’ y inscrire doivent remplir 
le questionnaire de demande 
d* emploi que 1’ on pent se 

Ptocurer au Service des 
affaires corporatives —

Module ressoursces humaines, 
ainsi que dans les bureaux 
ACCES - MONTREAL, les 
bibliotheques et les maisons 
de la culture de la Ville de 
Montreal ou du Bureau 
Interculturel de Montreal, et 
retourner avant la date limite 
au Service des affaires 

corporatives — Module 
ressources humaines, 500, 
Place d’ Armes 13e etage, 
Montreal, H2Y 3W9, 
accompagnd des certificats 
requis. Le Service des Affaires 
corporatives — Module 
resources humaines se 
reserve le droit de refuser 
toute demande d’ inscription a 
un concours ainsi que tout 
document sourmis aprbs la 
date de fermeture. Veuillez 
inscrire le numuro de 

concours sur la demande 
d* emploi ainsi que votre 
n'umėo d’ assurance sociale.

MF

LA VILLE DE MONTREAL AY ANT 
UnPROGRAMME D’ACCES X 
L’EG ALITE EN EMPLOI, NOUS 
I'NVlTONS LES FEMMES ET.LES 
MEMBRES DE COMMUNAUTES

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: C ULTURELLES A SOUMETTRE 
Le5 octobre 1990 LeUR CANDIDATURE. 

dijos pakartojimas, ir tą reikia iškelti į viešumą, i
Kodėl tylime? (jg "Draugo" nr. 174, 1990.IX.7.)

Praneša ELTA:
DR. BOBELIS VILNIUJE

Rugsėjo 3 d. prieš išskrisdamas į Europą, dr. Bobelis 
pasiuntė telegramą prezidentui Bush' ui ryšium su įvyks
tančiais prezidento Bush' o ir prez. Gorbačiov' o pasita- 
rimaisi Helsinkyje.

Dr. Kazys Bobelis, Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Ko, 
miteto pirmininkas, iškviestas Lietuvos Respublikos vy
riausybės, sėkmingai pasiekė Lietuvą 1990 m. rugsėjo 5 
d. ir perdavė vyriausybei VLIK o nupirktus Hewlett Pac
kard LaserJet series III "printers".

Rugsėjo 6 d. jis susitiko su Lietuvos Respublikos mi- 
nistere pirmininke Kazimiera PRUNSKIENE bei jos pava
duotoju Algirdu BRAZAUSKU ir kitais vyriausybės na
riais. Numatyta ir daugiau pasimatymų.

Užsienio reikalų ministeriui Algirdui SAUDARGUI įter 
kė vyriausybei labai reikalingus Helsinkio konferencijų 
dokumentus nuo 1975 m. ir vėliausius VLIKo padarytus 
pareiškimus.

Rugsėjo 10 d. dr. K. Bobelis susitiko su Tarybos pir
mininku prof. Vytautu LANDSBERGIU.

Rugsėjo 8 d. dr. Bobelis tarė žodį Vilniaus Tremtinių 
Sąjungos surengtame Tautos šventės minėjime.

Per Vilniaus televiziją dr. Bobelis apibūdino VLIKo įsi
kūrimo tikslą, praeitį, poziciją, padėtį bei darbą, o taip 
pat, dalyvaujant ir Jonui BOBELIUI, pasikeitė nuomo - 
nėmis dėl ryšių išplėtimo. Būdamas Vilniuje, pasimatė ir 
pasikalbėjo su Lietuvos Aido bei Gimtojo Krašto redakto
riais.

Kauno poliklinikos ligoninėje dr. Bobelis atliko konsul
tacijas su vietiniais daktarais, apžiūrėjo pacientus bei in
formavo apie Amerikbs medicinos programą.

----- ------------------------------------------------- ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------~  i- T —■> 

J. BALTUŠIUI IR KITIEMS PADLAIŽIAMS

Parduotas tavo vasaras praleidžiau -
Tarnaudamas ne buožėm mūsų Lietuvos, 
Kurių šlykščiai suojaurojai tu veidą, 
Nuožmaus, klastingo savo melo kūriniais...

Kada tu ditirambus "rojui" kūrei - 
Man saugumiečiai laužė kaulus rūsyje - 
Maskvos ranka likimą mums išbūrė 
Supūti sibirinio siaubo kelyje!

Dabar ir vėl nuodingą melo peilį - 
Savo kalbom smeigi į širdį Lietuvos, 
Nerausdamas kalbi vėl apie meilę -
Klastingą kumšt; slepi už nugaros.

Laižei tu kojas Stalino žudikams,
Meldeis Kremliaus kulto kruviniems dievams, 
Nuodų lašus klasingojo bolševiko, 
Tu lašinai į širdį Lietuvos vaikams.

i
H

Dabar verki balsu jau krokodilo - 
Pasmerkdamas klaidas diktatorių žiaurių - 
Atmintyje tavasis melas neišdilo.
Nei pagarbos, nei gailesčio tau neturiu.

Prakeiks tave tauta, kaip niekšą Judą, 
"Parduotos vasaros" - gėdos paminklu bus, 
UŽ melą tą, kurs tiek žmonių išžudė - 
Už Sibiro kelius! Už ašaras! Skausmus!

f 
s

■
Gana naudot melu uždirbtą duoną, 
Maldauki atleidimo kenčiančios tautos, 
Kad prakeiksmas nekristų milijonų 
Ant tavo jau pražilusios senos galvos.

Vilnius, 1990. VI. 13. Zigmas Kupstys, buvęs politkali
nys, dar tebegyvenentis Kuibyševe, kadangi Lietuvoj ne
gauna buto! (ig "Laikas" nr. 754, 199U)

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 600,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

_
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!“

2 psi



LATVIJOS IR ESTIJOS KELIAI Į LAISVI

Iki

S

ši
m

Vytautas Skuodis
( žvarbesnių įvykių kronika: 1990 metų balandžio mėn.) 

/ tęsinys /
alandžio 19 d.

LENINGRADE keli tūkstančiai demonstranty, pana- 
kaip ir Maskvoje, pasiskė už Lietuvos nepriklauso- 

ę.
LKP (SSKP) vadeiva Sved'as pareiškė, jog "ant 

P platformos Lietuvoje stovi 47.000 komunistų", 
rumoje jy įskaitoje viso labo tėra 24.000.

JAV prezidentas G. Bush ir PRANCŪZIJOS prezi- 
d<ntas F.Mitterand, susitikę Floridoje, svarstė padėtį 
Lstuvoje ir atkeipė dėmesį į realią būtinybę pradėti 
tirą dialogą tarp Lietuvos ir SSSR.

Balandžio mėn. 19 d.
'įkurta LIETUVOS PROFSĄJUNGŲ KONFEDERA

CIJA. Buvo pripažinta, kad Lietuvos Profsąjungy Tary
tas ir revizijos komisijos įgaliojimai pasibaigė ir, kad 
fio šios dienos SSSR profsąjungy įstatai Lietuvos prof
sąjungoms negalioja.

LKP CK politinės analizės ir partijos strategijos 
lomisija pasiuntė raštą SSKP organizacijai Lietuvoje, 
luriame sakoma, kad ši organizacija negali vadintis Lie- 
uvos Komunisty Partija, kad ji skaldo visuomenę tauti- 
iu pagrindu, kiršindama įvairiy tautybiy žmones, savo 
eiksmais provokuoja ekonominę blokadą, siekdama de

stabilizuoti padėtį Lietuvoje.

VILNIUJE prie AT rūmų įvyko Lietuvos buvusių 
politiniy kaliniŲ ir tremtiniy mitingas, palaikantis Lietu- 
vos parlamentą ir jo nutarimus.

SSSR prezidentas M. Gorbačiov'as susitiko su ES
TIJOS TSR ir LATVIJOS TSR Aukščiausiyjų Taryby pir- 
nininkais Arnold Ruitell ir Anatolijs Gorbunovs. Jis 
jandė juos atkalbėti, kad nesekty Lietuvos pavyzdžiu, 

įneš priešingai ‘ _______________
tai gili sukelti neramumus, prasidės riaušės, liesis krau
jas i' teks įvesti karo stovį. Su estais SSSR nesitars 
tol, 
tas

abu kraštai pajus, kas yra blokada. O

oi jie neatšauks nutarimo, kad Estija yra okupuo- 
_____raštas. į tai A. Ruitell pasakė, kad informuos par- 
lamehtą ir gerai pagalvos prieš priimant Estijos nepri
klausomybės deklaraciją. M. Gorbačiov'as įkyriai prašė 
A. Gorbunovs'o, kad gegužės mėn. 3 d. nebūty skelbiama 
Latvijos^ nepriklausomybė. M. Gorbačiov'o nuomone, šio 
susitikirrįo uždavinys yra pradėti ekspertų grupių derybas 

 

dėl tolesnių SSSR ir LATVIJOS santykių. Jis įspėjo, kad 
jeigu Latvijos TSR AT vienašališku aktu paskelbs res

 

publikos Nepriklausomybę, jokios derybos nebus tęsiamos. 

 

Jęigu LATVIJA NORI ATSISKIRTI, ji turi TIKSLIAI VYK

 

TI SSSlf '^STATYMĄ dėl Sąjunginės Respublikos Išsto- 

 

jilno iš SSįSR Tvarkos. O jeigu ji sutikty likti SSSR su

 

dėtyje, SS5ĮR vadovybė sutikty pradėti derybas dėl žy
maus Latvijos politinio ir ekonominio savarankiškumo 

 

išplėtimo. agaliau, LATVIJAI SSSR sudėtyje galėty 
būŲ suteiktas ypatingas statusas, leidžiantis SSSR ir 

 

LATVIJOS Santykius grįsti konfederacinių santykių prin- 
CipciiS. SSS*“* N/JT* nirminintoc NT nocoVo oeoc

pasirengęs 
nės tarnyboj respublikos l * J J 
su M.Gorbaiiov'u susitiko Latvijai atstovaujantys SSSR 
tatai.
SKE pasidėjo

MT pirmininkas N. Ryžkov'as pasakė esąs 
ręsti klausimą dėl Latvijos jaunuoliy kari- 

teri tori joje. Tą pačią dieną

liaudies dep
GDAN

mumyse viltį, o jūsų pasisekimas kaip ir 
vepia mums tikėjimą pasisekimu. Aš tikiu, 

i LIETUVA bus priimta į laisvy tauty šeimą 
Jis ragino LENKIJĄ PAREMTI LIETUVOS 

"Jei Lenkija dar ne-

LENKIJOS "Solidarnosc" II- 

 

sis suvažiaįimas. Tuo metu VILNIUJE vykstantis II-sis 

 

SĄJŪDŽIO I suvažiavimas atsiuntė pasveikinimo raštą, 
kuriame išjėikšta padėka už moralinę paramą Lietuvai. 

 

Lietuvos Ijespublikos AT deputatas Czeslaw Okinczyk 

 

"Solidarnos]" suvažiavime kalbėjo: "Tai jūs prieš 10 metų 
pažadinot 
anksčiau 
kad laisv

Europoje". 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. Jis kalbėjo: 

 

gali pripažinti Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės, 

 

ji turėty/ pripažinti nors LIETUVOS VYRIAUSYBĘ IR 

 

TEISĘ >1 NEPRIKLAUSOMYBĘ".

Spjudos konferencijoje FLORIDOJE, JAV prez. 

 

G.Bush i/ PRANCŪZIJOS Prez. F.Mitterand buvo aiškiai 

 

susinervj(ię dėl Soviety elgesio Lietuvoje, nors nepažadė- 
konkrečiy veiksmų. Prancūzijos prezidento nuo- 
rp SSSR ir LIETUVOS turi prasidėti DIALOGAS 
stebėti, kas to dialogo nenorės.

Iki bal

jo joki 
mone, 
ir reiki

džio mėn. 20 d.
ETUVOS Respublikos MT įsteigė LIETUVOS NE- 

PRIKL/tUSOMYBĖS FONDĄ. Numatyta to fondo valiuti

 

nes są/kaitas atidaryti JAV, KANADOS, AUSTRALIJOS, 

 

ŠVEDI/OS ir kity šaliy bankuose.

yšium su tuo, kad nutrauktas naftos tiekimas 
MAŽUKIŲ naftos perdirbimo įmonei ir žymiai sumažin

 

tas 
misi 
getinjais

ijy tiekimas LIETUVAI, LIETUVOS MT sudarė ko- 
Respublikos ūkio aprūpinimo kuru ir kitais ener- 

ištekliais klausimams koordinuoti. Komisijos 
Tinkas - Respublikos MT pirmininkės pavaduotojaspirm

A. Brazauskas.
LATVIJOS Komunisty partija, toji jos dalis, kuri

remiančiu LIETUVOS "platfonnininkus" - LKP
pasilko ištikima SSKP, savo suvažiavime priėmė rezoliu
ciją, 
(SSK

Si 
ji 
šį

Balandžio mėn. 20 d.
- ‘ LIETUVOS MT pirmininkės pavaduotojas A. Bra

zauskas padarė pranešimą AT posėdyje apie pasekmes 
SSSĘ pradėtos ekonominės blokados Lietuvai.
- j SOVIETŲ ginkluoti kareiviai VILNIUJE UŽGROBĖ 

REDAKCIJŲ IR SPAUSTUVĖS PASTATUS Maironio gat
vėj]. įsiveržimo metu lazdomis buvo mušami vyrai ir 
moerys. Apie 30 žmonių buvo sužaloti, jy tarpe net 
sul/užytais kaulais. į įvykio vietą atvykęs LIETUVOS 
Re/publikos AT deputatas Zigmas Vaišvila taip pat buvo 
sunkiai sužalotas. Dėl šio įvykio LIETUVOS Žurnalisty

Junga padarė oficialų protesto pareiškimą, kuriame 
/kviečia dorus SSSR ir pasaulio žurnalistus pasmerkti 
/smurtą. įvykį tiria Lietuvos Respublikos Prokuratūra.
' LIETUVOS Respublikos AT Prezidiumo pavedimu, 

Landsbergis pasiuntė SSSR prez. M. Gorbačiov'ui 
ištą dėl kariuomenės ginkluotų būrių nusikalstamo savi

valiavimo ir civilių gyventojų mušimo VILNIUJE, užgro
biant periodinės spaudos redakcijų ir spaustuvės pastatus.

LIETUVOS Respublikos AT Prezidiumas SSSR liau- 
lies deputatų tarpregioninei grupei nusiuntė telegramą 
u informacija apie SSSR kariuomenės, ginkluotos auto- 
natais ir guminėmis lazdomis, balandžio 20 d. įsiverži-* ■ 
1990. IX J9 

mą į vieną VILNIAUS leidyklą, išmetė iš patalpų ten 
oficialiai budėjusius milicijos pagalbininkus-draugovinin- 
kus, sumušė juos ir kitus leidyklos darbuotojus, tarp 
jy - Lietuvos Respublikos AT deputatą Z.Vaišvilą, kurio 
kaip buvusio SSSR liaudies deputato įgaliojimų SSSR 
parlamentas nėra sustabdęs. Telegramoje pabrėžiama, 
kad kareiviai pažeidė deputato neliečiamybės statusą 
ir kad SSSR prezidento patikinimai NENAUDOTI LIETU
VOJE KARINES JĖGOS - NEVYKDOMI.

VILNIUJE įvyko savarankiškos LKP Vilniaus mies
to aktyvo ir gamybiniy kolektyvų atstovy pasitarimas. 
Jo dalyviai pritarė 1990 m. kovo 11d. Lietuvos Respub
likos AT aktui, pasisakė prieš SSSR vyriausybės taiko
mas LIETUVOS Respublikai ekonomines sankcijas, kari- 
nės jėgos naudojimą (sprendžiant partijos turto dalyby 
klausimus), ragina lietuvos parlamentą panaudoti visus 
galimus būdus pradėti konstruktyvų dialogą su SSSR 
vyriausybe. Respublikos AT deputatai kviečiami susitikti 
su gamybiniy įmonių kolektyvais, ypatingai sąjunginio 
pavaldumo, kviečiami Lietuvos gyventojai laikytis rim
ties, susikaupimo, nepasiduoti internacionaliniams bei 
socialiniams konfliktams ir provokacijoms.

į GAURES (Tauragės raj.) kapines perkelti 1948 
m. rugsėjo mėn. 15 d miške ties Purviškių kaimu žuvu
sių rezistencijos kovotojų palaikai.

RUSIJOS Federacijos SSR Naftos produktu valsty
binis komitetas išleido įsakymą automobiliams iš Lietu
vos benzino nepardavintėti.
- "SOLIDARNOSC" II-jo suvažiavimo GDANSKE 

delegatai priėmė rezoliuciją, kuria jie palaiko Lietuvos 
Nepriklausomybės Atkūrimo 1990 m. kovo mėn. 11 die
nos Deklaraciją. Kreipiamasi į visas tautas ir valstybių 
vyriausybes, pasirašiusias po Baigiamuoju Aktu Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Europoje, kviečiant pripažinti Lie
tuvos Nepriklausomybės Deklaraciją, kuri įteisina tą 
nepriklausomybę.

ŠVEDIJOS parlamento Užsienio Reikalų komisija 
perspėjo SSSR, kad spaudimas LIETUVAI prieštarauja 
HELSINKIO SUSITARIMO dvasiai ir gali pakenkti Svedi- 
jos - SSSR santykiams.

LIETUVĄ morališkai parėmė TURKIJOS Užsienio 
Reikaly ministeris Mehmet Kececiler, LENKIJOS minis- 
teris pirmininkas Tadeusz Mazowiecki, VENGRIJOS Lais
vų Demokraty Sąjunga.

Iki balandžio mėn. 21 d.
KROKUVOS Muzikos Akademijos "SOLIDARNOSC" 

paskelbė atvirą laišką LIETUVOS Respublikos prez. V. 
Landsbergiui, kuriame išreikštas solidarumas su lietuviy 
tauta, kuriančia laisvą ir demokratišką tėvynę.

į "The Washington Times" dienraščio paskelbtą 
klausimą, ar prez. G. Bush turėty oficialiai pripažinti 
Lietuvą, kaip nepriklausomą valstybę, 7048 atsiliepė 
telefonu, kad turėtų, o 619, - kad neturėtų.

Balandžio mėn. 21 d.
Prasidėjo 2 dienas užtrukęs II-sis SĄJŪDŽIO SU

VAŽIAVIMAS. Jo dalyviai pasisakė prieš sąjūdininky - 
vykdomosios ar įstatymy leidžiamosios valdžios atstovų 

dalyvavimą SĄJŪDŽIO valdyme ir prieš SĄJŪDŽIO 
virsmą valstybine partija. Buvo priimti įstatai ir progra
ma. Priimta daug kity dokumentų: Nutarimas papildomos 
kvotos Seime Bažnyčioms ir tautinėms bendrijoms ( po 
10 vietų); Kreipimasis į vištai- Pasaulio geros valios vy
riausybes; Kreipimasis į demokratiškąją Rusiją ( smerkia
ma Sovietų partokratija ir konservatoriai); Kreipimasis 
į Lietuvos žmones, Aukščiausiąją Tarybą ir Vyriausybę 
(kuriame išreikštas tikėjimas Lietuvos žmonių ištvermin
gumu ir pritaria AT ir Vyriausybės veiklai). Kreipimesi 
į pasaulio vyriausybes pasakyta: "Lietuvos žmonės šiomis 
dienomis ir mėnesiais išgyvena šiurpią, nuo pasaulio 
slepiamą, tačiau gerai apgalvotą, planingą agresiją, nau
ją aneksiją ir okupaciją su visomis iš to išplaukiančiomis 
melo, šantažo, persekiojimų pasekmėmis (...) Mes įsak
miai prašome Jus, šio pasaulio galinguosius, pasipriešinti 
visais įmanomais būdais tam, ką SOVIETŲ SĄJUNGA 
daro LIETUVOJE. (...) Neužmirškite mūšy ir nepalikite 
pražūčiai, kaip Antrojo pasaulinio karo karštligėje ir 
po jo. (...) Šiandien vėl atsidūrėme ant gėdingų MUEN- 
CHĖNO susitarimus primenančių slenksčiy..." SĄJŪDŽIO 
Suvažiavimo rezoliucijoje rašoma: " Mus slegia nykus 
melo ir prievartos dešimtmečiy moralinis palikimas: 
tarpusavio įtarumas, kerštingumas, nepakantumas kitai 
nuomonei, nesiskaitymas su žmogaus asmeniu, apsimeti
nėjimas, savanaudiškumas. Suirusios šeimos, tūkstančiai 
našlaičiy, kurių tėvai gyvi, daug visiškai abejingo jauni- 
mo.(...) SĄJŪDIS mato, kad didysis Lietuvos žmonių 
atsparumo šaltinis yra krikščioniškosios tradicijos ir tau
ri moralė. (...) Pastarosiomis savaitėmis sustiprėjo visuo
tinis ryžtas kęsti nepriteklius, nenusilenkti prievartai, 
negrįžti į nelaisvę. Rezoliucijoje išreikšta pozicija SĄ
JŪDŽIO ir dvasinio LIETUVOS atgimimo klausimu. Joje 
pažymėta, kad SĄJŪDIS nuoširdžiai bendradarbiaus su 
Bažnyčia bei visais pažangiais judėjimais ir organizacijo
mis, branginančiomis moralines vertybes. Antroje rezo
liucijoje, - SĄJŪDIS IR SAVIVALDA - išreikšta nuomonė, 
kad "tikslinga sukviesti SĄJŪDŽIO remiamų Lietuvos 
vietinių tarybų deputatų pasitarimą savivaldos klausimais. 
Trečioji rezoliucija - PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR LIETU
VOS SĄJŪDŽIO SANTYKIŲ KLAUSIMU. Suvažiavimas 
taip pat priėmė Kreipimąsi į SSSR piliečius, gyvenan
čius Lietuvoje ir Kreipimąsi į Lietuvos Jaunimą, kvie
čiant jį palenkti savo širdis NEPRIKLAUSOMAI LIETU
VAI. Pasiųsta telegrama SOLIDARNOSC II-jam Suvažia
vimui - padėka "Už supratingą palaikymą lemiamu Lie
tuvos likimui metu..."

SĄJŪDŽIO Il-me SUVAŽIAVIME dalyvavo ESTIJOS 
MT pirmininkas Edgard Savisar. Jis pasakė, kad ESTIJA 
pasiryžusi dalytis blokados vargais ir kartu juos nugalėti.

II-jame LIETUVOS Persitvarkymo Sąjūdžio Suvažia
vime buvo pravesta sociologinė apklausa. Štai kai kurie 
atsakymai: SĄJŪDIS ir toliau privalo išlikti visos Lietu
vos judėjimu - 88%, nereikia, kad SĄJŪDIS taptų griež
tai reglamentuotą organizacija - 78%, LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖ buvo paskelbta laiku - 75%, manau, 
kad laiku -21%. Ar jus supantys žmonės ištvers politinę 
ir ekonominę blokadą? - Taip, ištvers - 26%, dauguma 
ištvers - 68%, mažesnė pusė ištvers - 5%, ištvers tik 
kai kurie žmonės - 1%. Ar tikite realia LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBE? - Tikiu - 98%, abejoju - 2%.

VILNIUJE įvyko LKP (SSKP) suvažiavimas, kurį 
ruošiant iš Maskvos į Vilnių buvo atvykę 7 patarėjai.

VILNIUJE įvyko II-sis LIETUVOS LENKŲ Sąjungos, 
kurioje daugiau kaip 16.000 narių, suvažiavimas. Jis 
priėmė Sąjungos statuto ir programos pataisas, rezoliu
ciją, palaikančią LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ, taip 

pat kitus dokumentus, tarp jų dokumentą VILNIAUS 
KRAŠTO ATŽVILGIU, jo tolimesnį ūkinį-ekonomlnĮ, kul
tūrinį vystymą.

Balandžio mėn. 22 d.
Moralinę paramą LIETUVAI pareiškė ČEKOSLO

VAKIJOS ministeris pirmininkas J iri Dienstbier.
MASKVOJE leidžiamas laikraštis "Sovietskaja Ros- 

sija" rašo: ' Vilniuje nesiliauja provokacijos prieš SSSR 
Vidaus Reikalų ministerijos kariuomenės sargybinius, 
kurie saugo SSKP nuosavybės objektus. Balandžio’ 20 
d. grupė asmenų, kurių tarpe buvo SSSR AT deputatas 
Z.Vaišvila, įsiveržė į LKP CK leidyklos pastatą, tuo 
padarydami užpuolimą ant sargybinių'. LKP (SSKP) laiki
no CK sekretorius M. Burokevičius savo interviu to 
laikraščio korespondentui pasakė: Sąjūdžio reakcinis spar
nas užgrobęs valdžią Aukščiausioje Taryboje, atsistojo 
ant politinio vantiurizmo kelio, veda Lietuvą į politinę 
aklavietę, o lietuvių tautą - į tragediją. Didėja tarpna
cionaline įtampa. Žmonės netiki skambiems, gražiems 
žodžiams. Visus sprendimus AT priima liaudies vardu, 
bet gi už dabartinius kandidatus balsavo tiktai 41,2% 
rinkėjy, buvusių rinkimy sąrašuose. Mūšy atžvilgiu respub 
likoje sudaryta moralinio-psichologinio teroro atmosfera. 
Iš mūšy partinių komitetų atima patalpas. Pas mus da
bar daugiau kaip 40.000 komunisty. Tai daug daugiau, 
negu buvo inety pradžioje. Jy skaičius kiekvieną dieną 
ssparčiai auga. Ne mažiau kaip 33 rajonuose atkurti 
partijos komitetai...' ( Ši informacija specialiai įterpta, 
kad parodytume, kas tie Lietuvos "naktiniai" ir kaip 
juos melu remia centrinė SSSR spauda. V.Sk.).

Balandžio mėn.23 d.
'I MASKVĄ išvyko LIETUVOS Respublikos AT dele

gacija ieškoti galimybės dialogui, kurį taip atkakliai 
siūlo pradėti Vakarai. Delegacijai vadovauja AT 
pirmininko pavaduotojas B. Kuzmickas.

ESTIJOS TSR MT posėdyje nutarta LIETUVAI 
suteikti ekonominę pagalbą.

Iki balandžio mėn. 24 d.
ŠVEDIJOJE įvyko MT pirmininkės K. Prunskienės 

ir Užsienio Reikaly ministerio A. Saudargo pasitarimai 
su ministeriu pirmininku Ingvar Karlson'ū" ir Užsienio 
Reikaly ministeriu Sten Anderson'uT iČPrunskienė ir 
A. Saudargas susitiko su visy šešly stambiausiy politinių 
partijy lyderiais.

ŠVEDIJOS banke atidaryta speciali LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES sąskaita.

Jau penktą kartą pirmadieniais, aikštėje netoli 
Stokholmo karališkojo sodo renkasi tie, kurie reiškia 
solidarumą su kovojančiomis už laisvę ir demokratiją 
BALTIJOS tautomis. Paskutiniajame kalbėjo LIETUVOS 
premjerė K. Prunskienė ir ministeris A. Saudargas. Ta- 
me mitinge dalyvavo 3-4.000 žmoniy.

JAV ir KANADA atsisakė išduoti įvažiavimo vizą 
Lietuvos Respublikos MT pirmininkei K. Prunskienei.

Balandžio mėn. 24 d.
LIETUVOS Respublikos AT priėmė nutarimą " Dėl 

komisijos priešblokadiniy priemonių planui paruošti ir 
vykdyti sudarymo". Komisijos pirmininkas - Lietuvos 
MT pirmininkė K. Prunskienė.

LIETUVOS spaudoje paskelbtas LIETUVOS Respub
likos įmonių įstatymo projektas.

MASKVOJ E bado protestą dėl LIETUVOS ekono
minės blokados pradėjo gydytoja Galina Sinianskaja.

Iki balandžio mėn. 25 d.
BRITANIJOS premjerei M. Tatcher buvo įteiktas 

didelės apimties LIETUVOS Respublikos AT pirmininko 
V.Landsbergio laiškas. Laiškas užbaigiamas viltimi, kad 
Didžiosios Britanijos žmones toliau parems ir tvirtins 
LIETUVOS žmonių teisę į laisvę, kilnumą ir apsisprendi
mą.

MASKVOS Tarybos deputatai reikalauja nedelsiant 
nutraukti agresiją prieš LIETUVOS Respubliką.

LIETUVOS Respublikos AT pirmininkui V. Lands
bergiui ir lietuvių tautai pareiškė solidarumą kovoje 
už laisvę, valstybinį suverenitetą ir tautinę savigarbą 
JEKATERINBURGO miesto (Sverdlovsko) neformalių 
organizacijų Pilietinis Forumas (Graždanskij Forum), 
Demokratinė Sąjunga (Demokratičeskij Sojuz), sąjungos 
Rusijos Atgimimas (Vozroždenije Rossiji) atstovai.

Neseniai LATVIJOS gyventojai buvo apklausti an
ketomis. Kad LATVIJA TURI BŪTI NEPRIKLAUSOMA 
pareiškė 92% latvių ir 45% Latvijoje gyvenančių kita
taučių. Atnaujintos federacijos su SSSR idėjai pritarė 
5% latvių ir 52% nelatvių. į klausimą dėl Nepriklauso
mybės įstatymo, kuris gali būti priimtas LATVIJOS AT 
deputatų pirmojoje sesijoje, 62% latvių ir 29% nelatvių 
pasisakė už. Kita dalis - 30% latvių ir 71% nelatvių 
mano, kad naujas parlamentas turi parengti įstatymus, 
kurie pirmiausiai padėty stiprinti ekonomiką.

Balandžio mėn. 25 d.
Paskelbtas LIETUVOS Respublikos įstatymas dėl 

laikinyjy priemonių SSSR vykdomos ekonominės blokados 
sąlygomis.

KAUNO rajono gyventojas Stanislovas Žemaitis 
parašė 2 laiškus: savo šeimai ir Lietuvos Respublikos 
AT pirmininkui V. Landsbergiui. Pastarajame laiške jis 
rašė: " Aš nusprendžiau, kad LIETUVAI duotų nepriklau
somybę ir nedaryty blokados, kad vaikinai netarnautų 
Soviety armijoje, aš vykstu į MASKVĄ, kur susideginsiu. 
Tegul Gorbačiov'as mato, kad lietuviai negaili gyvybės 
dėl to, kad laisvai gyventų. Su pagarba naujai išrinktam 
Parlamentui Žemaitis Stanislovas, Petro, visą gyvenimą 
išgyvenęs okupuotoje Lietuvoje".

ŽEMAIČIŲ vyskupas Antanas Vaičius, apsilankęs 
Baltuosiuose Rūmuose , įteikė JAV prezidentui adresuota, 
memorandumą, kuriame prašoma didesnės pagalbos LIE
TUVAI.

Abu ČEKOSLOVAKIJOS parlamento rūmai paskel
bė pareiškimą, remiantį LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĘ ir smerkiantį bandymus išspręsti nuomonių skirtumus 
ūkinėmis ir karinėmis priemonėmis.

Iki balandžio mėn. 26 d.
LIETUVOJE išleista buvusio LIETUVOS Respubli

kos Užsienio Reikaly ministerio Juozo Urbšio ATSIMINI
MAI ir partizano Juozo Daumanto knyga PARTIZANAI. 
Pastarosios tiražas - 100.000 egzempliorių.

/ bus daugiau /
3 psl



KULTŪRINIS PUSLAPIS
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SUVAŽIAVIMAS~—

Atsiųsta Paminėti:
PRISIMENAM "AUŠRĄ" - leidinys skirtas pagerbti "Auš
ros" Mergaičių ir "Aušros" Berniukų gimnazijoms, veiku
sioms nepriklausomoje Lietuvoje iki II-jo Pasaulinio Ka
ro. 1990 m. Toronto, Kanada. 374 psl., kietais virše
liais. Kaina $20, priedo siuntimo išlaidos. Leidėjai: K. 
Budrevičius, A.Ciplijauskas, S.Grigaliūnas, A.Grigaliūnie- 
nė, J.Gustainis, A.Rūkas, S.Sakalienė, E.Senkuvienė, V. 
Skirgaila, V.-Skrinskas, B.Stundžia. Techn.redaktorius - 
J. Gustainis.

Kaip leidėjų žodyje pasisakoma- ši knyga neturi 
pretenzijų į monografinį formatą,, prisimenant "Aušrą", 
savaime nė į išsamias visų mokytojų- ypač karo laikotar
pio - ar aušrokų - kių biografijas.

Pradžioje poetė Kotryna Grigaitytė-Graudienė 
kalba "Spontaniškais Žodžiais "Aušrai" eilėraščiu, Birutė 
Vaitkūnaitė - Nagienė - įvadiniu žodžiu. Pagrindines 
istorines žinias pateikia savo straipsniuose Salomėja 
Plioplytė-Sakalienė "Nuo Kražių Kolegijos 
gimnazijos". Apie mokytojus kondensuotas 
kiek jų mūsų sąlygomis buvo galima surasti 
įskaitant ir Jurgio Stanislavičiaus talką iš 
rūpino Jonas Gustainis -45- ių ir priedo 
pažymint jų dėstomas specialybes. Seka tekstas išsamios 
dr.Birutės Ciplijauskaitės paskaitos, skaitytos III-me 
"Aušros" gimnazijos auklėtinių suvažiavime Toronte, LN 
patalpose, 1986 m.VI. 1 d. Apie aušrokus mokslininkkus 
rašo Jurgis Gimbutas (jų 26), V.A.Jonynas patiekia įdo
mias apybraižas "Aušros" Auklėtiniai ir Auklėtinės* Pa
sukę- Pasukusios Rašto keliais" straipsnyje (jų 22). Lei
dėjai pamini "Aušrokus Dailininkus". Apie "AuSrokus 
Aktorius" rašo Jurgis Šlekaitis (jų 10), Leidėjai patiekia 
žinių apie "Muzikus ir Dainavimo bei Baleto Solistus" 
(20), Elena Eimantytė-Kačinskienė supažindina su "Pir
maisiais Aušrokų Žingsniais Sporte" ir kaip "Aušra Spor
tavo" - A.Visockis. Apie "Aušros" skautes, skautus ir 
jūrų skautus, jūrininkus ir buriuotojus rašo A.Žukaitė- 
Svarienė, V.Skrinskas, B. Stundžia. Aptaria "Tris Aušro
kų Suvažiavimus" - S.Plioplytė- Sakaliene.

gi papildymų, o gal paskatins ir neatsiliepusius į 
knygą straipsniais, tai padaryti laikraščių skiltyse.

šią
b.

Metinis visuotinis Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
mo ir Sporto Sąjungos suvažiavimas įvyks 1990 rn. h 
kričio 17 d., šeštadienį, Clevelando LIETUVIŲ NA1VĮŲOI 
877 East 185-th St., Cleveland, Ohio 44119. TelefonĮ 
(216)-531-2131.

Suvažiavimo pradžia - 11:00 vai, ryto.

Auklfj-

iki "Aušros" 
informacijas, 
įvairiu būdu- 
Vilniaus,- pa- 
29 pavardes,

LEIDĖJŲ ŽODIS

Antrojo pasaulinio karo eigoje, sovietams vėl okupuo
jant Lietuvą, nemažai tautiečių pasitraukė į Vakarus. Po 
keletos metų nedateklių, netikrumo ir nežinios, dauguma 
atsidūrėme užjūriuose ir pradėjome kurti gyvenimą iš 
naujo.

Praslinkus daugeliui metų, suspėjome stipriau įsikurti, 
užauginti šeimas ir jau šarmai ne vieną galvą papuošus, 
dažniau prisimename savo jaunystę ir nerūpestingas moks
lo dienas. Tėvynę dabar jau galime aplankyti, bet jau
nystė, deja, nebesugrąžinama. Kai sutinki seniai matytą 
draugę ar draugą mintvse atgyja jau gerokai išblukę 
jaunystės dienų vaizdai ir su džiaugsmu daliniesi drauge 
pergyventais prisiminimais. Gal tai ir buvo viena iš pa
grindinių priežasčių, kad buvusieji aušrokai turėjo net 
tris savo gimnazijų suvažiavimus. Netrūko spaudoje ir 
rašinių apie gimnazijas ir jose praleistą laiką. Skaityda
mi stebimės su kokia pagarba ir prielankumu aprašomi 
buvę mokytojai ir su kokia meile bei pasididžiavimu pri
simenami draugai.

Pagal ŠALFASS-gos statutą, sprendžiamuoju balsu su
važiavime dalyvauja sporto klubų rinktieji atstovai Į 
rinktieji bei skirtieji ŠALFASS-gos pareigūnai. Pataria 
muoju balsu kviečiami dalyvauti sporto darbuotojai, fizi 
nio auklėjimo mokytojai, sporto veteranai, lietuviškųn 
organizacijų bei spaudos atstovai ir visi lietuvių sportini! 
judėjimu besidomintieji.

Smulkios informacijos pranešamos sporto klubams ii 
ŠALFASS-gos pareigūnams. Organizacijos ar asmeny! 
norį gauti smulkesnių informacijų ar duoti pasiūlymų 
prašomi kreiptis į ŠALFASS-gos Centro Valdybos sekli 
Algimantą Tamošiūną, 317 South Catherine Ave.,: La Gra 
nge , 1L 60525. Tel: (7U8)-354-2516.

Siame suvažiavime bus renkama nauja ŠALFASS-gos 
Centro Valdyba, Revizijos Komisija ir Garbės Teismas! 
Ypatingai svarbus punktas bus IV-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės 1991 m. Lietuvoje ir su jomis surišta Š. 
Amerikos lietuvių sportininkų išvyka.

Suvažiavimą globoja Vid. Vakarų sporto apygarda ir 
Clevelando LSK Žaibas. \

ŠALFASS-gas CENTRO VALDYBA

SODININKAI

(Nauja knyga jaunimui)

"Tiek Lietuvos nepriklausomybės atgavimas, tiek 
jos praradimas pareikalavo aukų. Aušrokai, ir nepriklauso
mybę atgaunant ir ją prarandant, atidavė savo duoklę" 
- rašoma Leidėjų patiektame straipsnyje "Aušrokai-Oku- 
pantų Aukos" (45). Toliau pasisako "Aušros" mokinė ir 
mokytoja - dr.Marija Makauskaitė Paplauskienė-Ramū- 
nienė. Seka atsiminimų skyrius. Jame rašo F.Breimeris, 
K.Mitinas, A.Mironas, O.Lichtenšteinaitė-Saulaitienė, 
;K.Gustaitytė-Leonaitienė, G.Vokietadtytė-Amonienė, P. 
Nenorta, G.Budreikaitė-Kazokienė, M.Skipitytė-Garba- 
čiauskienėj C.Vištakas, J.Vasaitis, J.Gimbutas, H.Yčaitė- 
Petkuviene, N.Norvaišaitė-Kulpavičienė, J.Kriaučiūnas,

Trečiojo aušrokų suvažiavimo metu Toronte iškilo 
mintis ar nevertėtų buvusių mokytojų ir mokinių atsimi
nimus surinkti ir juos išleisti atskira knyga. Šiam darbui 
iniciatoriais pasisiūlė torontiškiai aušrokai, nes jų čia 
gyvena gausus būrys, čia vyko du aušrokų suvažiavimai, 
o svarbiausia, susidarė branduolys asmenų, kurie ryžosi 
šią mintį įgyvendinti. Pravartu^ paminėti, kad buvo nema
žai aušrokų, kurie nepritarė šiam sumanymui, laikydami 
jį betiksliu pinigų eikvojimu.

Po ilgesnių pasitarimų ir tik suradus pilnai tam dar
bui atsidėjusį asmenį, pradėta užmojis vykdyti. Pradžia 
buvo sunki. Nuolatinis susirašinėjimas, raginimai ir me
džiagos rinkimas pareikalavo nemažai laiko bei energijos. 
Betgi pamažu medžiaga kaupėsi, nuotraukų skaičius didė
jo ir piniginės aukos augo. Darbas užsitęsė ilgiau negu 
buvo planuotas, tačiau ištesėjome ir štai knyga jūsų ran
kose. Suprantama, kad ji turi daug trūkumų, kurių išveng 
ti mūsų darbo sąlygomis buvo beveik neįmanoma.

Petkuviene, 
H.Brazaitis, V.Račkauskas, B.Masiokas, V.Vijeikis, A.Vo- 
kietaltis, S.Liuberskytė-Paulionienė, R.Bagdonas,

Be jau minėto eilėraščio skaitome ir A.Miškinio 
"Rūpintojėlį", J.Aisčio "Draugystę", J.Stanislavičiūtės- 
Cerniauskienės "Aušros" Gimnazija.'1

Ši knyga, tai ne istorinis veikalas ar grožinės litera
tūros kūrinys - to mes ir nesiekėme. Tai yra mūsų pačių 
jaunystės prisiminimų pabiros, iškilesnių aušrokų atsieki- 
mai, trupinėlis žinių apie.'mokytojus ir kiek surinkome 
žinių apie okupantų aukas.' Visą darbą atlikome savano
riškai aukodami laiką ir išteklius. Visos pašto, telefono 
ir raštvedybos išlaidos buvo padengtos iš asmeninių pini
gų, neliečiant knygos fondo.

Nuoširdžiai dėkojame visiems straipsnių atoriams, 
nepagailėjusiems laiko ir darbo šią mintį įgyvendinti. 
Esame dėkingi aušrokui Jurgiui Stanislavičiui, gyvenan
čiam Vilniuje, kuris atsiuntė gausybę laiškų apie "Aušros" 
mokytojus ir mokinius. Jo medžiaga mes pasinaudojome. 
Galiausiai dėkojame gausiems leidinio rėmėjams, be kurių 
pagalbos ši knyga nebūtų pasirodžiusi.

Užsienio lietuviams, ypatingai jaunimui ar vaikams, 
nepažįstamas nepriklausomos Lietuvos kaimas, laisvalai
kiai tenai gyvenusių jaunuolių. Tokiomis temomis) jau 
išleista keletas knygučių, visos gražiai iliustruotos kiek
viename puslapyje.

Vienoje jų gražiai pasakojama, kas nutiko kaimo ber
niukui ir jo draugiui taksiukui. Knygutės antraštė SODI
NINKAI. išleido JAV Lietuvių Bendruomenės ^vietinio 
Taryba. Tai penktoji "Algio Trakio ir Taksiuko/ Šleivi©" 
dalis. Iliustravo Ilona BRAZDŽIONIENĖ. Knygutės kaira 
$4.- (amer. doleriai). Platina visos lituanistines /mokykla: 
"Draugas" ir kiti lietuviškos spaudos platintojai. /

Knygutėje rašoma, kaip du geri draugai - ūkininkaitis 
vaikas Algis ir_ jo draugas taksiukų veislės šunelis Taksiu
kas Šleivys - išėjo laistyti, darbuotis jų auginamam sode
lyje. Tenai įvyko iki tol negirdėtas dalykas: Tjuos "pasi
gavo" Pažemių galybes, nusitraukė po žemėmis, pravedė 
teismą, vėl grąžino į tą patį sodelį. / Į

Ar taip buvo ar ne - kiekvienas skaitymas nuspręs. 
Prieš darant sprendimą, reikia perskaityti kn gutę. Užtik
riname, skaitantiems bus įdomu.

s,

(Inf.)

lietuvių žurnalas vaikam! išeivijoje.
Leidžia ir spausdina NPSlserys Put- 

adminis- 
metams-

Leidinį paįvairina eilė nuotraukų. Būtų buvę puiku 
matyti kiekvienos laidos grupinę nuotrauką ir išvykų 
ar tautinių šokių šventėse dalyvaujančius aušrokus-kes. 
Paskutiniajame suvažiavime parodoje jų buvo , atrodo, 
nemažai. Tačiau, kaip sunku surinkti medžiagą tokio 
pobūdžio knygai težino tie, kurie yra tokį darbą dirbę...

Reikia tikėtis, kad šis su didele ištverme ir rūpes
čiu paruoštas leidinys bus įdomus ne tik buvusiems auš- 
rokams - aušrokėms, jų šeimoms ir artimiesiems, bet 
ir visiems, besigilinantiems į lietuvių kultūrinį gyvenimą. 
Labai gali būti, kad kai kurios žinios ar įvykiai reikalin-

Leidėjai: K. Budrevičius, A. Ciplijauskas, S. Grigaliū
nas, A. Grigaliūnienė, J. Gustainis, A. Rūkas, S. 
nė, E. Senkuvienė, V. Skirgaila, V. Skrinskas, B.

Sakalie- 
Stundžia.

EGLUTE. V i e n i n t e 1 i s 
Rugsėjo mėn. 1990. 
nam, CT 06260. Vyr.red.- Sesuo Om.Mikailait 
tratorė - Danguolė Sadūnaitė. Prenumerati 
$10, vieno numerio kaina - $1. 
Immaculate Conception Convent, Putnam, ( 
USA.

Turinyje: Voveryčių Polka - eil. Ada Abrlmaitienė, 
Stebuklas - pasaka, Loreta Radvilaitė-Bradūnienė, Proto 
Mankšta- žaidimas, Stebuklinga Kriaušė -paskojimas, 
Katherine Lantuch, Paulius ir Jo Darbai - O.ll., Kodėl 
Karvės?- O.M.; Rašom ir Piešiam, Juokų Maišeis. Malo
niai iliustravo F.Vaitiekūnienė, Z.Sodeikienė, A. Šinkūnas 
R.Ardytė-Juškienė, K.Lantuch, M.Eidukevičiūtė. į b.

06260.,

L APKRIČIO 4 d. 
RINKIMAI ,
Ar ESATE SĄRASE ?

Kompanijos, kooperatyvai, 
nepelno organizacijos, 
unijos ir kt, nelaikomi bal
suotojais ir negali būti rinki
miniuose sąrašuose. «.
Balsuotojas įrašomas tiktai 
vienąkartą sąraŠan, jeigu 
ir turėtu kelias' nuosavybes 
Montrealyje.

kaip padaryti saugesne jūsų 
gyvenvietę. Aplankymas 
nieko nekainuoja ir visi 
yra kviečiami.

taipas yra skirtingas kiek — 
viename projekte. Nuorpa 
ąustatyta 25% nuo prasan — 
ciojo pajamų. Daugiau infor- 
maciję tel .872— 6442.

Ville de Montrėal

LAIŠKAS iŠ LIETUĮOS.

Baigta tikrinti balsuotoju 
Šaravus lapkričio 4 d. rinfTi— 
kiniams. Sąrašas bus pa 
tiektas įgaliotoms partijoms 

ir jo pareikalavusiems kan
didatams apie spalio 5 d.

To sąrašo ištraukos bus 
išdalintos rinkėją butams, , 
Jeigu jūs esate rinkėją eilė
se, patikrinki te,ar teisingai 
įrašytas jūsų vardas ir ad
resas.

Daugiau informaciją Rinki
mą Biure 2060 Dickson St., 
3 id'Floor, Montreal,II IN 1H8, 
tel 872 5130

Jeigu vardas ar adresas 
klaidingas ar neįrašytas , 
Privalote kreiptis i savo a — 
Pylinkės rinkiminį biurą 
spalio 12—15 d.d., kad ati
taisytų klaidas.

APSAUGOS NUO GAISRO 
SAVAITĖ SPALIO 7-13

B alsuojant reikia
* būti rinkiminiame sąrase
* būti legalaus amžiaus,
* gyventi Montrealyje ar
* būti nekilnojamo turto sa
vininku Montrealyje arba
* turėti verslo ištaigą 
Montrealyje.

Metinh nuo gaisro apsau
gos kampanija vyks spalio 
T — 13 d.d.JTikslas suma— 
zįnti žalą žmonėm ir turtui 
del gaisrų,vykstančių kas
met. Moąjrealio ugniagesiai 
jus kviečia atsilankyti į 
” Open Door ” spalio 13 d., 
1-4 30 v.p.p., šeštadieni. 
Jie jums aprodys savo stotį ir 

ir įrankius gaisrui gesinti.
Jiems bus labai malonu atsa- 

sak.yti j visus klausimus,

informacija bureau interculturel de Montreal 872 6133

PAPIGINTI BUTAI

P apigintų_butą projekte 
randasi butą kompleksai, 
kuriu nuomas subsidijuoja 
valstybėsjr provincinės 
vyriausybės, taip pat ir 
miesto savivaldybė, 
miesto administracija.

Butai skiriami menkų pą — 
jamų asmenims arna Šeimoms.
Norint gauti toki butą.rei— 
kia kreiptis i Office munici
pal d’ habitation de Mont
real,tel 872—3514. Tarnau
tojas jums mielai atsiųs rei
kalingą prašymo anketą. Jūs 
ją galite gauti ir savo apy
linkės ACCES MONTRE -

Al biure ir ten pat reikia 
sugrąžinti kartu su privalo
mais dokumentais. Žinoma, 
yra nustatytos kai kurios 
stygos tokiam butui gauti.

Patvirtinus prašymą, būsite 
įrašyti į sąrašą Laukimo

KOMERCINIS PLOTAS 
Ar žinote, kad reikia gauti 
leidimąnaudoti plotą_ko— 
inerciniams ar industri
niams reikalams? Tokį leidi
mą įgalima gauti Accės 
Mohtreal įstaigose arba Mo
dule des permis de la Ville 
de Montreal, 810 Saint—Antoine 
toine St.E.,tel 872-3181
Snecialus tarnautojai patikrins 
vietovę ir rajono taisykles* 
V ieta bus inspektuota ir>jei 
reikia, patvirtinta atitinka — 
mndepartamentą Policijos, 
Mitybos Inspektoriaus ir 
Gaisrinės Apsaugos.

Informaciją del įvairią leidi— 
mągausite Acces Montrėal 
biure arba miesto Module dės 
Permis tel 872—3181.

GYVENVIEČIŲ SIUKSLES 
Mont^palyje šiukšlės nebus 
išvežamos Padėkos Dieną, pir— 
pirmadienį, spalio men.8 d.

VIVRE MONTRĖAL ET EN PARLER

4 psl.

Gerbiama Redakcija
į Jus kreipiasi S'IANKE- 

VIČIUS Ričardas. J ' 
lekcionierius, tai i 
čiau per Jūsų laikrtitį už
megzti ryšius su tdr 
-kolekcionierium. I

Man 22 metai, l 
turiu mažą dukrelę,' 
statybose.

Domiuosi mone 
loterijos bilietais, etiketė
mis nuo degtukų dėsįčių.

Mainams galiu pasįilyti 
pašto ženklų (TSRS ir Lie
tuva), loterijos bilietųĮ lie
tuviškų atvirukų, 
nuo alaus, degtukų, 
tinių gėrimų ir vyno, 
siųsti ir šiaip 
smulkius daiktus 
galimybes).

Gerai 
mokausi 
silpnai 
kalbą.

Manęs 
iškvietimai 
vairios prekės. Esu nep 
Kiautojas, o kolekcionier

Labai džiaugčiausi į 
vęs iš tautiečio kolekeip 
nieriaus laišką. Lauksįi 
parašantiSupagarba: T 
Stankevičius Ričardas 1 
234880 Kupiškis, i
Kraštiečių 4a - 24. I
LITHUANIA , USSR. I

Gauname nemažai laiškui 
iš Lietuvos, norinčių susi- I 
rašinėti su Kanados lie
tuviais. Tikimės, kad tau
tiečiai atkreips dėmesį.

NEPRIKLAUSOMA LI ETŲ VA

u ko- 
norė-

tiečiu

ėdęs, 
.dirbu

mis

etilpčių 
Į>iri- 
aliu 

reikaliigus 
(figai

kdmoku rusų 
esperanto, 

valdau prane

bą, 
lipai 

zų

nedomina valit 
į užsienį ir

a,
į-
e-

l'US.



ATSTATYTOJI TRAKŲ PILIS

Dabartiniu metu yra labiausiai paplitusi nuomonė, kad 
Trakus anksčiausiai paminėjo XVI a. kronininkas pirmo
sios Spausdintos Lietuvos istorijos autorius M. Strijovskis, 
Jis teigė, kad 1321 m. Gediminas perkėlė sostinę iš Še
nųjų į Naujuosius Trakus. Kiek vėliau Trakų vardas pasi- į Maskvą... Tramvajui sustojus, du stiprūs vyrukai paėmė 
rodo ir kryžiuočių kronikose. Vygandas Marburgietis nuro- jį už parankių ir nugabeno ne į blaivyklą, o tiesiai į 
do, kad 1341 m. prie Bejerburgo pilies, netoli Veliuonos, garsųjį Vladimiro kalėjimą. Tenai jam buvo praneštas ir 
žuvo "Trakų karalius" Gediminas. S. Mikulionis, nuosprendis - nubausti Medvedevą 10 metų laisvės atė-

(iš "Trakų salos pilis") mimu už antitarybinę agitaciją.
**»*»»» xxxxx x x*x-»*»*x»*xxm m m » » x x x x x x x x x x x x x x >>»x x x »x* iš Vladimir kalėjimo jį atvežė į Barnaulą, į pataisos
_ _ . t r C Valentinas Gustainis -dart>ū koloniją. Čia jam pavyko neblogai įsitaisyti, užsi-
BL KALILS ' tikrinti sotesnį maistą. Tačiau atsirado pavyduolių, kurie

/ Autorius praleido 15 metų Sibire , tremtyje ir 
lageriuose. Spausdiname ištraukę ii nesniai Lietuvoje pa - 
slrodžlusios jo knygos. Red./

/ tęsinys /
Paryčiui vėl atsidarė durys, ir į mūsų ka

merą įženge aukštas žvalus vyras, jau penktas gyventojas. 
Naujasis pasisakę esąs ukrainietis pavarde Siumakas, 
dirbęs Altajaus krašte prekinių traukinių vyresniuoju kon
duktorium, kaltinamas palaikęs santykius su tremtiniais 
iš Lenkijos.

Prašvitus išgirdom garsų "Podjom!" Tuojau visi atsisė
dom ir laukėm, kas čia bus toliau. Pamatėme įrėmintą 
skelbimą. Jame buvo du skyriai: viename atskirais punk
tais surašyta, kas kaliniams leidžiama, o kitame - kas 
jiems draudžiama. Atsidėję juos išstudijavome.

Po kokios poros valandų atsidarė duryse įtaisytas lan
gutis, pasirodė moteriškės veidas ir išgirdome žodžius:

- Vozmite chleb!
Perdavusi mums duonos porcijas, berods po 600 gramų 

ta moteris uždarė langelį. Gavę duoną, pakvėpinome ją, 
po kiek paragavome. Tai buvo gera, kvietinė, rupių miltų 
normaliai iškepta duonutė. Tą pirmąjį rytą mes dar ne
buvome labai išalkę, todėl pasidėjome ir laukėme kitų 
maisto priedų. Netrukus langutis vėl atsidarė, kažkas 
įkišo cinkuotos skardos arbatinuką ir paliepė:

- Berite kipiatok!
Vandenį paėmė Dovydas. Gavome po emaliuotą meta

linį puoduką. Cukraus tą rytą mums nedavė, turbūt pa
miršo ar gal neužteko. Užtat kitą dieną gavome dvigu
bas porcijas. Norma - po 13 gramų kasdien. Pats ste
biuos, kad per dešimtį metų įvairiuose kalėjimuose ir kon
centracijos lageriuose nepasitaikė nė vienos dienos, kad 
nebūčiau gavęs duonos ir cukraus davinio! Matyt, gera 
buvo aprūpinimo organizacija!..

Atėjo pietų metas. Atsidarė langelis. Medinėse lėkštė
se gavome po puslitrį miežinių kruopų sriubos ir po sau- 
jukę tokių mažyčių sūdytų žuvelių. Davė ir po naują 
medinį lakuotą šaukštą su apvaliu koteliu. Pavalgę juos 
nulaižėme ir įsidėjome į kišenes. Tik Dovydas, avintis 
gražiais chrominiais batais, savąjį užsikišo už aulo.

Netrukus išgirdome komandą, reiškiančią, kad netru
kus būsime varomi pasivaikščioti.

Atsidarė durys, ir mus išginė į kalėjimo kiemą. Pasi
vaikščiojus kokią penkioliką minučių, suvarė atgal į ka
merą. Maždaug po valandos vėl komanda:

- Uborka! Vynosi parašu!
Apytuštė paraša buvo nesunki, du vyrai lengvai ją nu

nešė ir išpylė nurodytoje vietoje. Tenai stengėmės atlikti 
ir savo svarbųjį reikalą, kad nereikėtų smardinti orą ka
meroje.

Vakarop, apie 18 valandą, padavė vakarienę. Tai buvo 
skardinis arbatinukas su karštu vandeniu. Kadangi duonos 
jau niekas neturėjome, tai atsigėrėme po keletą gurkš
nių karšto vandens ir vakarienė buvo baigta.

Apie dešimtą vakaro koridoriuose pasigirdo garsi ko
manda "Otboi" - vadinasi visiems gulti.

Taip praėjo pirmoji mano diena kalėjimo kameroje. Ji 
pasirodė anaiptol ne tokia baisi, kaip galėjau įsivaizduoti. 
Mano~ nelaimės draugai buvo ne kažkokie plėšikai ar 
žmogžudžiai, kamera gana švari.

Kai pasidarė ankšta, mus perginė į kitą, didesnę ka
merą, mat kone kasdien vis įstumdavo po kokį naujoką. 
Itin įdomus pasirodė vyriškis, pas mus atgabentas jau iš 
lagerio. Jis galėjo tiksliausiai informuoti, kaip tokiomis 
sąlygomis išlikti gyviems. Tas žmogus buvo už mane šiek 
tiek vyresnis, tipiškas rusas, tipiška rusiška pavarde - 
Medvedevas. Jis taip pat mielai mums apie save papa
sakojo.

Šis mažažemių valstiečių sūnus per Pirmąjį pasaulinį 
karą buvo pašauktas į caro armiją, dalyvavo kovose su 
vokiečiais. Po Spalio revoliucijos įstojo savanoriu į Rau
donąją gvardiją, vėliau perėjo į Raudonąją Armiją, nar
siai kovėsi įvairiuose frontuose, paskui demobilizavosi, 
baigė rabfaką, o vėliau aukštąją inžinierių mokyklą. Inži
nieriaus diplomo įteikimo iškilmėse dalyvavo Mikojanas ir 
Kaganovičius.

1941 metų spalio mėn., kai Maskva buvo evakuojama, 
jis nusiminęs vaikščiojo po miestą. Užsuko į svaigalų 
parduotuvę. Pardavėjų jau nebuvo, bet visokių puikių 
gėrimų likę daugybė. Čia jis neiškentė neparagavęs tų 
įvairių brangvynių ir gerokai nusilesė. Paskui važiavo 
Maskvos tramvajum ir garsiai reiškė savo nepasitenkini-
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• Nuo §.m.rugsėjo mėn. 
1 d. LIETUVOS RESPUBLI
KOS darbo įstatymo 52 
str.pakeistas tokiu būdu, 
kad darbininkų ir tarnautojų, 
normalus darbo laikas įmo
nėse, įstaigose ir organiza
cijose bus ne ilgesnis kaip 
40 valandų per savaitę.

Ruošiamas įstatymas, 
pagal kurį minimalus darbi
ninkų ir tarnautojų kasme
tinių pagrindinių atostogų 
laikas bus ne mažiau kaip 
24 kalendorinės dienos.

Taip pat nutarta kaimo 
vietovėse gyvenantiems 
žemės ūkio įmonių darbuo
tojams ir pensininkams, 
jiems pageidaujant, suteik
ti jų asmeniniam naudoji
mui iki 3 ha. žemės skly
pus vienai šeimai. Į sklypų, 
plotų neįskaitomos pastatų 
ir kiemo užimta žemė.

• Lietuvos vyriausybė pa
skyrė Rimgaudų Bubelį
Lietuvos Respublikos vyriau
sybes patarėju religijų
klausimais.

rną tokia pairusia tvarka, piktinosi Anglija ir pavadino ją 
prostitute dėl to, kad tokiu tragišku momentu ji netei
kianti Tarybų šaliai jokios pagalbos, nusikeikė ir Dolores 
Ibaruri adresu, kam ji tokiu sunkiu momentu atvažiavusi 

jį įskundė - esą jis ir lageryje varąs antitarybinę agita
ciją: kai skaito kaliniams tarybinius laikraščius, praneši
muose apie karo eigą balsą pakelia tose vietose, kur 
rašoma apie tarybinės kariuomenės nesėkmes, ir vos gir
dimai perskaito apie Raudonosios Armijos laimėjimus. Už 
tai lagerio "kūmas" operatyvinis įgaliotinis, perdavė jį 
NKVD vidaus kalėjiman.

Tardytojas dažnai sodindavo Medvedevą į karcerį, no
rėdamas fiziškai ir moraliai priveikti - kad prisipažintų 
ir leistųsi apkaltinamas antitarybine agitacija lageryje. 
Tačiau šis žmogus buvo optimistas, vis ramindavo kitus 
kameroje sėdinčius:

- Nenusiminkit, karas viską nurašys! Dabar svarbu, 
kad čia, šiame baisiame NKVD vidaus kalėjime, mūsų 
nepribaigtų. Reikia išsilaikyti iki karo pabaigos. O tada 
bus visuotinė amnestija. Juk pats Stalinas savo interviu 
vienam Amerikos laikraščiui yra pareiškęs: "Po karo aš 
paskelbsiu tokią amnestiją, kuri visą pasaulį nustebins!"

Man atrodė visai tikėtina, kad po laimėto karo bus 
paskelbta amnestija, pirmiausia politiniams kaliniams, bet 
aš. neigiau, kad galėtų būti ..toks Stalino interviu, iš savo 
darbo patirties žinojau, kad' tokio turinio pareiškimų vals
tybių vyrai paprastai nedaro. Tačiau Medvedevas tuo 
faktu neabejojo. Jis mums papasakojo ir kitą tais laikais 
kalėjimuose bei lageriuose plačiai pasklidusį gandą - esą 
maršalas Žukovas kareiviams oficialiai pažadėjęs po lai
mėto karo panaikinti kolūkius ir visiems norintiems duoti 
žemės nuosavybėn. Tai aš laikiau nesąmone pirmiausia 
dėl to, kad toks dalykas iš esmės prieštaravo politinei 
Komunistų partijos doktrinai, be to, tokius pažadus gali 
duoti tik pati vyriausybė, jokiu būdu ne kariuomenės 
vadai.

Daug ką mums nušvietė ir išaiškino senas kalinys 
Medvedevas. Pavyzdžiui, kodėl visi tardytojai būtinai rei
kalauja prisipažinti nusikaltus. Štai jo aiškinimas:

- Stalinas yra paskelbęs, kad klasių kova tolydžio 
aštrėja, todėl reikia kovoti su kontrrevoliucija ir viso
kiais liaudies priešais. Tuo tikslu suorganizuotas specialus 
NKVD aparatas su daugybe seklių, tardytojų, kalėjimų 
bei lagerių tarnautojų, yra net specialios kariuomenės 
divizijos. Tas didžiulis aparatas turi aiškiai apibrėžtus 
uždavinius, jam numatytas darbas, jo vykdytojai turi pa
teisinti savo egzistavimą. O čia dar karo metas, pavo
jingos perpektyvos atsidurti fronte... Todėl didžiuma enka
vedistų ir stengiasi įrodyti savo profesijos reikalingumą, 
stengiasi rezultatyviai dirbti ir net viršyti planus. O jei 
tos kontrrevoliucijos nėra, tai enkavedistai, bijodami 
likti be darbo, ir svarbiausia, būti išformuoti, iš kailio 
neriasi medžiodami tariamus priešus, suranda žmonėms 
įvairiausių kaltinimų, priverčia prisipažinti, pasirašyti, 
paskui nuteisia, susodina į lagerius ir giriasi savo virši
ninkams, kaip budriai jie gina revoliucijos laimėjimus. 
Aukštieji viršininkai Maskvoje iš slaptų statistikos duome
nų sužino, kiek daug krašte susekta ir nuteista liaudies 
priešų, daro išvadą, kad kontrrevoliucija šalyje dar labai 
stipri, taigi reikia gausinti NKVD kadrus. Ir štai užbur
tas ratas: juo daugiau žmonių patenka į lagerius, juo dau
giau darbo enkavedistams, juo daugiau jų reikia. Kiekvie
nas tardytojas nori pateisinti savo viršininkų pasitikėjimą 
išsilaikyti šiltoje vietelėje, pasiryžęs reikiamą faktą net 
iš piršto išlaužti. Jeigu jis nesugebės suimtajam sudaryti 
bylos, jeigu nepajėgs priversti prisipažinti ir, svarbiausia,- 
pasirašyti, tai jis pasirodys netinkamas tokioms parei
goms. Tad, - baigė aiškinti Medvedevas, - nėra ko ste
bėtis, kad tardytojai visokiausiomis priemonėmis verčia 
suimtuosius tardymo protokolus pasirašyti tokius, kaip jie 
suredaguoja, nors visa tai nė iš tolo neatitinka tikrovės. 
Visi turite įsidėmėti, kad iš NKVD kalėjimo neapkaltin
tas neišeisi...

Medvedevo pasakojimas visiems kameroje padarė gilų 
įspūdį. Net ir aš suabejojau, ar pavyks iš čia išeiti neap
kaltintam. Apsisprendžiau nesiginti tenai, kur buvo gali- 
m_a įžvelgti šiokio tokio nusikaltimo elementų, bet jokiu 
būdu neprisiimti visiškai nebūtų dalykų, kad ir kažin kaip 
reikėtų kentėti...

/ bus daugiau /

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAV?S IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N^GAU

Dr. Gv. Valančius

KReM 
VE/DRoOž/m
• Vienas jaunas žmogelis, dirbantis vairuotoju, susidū
rus automobiliams, pateko už katastrofą į kalėjimą.
Namuose liko senas, ligotas tėvas. Ūkyje darbą begalės, 
bet svarbiausia - bulviakasis, o bulvė juk pagrindinis 
maisto produktas.

Taigi, bulviakasis, o jėgą jas išsikasti - nėra. 
Ir rašo senukas laišką sūnui į kalėjimą:

- Sūnau, parvažiuok atostogų* padėsi nukasti bul
ves.

Senukas tikėjo, kad sūnus gali parvažiuoti ir iš 
kalėjimo, kaip kad parvažiuodavo atostogų iš kariuome
nės.

Sūnus rašo atsakymą:
- Parvažiuoti negalėsiu, kaip nors tvarkykis pats.’ 

Senukas tačiau nepasiduoda ir rašo naują laišką:
- Atvažiuok, sūnau, nes liksiu be bulvių, o tai 

- badas.
Sūnus, ilgai pagalvojęs, atsako:

- Tėvai, kai kasi bulves, rasi pakastą automatą. 
Jo neliesk, paliko toje pačioje vietoje. (Jis žinojo, kad 
laiškus tikrina milicininkai ir radę toki paliepimą,imsis 
priemonių).

Tėvas rašo sūnui:
- Sūnau, buvo atvažiavusi milicija, bulves nukasė, 

automato nerado.
Sūnus atrašo tėvui:
- Tiek ir tegalėjau padėti.

ATEITIES MAISTAS

Pasaulio gyventojų daugėjimas, be abejojimo, kelia 
rimtą problemą, kurios sprendimu pradeda rūpinti? kai 
kurie mokslininkai. Kaip reikės parūpinti maisto visiems 
tiems ekstra valgytojams?

Dirbamos žemės plotai jau yra sumažėję daugelyje 
pasaulio vietų. Jeigu tarša nebus suvaldyta, pasaulio eže
rai ir vandenynai vis mažiau užaugins mums maisto.

Murray Moon-Young, Waterloo universiteto Ontario 
provincijos darbuotojas teigia, kad surastas būdas paga
minti didelius kiekius maisto, kuriame nėra toksinų ir 
kuriam užauginti reikia nedaug darbo. Procedūra papras
ta. Pagrinde - mikroskopiniai grybų kilmės organizmai 
maitinami daržovių liekanomis. Taip pat medžio pjuveno
mis iš lentpjūvių,~ medžio apdirbimo įmonių liekanomis, 
organiškomis medžiagų liekanomis iš konservų fabrikų. 
Visa tai pavaduoja žemę, ant kurios šie maži organizmai 
auga ir dauginasi.

Nereikia jokių trąšų, nei priežiūros. Jie taip greitai 
dauginasi, kad galima nuimti derlių 2 ar 3 kartus per 
metus.

Derlius yra supakuojamas į pusiau kietus blokus, gry
bų spalvos. Galima pagaminti įvairius valgius, nereikalau
jant didelių paruošimų. Gali būti vištienos skonio, arba 
su tam tikrais prieskoniais - lyg žuvieria ar jautiena. 
Technologija, pagaminanti įvairius prieskonius, yra jau 
eilė metų išvystyta ir naudojama eilei produktų įvairiuo
se kraštuose, įskaitant Kanadą.

Viena Anglijos bendrovė gamina ir parduoda šio naujo 
pobūdžio greitai pagaminamo maisto daugiau negu per 1 
metus ir skelbia, kad vienintelė problema - pagaminti pa
kankamai pagal paklausą. Daugiausiai parduodama naujo
viškas bemėsis "mėsos pajus" ir toks pat "Salisbury stei- 
kas".

Kanada dar nepatvirtino šio naujoviško maisto produk
to, bet viena Kanados įmonė naudojasi šia technologija. 
Dr. Moon-Young sako, kad Meksikos vyriausybė pasirašė 
sutartį su šia įmone, kad pastatytų bandomąjį fabriką 
Meksikoje gaminti maistą galvijams iš cukrinių švendrių 
liekanų. Meksika turi perteklių tokių liekanų, tačiau turi 
importuoti daugumą galvijams pašaro. Todėl ieško naujų 
būdų išspręsti abiejoms problemoms.
(Marcus Von Steen, iš "Canadian Scene" issue 1308, 1990)

Verte B.N.
VAISIAI IR DARŽOVĖS PADEDA APSAUGOTI AKIS

Morkos - tikrai labai gerai veikia į regėjimą, o dar
žovių ir vaisių vartojimas padeda išvengti akių katarakto 
- skelbia naujausi JAV-ių mokslininkų tyrinėjimai.

Bostono Tufts u-to dr. Paul Jaques dirbantis Agrikul
tūros departamente Mitybos poveikio į organizmą tyrimo 
centre, patvirtina, kad bent 3 porcijos daržovių ir 2 vai
sių kasdien padeda išvengti vėlesniame amžiuje akių ka
tarakto. Vaisiai ir daržovės turi būti įvairių rūšių. Jei
gu negalite valgyti rekomenduojamas 5 porcijas į dieną, 
reikia imti vitaminus, kuriuose randasi C, B foliatai ir 
karotenoidai.

Tyrimai parodė, kad vyresnio amžiaus žmonės, kurių 
akyse nebuvo kataraktų, kraujuje turėjo daugiau C vita
mino ir karotenoidų, negu tie, kurių akys sirgo katarak- 
tais.

Kai kurie vitaminai, besirandantys vaisiuose ir daržo
vėse sulėtina akių lęšiukų oksidaciją, kuri yra pagrindinė 
kataraktų priežastis.

Dr. Raymond Foxgord iš Kalifornijos teigia, kad ge
riant didesnius kiekius vaisių ir daržovių sulčių - taip 
pat prisideda prie akių apsaugojimo nuo katarakto.~

Taigi, ypač senjorai - 5 porcijos kasdien - daržovių ir 
vaisių! O- Lašas

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS,
Remk ir aukok tautos fondui!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.
Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
310 Rathbum Rd., Etobicoke, Ont. M9B2L8

5 psi.



JUODOJO KASPINO demonstraciia Toronte Rotušės aikštėje 1990.8.23.. Iš dešinės: Lietuvos Konsulas
Haris Lapas, Konsulo žmona Gražina, KLB Valdybos vicepirm. Herbertas Stepaitis ir su vėliava — Bronius 
Mackevičius. Nuotr. Stepo Varankos

Lietuviu Namų 
Žinios

« Rugsėjo mėn. 3 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 190 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė 4 iš Vil
niaus, 2 iš Šiaulių, po 1 
iš Alytaus, Klaipėdos, Juo
zas Petraitis iš Melbourne, 
Australijos, A.Pietarauskas 
iš Santa Monica, Ca. Pr. 
Grušys iš Wawos, Ont.

• LN valdyba, norėdama 
suteikti daugiau informa
cijų apie LN veiklų ir pa
laikyti artimesnius santy
kius su nariais, įvedė val
dybos narių budėjimų sek
madienio popietėse. Valdy
bos 3 nariai jau budėjo 
-Juozas Norkus, Balys Sa
vickas, Edmundas Pamatai
tis.

Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį minint. Garbės knygoje pasirašo St 
Catharines LB apyl. pirm. Adolfas Šetikas, šalia stovi miesto meras Joseph 
McCaffery.

• LN biblioteka perkeliama 
iš III—io aukšto į skaityklų

JUODOJO KASPINO 
DIENA TORONTE

Šiais metais, rugpjūčio 
mėn. 23 d. ketvirtadienį, 
oras buvo labai malonus, 
saulėta, bet ne karšta. 
Prie miesto rotušės aikštės 
7:00 vai.v. susirinko apie 
tūkstantis žmonių. Dar 
daugelis žmonių atostogau
ja, bet tikroji priežastis, 
kad nebuvo daugiau, grei
čiausiai bus "perestroikos 
pasekmės" Rytų Europoje. 
Vykstantis ten laisvėjimas 
žmones savotiškai "užma
rino". Nesimatė tokio ko
vingumo, kuris buvo prieš 
tris, keturis metus Juodojo 
Kaspino Dienos proga.

Susirinkusiųjų minioje 
matėsi 28 didelės lietuviš
kos vėliavos ir nemažiau 
mažų vėliavėlių. Lietu
viams atstovavo: Lietuvos 
Generalinis konsulas Haris 
Lapas su žmona, KLB vice
pirmininkas Herbertas Ste
paitis, KLB Toronto A- 
kės valdybos švietimo rei
kalams - Algirdas Vaičiū
nas ir nemažas skaičius 
lietuvių. Lietuviškų vėliavų 
buvo daugiausia. Vieną iš 
jų': nešiojo dr. J. Uleekas. 
Plakatų, smerkiančių komu
nizmo priespaudą, daug ne
buvo. Viena jų rodė raudo
ną kiaulę su užrašu: "So
viet Swine! Get out of 
Baltic States".

Demonstracijos programą 
pradėjo rengėjų pirminin
kas Toronte John Gunning, 
pareiškęs, kad po daugelio 
metų priespaudos prasidėjo 
viltingas pavasaris Lenki
joje, Čekoslovakijoje, Veng
rijoje, Rumunijoje, Baltijos 
valstybėse ir kitose tauto

se. Rytų Vokietija jau 
beveik nusikratė komuniz
mo. Nežiūrint to, pasauly
je dar yra virš pusantro 
bilijono žmonių, kurie yra 
prislėgti komunizmo vergi
jos.

Po Kanados solo sugiedos 
to himno, susirinkusius pa
sveikino Toronto miesto 
meras Art Eggleton, saky
damas, kad dar yra ilgas 
kelias, kol bus pasiekta 
laisvė ir nepriklausomybė. 
Maldą savo kalboje giedojo 
afganistaniečių atstovas, 
apsirengęs pusiau kariškai. 
Po to, buvo pristatyti įvai
rių tautybių bendruomenių 
atstovai. Tribūnoje matėsi 
48 juodi kaspinai su tų 
tautų pavadinimais, kurias 
slegia komunizmo priespau
da. Jie buvo suskirstyti į 
tris grupes. išsivadavę, 
besivaduojantys ir dar pri
spausti.

Pirmininkaujantis de
monstracijos dalyviams 
priminė Baltijos valstybių 
kovos kelią ir jų solidaru
mą, Stalino-Hitlerio suo
kalbį, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją, lietuvių 
tautos siekius ir jos dabar
tinį pasiryžimą išeiti iš 
izoliacijos į Europos kelią.

Čia galima paminėti, 
kad į tą simbolišką įėjimą 
į Europos kelią, Lietuva 
š.m. rugpjūčio 22-23 d.d. 
kvietė laisvojo pasaulio 
žmones rinktis prie Lietu
vos-Lenkijos sienos. Šis 
pasienio punktas, tai Lietu
vos vartai į laisvąjį pasau
lį. Deja, jie yra Lietuvai 
uždaryti. Lazdijų pasienio 
punktas yra kontroliuoja
mas okupacinės kariuome
nės.

Ten prie sienos, Lietu
vos pusėje buvo paruošta 
stovykla, suvažiavusiems 
iš Lietuvos žmonėms, ku
rioje buvo laikomos Mišios 
kūrenami laužai. Kitoje - 
lenkų pusėje - taip pat 
buvo suvažiavę žmonės ne 
vien iš Lenkijos, norintieji 
padėti Lietuvai ir lietu
viams įeiti į laisvą Europą 
ir platų pasaulį, atgauti 
jai priklausančią vietą lais
vųjų tautų šeimoje. Apgai
lėtina, kad didžiosios lais
vos valstybės Baltijos kraš
tų neremia taip kaip Ku
wait' ą.

Demonstracija užtruko 
virš pusantros valandos. 
Juodojo Kaspino demonstra
cijų išlaidoms padengti, 
buvo pardavinėjami taikos 
sodelyje maži eglaičių ir 
pušaičių medeliai ir žmo
nės raginami pirkti juos, 
pasisodinti savo kiemuose 
ar vasarvietėse, kad jie 
augdami primintų, jog Ka
nadoje gyvenantys paverg
tų tautų žmonės kovojo už 
savo kraštų laisvę ir nepri
klausomybę. St. Varanka

9 Lituanistinė . MAIRONIO 
Mokykla pradėjo mokslo 
metus rugsėjo mėn. 22 
d. naujose OUR LADY 
OF PEACE Mokyklos pa
talpose 70 Mattice Avė., 
Bloor ir Kipling rajone. 
Pamokos prasidės 9:15 
v.r. ir baigsis 11 v.r. Dau
giau informacijų galima 
gauti pas vedėjąG.Paulio- 
nienę tel: 249-1305.

PATIKSLINAME:
A.a.Vinco Bačėno testa

mento nurodymu, Jo skirtu 
"NL" $250 auką persiuntė 
testamento vykdytojai R. 
Rusinienė ir V.Urbonas. 
Dėkojame. "NL”

pirmame aukšte, priešais 
seklyčią. Tam tikslui yra 
paruoštos lentynos ir ti

kimasi, kad 2-jų savaičių 
laikotarpyje visos knygos 
bus perkeltos. Skaitytojams 
nebereikės laipioti laiptais 
ir bus patenkintas jų se
niai išreikštas noras turėti 
biblioteką I-me aukšte.

• Svetainėje LOKYS da
romi pagerinimai: nupirkta 
mikro-elektrinė plytelė, 
antras televizorius. Arti
moje ateityje bus aptrauk
ti gelumbe sofos ir atra
mos. Numatoma išleisti 
būtinam remontui $ 10.000.

• LN Kultūros Komisija 
surengė dvi įdomias paskai
tas: rugsėjo 16 d., sekma
dienį,2:30 v.p.p. natūropa- 
tės dr. Turščinskienės pa
skaita "Akupunktūros, mi
tybos ir augalinių prepara
tų privalumai ūkinių ir 
chroninių susirgimų gydy
me" ir rugsėjo mėn. 23 
d., sekmadienį, 2:30 v.p.p. 
dr. Birutės Šlenytės iš 
Lietuvos paskaita" Dantų 
gydymas Lietuvoje ir gali
ma išeivių pagalba".

• Nauja LN narė - Nina 
Pečiulytė, sumokėjo $100 
- nario įnašą.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $ 500 -Vy
tautas Gudaitis; $300 
Mrs.Lois Dagys a.a.dail. 
Jokūbo Dagio atminimui; 
$200 - L.Strumyliene a.a. 
Algirdo Strumylos metinių 
proga; po $50 - Chris Can
dy, E.P.Lapinskai. Iš viso 
statybos fonde yra $ 178. 
754. Aukos priimamos PA
RAMOJE sąsk.871 l.PRISIK 
KĖLIMO P-jos Kredito Ko- 
Koop.sąsk. 155332.17 ir TAt 
KOJE sąsk.4259.

MIRĖ ADOLFAS ŠETIKAS

1990 m. rugpjūčio 26 d. 
ištiktas širdies smūgio, 
staiga mirė visuomeninin
kas, Povilo Lukšio šaulių 
kuopos pirmininkas Adolfas 
Šetikas. Palaidotas rugpjū
čio 30 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississauga, Ont. 
Canada. Laidotuvėse da
lyvavo daug žmonių, nes 
a.a. Adolfas Šetikas buvo 
ilgametis St. Catharines 
miesto Lietuvių Bendruo
menės, šaulių., ramovėnų ir 
skautų organizacijų pirmi
ninkas.

Kapinėse atsisveikinimo 
žodį šaulių vardu tarė g.š. 
St. Jokūbaitis: "Su pagarba 
ir liūdesiu atsisveikiname 
taip staiga ir netikėtai - 
amžinai iš mūsų tarpo at
siskiriant nuoširdų, veiklų 
Povilo Lukšio šaulių kuo
pos pirmininką, mielą drau 
gą ADOLFĄ ŠETIKĄ. Jis 
turėjo nepaprastai stiprią, 
patriotišką lietuvybės dva
sią, didžią, nepalaužiamą, 
tautinę savigarbą ir gilų 
žmogiškumą, kurie jį lydė- 

( jo iki paskutinės Jo gyve- 
j nimo sekundės.

Kiek mari" teko per dau-

gelį metų Adolfą ŠETIKĄ 
pažinti, jis visada buvo 
draugiškas, atviras ir nuo
širdus. Jis rūpinosi ne tik 
savo šeima, bet ir nema
žiau savo tautos - tėvynės 
I.ietuvos, bei Šaulių Sąjun
gos reikalais.

Mielas ir visų gerbiamas- 
šauly-patriote ADOLFAI, 
Tu nepaprastai mylėjai Lie
tuvą, jos laukus, geltonuo
jančiais rugiais apsėtus, 
tuos gražius žaliuojančius 
miškus, kalvas smėlėtas, o 
ypač savo gimtosios tėviš
kės padangę mielą.

Šiandien, amžinai atsis
veikinant su ADOLFU ŠE- 
TIKU ir mums, verta prisi
minti sekančius, vieno 
poeto žodžius:
'Žinau, ateis ir ta sekundė, 
kai mano krūtinėje širdis 
plakti sustos. O mano kū
ną, gyvenimas vylingai 
gundęs, kapuos geltonomis 
smiltimis užklos'^.

Toronto V. PUTVIO šau
lių kuopos ir savo šeimos' 
vardu, reiškiu Adolfo ŠE- 
TIKO žmonai, sūnui, duk
roms bei visiems artimie
siems didžiai nuoširdžią 
užuojautą".

St. Jokūbaitis

floridą

lietuvių kreditoPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term.indėlius 
10'/4% už 6 mėn.term.indėlius 
10'/2% už 1 m. term, indėlius 
101/4% už 2 m. term, indėlius 
10’/4% už 3 m. term, indėlius 
111/4% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
12’74% už 1 m. GIC invest, pažym. 
113/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
11 3/4%už 3 m. GIC invest, pažym.
91/z% už RRSP ir RRIF Ind. (variable rate

12 'Z* % už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind 
113/4% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind 
11% % už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind
9’/2% už namų planą- OHOSP (v.r.) 
01/2% Už taupymo sąskaitą

10 % kasd. pal. sąsk. virė 10.000 
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo...13 3A% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų ........... 14 %
2 metų ........... 14%
3 metų ........... 14%

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų....13 % 

(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

AKTYVAI VIRŠ 77 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

KASOS VALANDOS: pirmAdienial*. antradieniai* Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.

pWų BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP 1A6 

TELEFONAS: 532-1149

6 psl.

ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: Pirmadieniai*, 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 pj>.; 
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.

• ST.PETERSBURGO Lie
tuvių Klubas, vasarai bai
giantis, ruošiasi žiemos 
sezonui. Taigi, laikas ne 
tik greitai, bet ir pergrei- 
tai bėga... Klubo atidarymo 
pokylis rengiamas spalio
mėn.27 d., šeštadienį su
įdomia programa, karšta
vakariene ir gera muzika. 
Stalus rezervuoti prašoma 
pas Klubo sekretorę J, 
Gerdvilienę sekmadieniais, 
pietų metu arba tel: 813- 
360-1295.

• Lietuvių Klubo VISUO
TINIS NARIŲ SUSIRINKI
MAS šaukiamas lapkričio 
mėn. 17 d.,šeštadienį, 2 
vai.p.p.,Klubo salėje.

• Lietuvių Klubo virėjams 
atostogaujant, paskutinįjį 
liepos mėnesio ir du pir
muosius rugpjūčio mėn. 
sekmadienius iš eilės Klube 
pietus gamino tautinių 
šokių grupė AUDRA, LB 
St.Petersburgo Apylinkės 
socialinis skyrius ir Klubo

Kultūrinių Popiečių Būrelis. 
Jie visi ne tik skanius 
pietus išvirė , bet po piety 
buvo paruošę taip pat ir 
geras programas.

• Rugpjūčio mėn. 12 d. 
popietinei programai vado
vavo K. Gaižauskienė. Bu
vo paminėtas šiais metais 
miręs poetas-humoristas 
Antanas Gustaitis. Apie 
jo kūrybą kalbėjo A. Vaš
kelis, įdomiai iškeldamas 
poeto kūrybos bruožus 
ir cituodamas iš jo kūrybos. 
A. Gustaičio eilėraščius 
skaitė K.Gimžauskas, A. 
Strijauskienė ir A.Mateika.

• Rugpjūčio mėn. 19-tąją 
dieną buvo paminėta DA
RIAUS IR GIRĖNO žygis 
per Atlantą specialiomis 
pamaldomis ir programa. 
Gerai paruoštą paskaitą 
pateikė buvęs Lietuvos 
karo aviacijos kapitonas 
K. Urbšaitis. S.Vaškys pa
skaitė Lietuvos poeto Jono 
Baranausko eilėraštį "Litu
anikos Sparnai"

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 10 %

180-185 d. term, ind............ 10’/4%
1 metų term. Indėlius.......1O’/2%
2 metų term, indėlius..... 1O’/4%
3 metų term, indėlius..... 10'/4%
1 metų GlC-met. palūk. .. 12'/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. U3/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 113/->%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 11 '/<% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 9’/2% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 12 74% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 113 A % 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 11Y. % 
Taupomąją sąskaitą ........ 872%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 10 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.lki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 133A%
Sutartie* paskola* 

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

Su nekeičiamu nuošimčiu 
1 metų .......... 14%
2metų ................. 14%
3 metų .......... .?.... 14%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 13 %

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir morglčlua Ud 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s'cheques). Neimamo mokesčio už Ura- 
tylus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 45milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

DAUGINIS
DRA ŪDA — INSURA 'iCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Blopr St. West, Toronto, Ont.. M6P 1A6
Daugini* - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8460
‘ GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

ATEI# į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
(Skersai gatves ,nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St, Vest, kampas Indian Rd.) 7:30 vai

SKAMBINKITE Tel.: 487-559!



Nuotr: R. Otto

Jeigu

Stovyklautojos su N AIDA ŠNIPAITE (kairėje). Gairelę laiko Malka Dešerytė.

rankdarbių

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

IMCVJKZ4

ir tęsiant 
tradicijų

pasi 
Ginta

pamaty- 
profesio-

puikiai 
jiems 

ženklus

kurie 
buvo 

Bendra

prog- 
buvo 

skautų 
labai

iškelti.
BALTIJ OS

reikalų, ta
1 8 psl..........

galit 
įsivaizduoti 
veidų, kai 
kad pas jį 
20 skautų 
tuo pačiu 
buvo, kai

nu- 
surasti 
galėtų 

pora

susitikti 
Deja, 

skaičiai 
progos 
Reikes

visa, 
mūsų

už pravestus 
užsiėmimus.

Kaip visados, 
tikrų skautiškų 
prie skautiško darbo prisi- 

truputį vyresnieji 
" prie stovyklinės

Vilkiukai ir 
vyko iškylon, 

kelio ženklus ir 
Juozo Piečaičio 

kur

bet ir laikų, reika- 
stovyklos pasiruoši- 

Šių metų stovykla 
aiškiai mums tai 

net tris savaites

jam U2 
ž dar- 
naujus

Vadovai gali 
kad, nežiūrint, 

dabar sako, kad

buvo patys pasida- 
meškeres ir teko 

stovyklautojams 
net 16 forelių, 

didžiausia beveik 11 inčų 
ilgumo. Tai kų pagavome, 
stovyklos viršininko dėka 
buvo paruošta ir skaniai 
suvalgyta vakarienės metu.

Visi stovyklautojai ge- 
laikų, - kiti 
kiti gal ma- 

Visiems, kurie stovyk- 
patinka 
pažįstamų.

šiuo metu 
tokios

įsivaizduoti, kad 
stovyklauja jau 
BALTIJOS stovyk- 
ir linksma, kad

buvo 
z a”

rai praleido 
gal daugiau, 
žiau. 
lauja, 
naujų 
mūsų 
Montrealyje 
lengvai nesuteikia, 
surasti kitus būdus tai 
padaryti, pvz., nuvažiuoti 
į kitų stovyklų pastovyk- 
lauti, arba į tautines ar 
jubiliejines stovyklas. Dau
gelis šiais metais pabuvojo 
"Neringos" stovykloje ir 
iš atsiliepimų atrodo, kad 
jiems visiems patiko, nes 
turėjo progų susipažinti 
su naujais vaikais ir buvo 
daug kas daryti.

Taip pat, reikia pasaky
ti, kad ne visiems stovyk
lautojams arba jų tėve
liams patinka kiekvieno 
vadovavimo būdas, kartais 
dėl labai įvairių priežasčių. 
Tai dažniausiai 
išsiaiškinti, jeigu 
kių nesusipratimų, 
kia suprasti kito 
nuomonę. Vadovų 
liaus neturime

šių specialybę, 
plaukimas - 6 
įsigijo specialybę 
Vilkiuko 
laipsnio 
niems 
tų laipsnį įsigijo.

Tie, kurie turėjo progos 
aplankyti stovyklavietę, 
galėjo pastebėti Vilkiukų 
pastatytas lapines: dvi 
aikštėje, grynai jų pačių, 
besilaikančių surištais pie
menų. mazgais. Taip pat 
vyko Olimpiados diena, 
kur visi Vilkiukai dalyvavo

Var-

progra- 
mos taip pat prisidėjo Bro
lis Romas Otto, kuris kal
bėjo visiems stovyklautojams 
apie skautavimo istorijų 
- pasaulinę ir lietuvių-ir 
taip pat davė progos vi
siems pasižiūrėti įdomiai 
suruoštų skaidrių rinkinį 
apie stovyklas BALTIJOJE. 
Skautiškas AČIŪ, Broli 
Romai1.

jauno 
Luc 
ne

bandykite 
vieno žmogaus 

jis sužinojo, 
atvažiuos kokia 
žuvauti - visi 
laikui Taip ir 
visa stovykla 

važiavo meškerioti į "Amis 
D’O", kur yra prūdai su
leistų žuvų, forelių ir gali
ma jas ten gaudyti. Vilkiu
kai net 
rę savo 
visiems 
pagauti

RAPORTAI? stovyklos komendantas skautininkas G. Nagys, sk.vytis P. Murauskas, skautininke N. Šnipaitė, 
(matosi nugaros) V..Jurkaus ir A. Celtoriūtės, toliau — sk. vytis E. G. Brikis su vilkiukais: J. Nagys, M. Brikis, 
T. Rudinskas, J & Piečaitis, J. Bulota, M. Bulota, D. Bulota, C. Bulota, D. Staškevičius, J. Eeckman ir L. Bulota.

GUY ( 
RICHARD 
ROOFER

kurias paliko i 
stovyklautojai, l 
įsikibę prisilaikyti 
tema vyko pagal Perkūno 
pasakų. Ji buvo paruošta 
Sesės Naidos. Šhipaitės. 
Veikė vaidilutes, baidykles

Visas pastatymas 
tikra "ekstravagan- 
mes nenustebtume, 

jeigu vienų dienų 
tume Sesę Naidų 
nalinėje scenoje.

Prie stovyklos

galima 
yra ko- 
tik rei- 
žmogaus 

pertek- 
nėra per

daug žmonių, kurie pašven
čia savo ne tiktai atostogų 
laikų, 
lingu 
mui. 
labai 
pabrėžė 
prieš jos pradžių, per posė
džius atrodė, kad Sesės 
skautės nestovyklaus, nes 
nebuvo galima surasti nė 
vienos Sesės, kuri sutiktų 
eiti komendantės pareigas. 
Tiktai paskutiniu momentu 
buvo pasiūlyta Naidos Šni- 
paitės pavardė, dėka Jono 
Valiulio. Ji sutiko atva
žiuoti iš Bostono pastovyk- 
lauti. Dėl šių priežasčių 
nebuvo laiko susisiekti 
su visais tėvais ir rezulta
tas - mažai Sesių stovyk
lavo. Taigi, būtų netikslu 
tvirtinti, kad šių metų 
stovykla lengvai susiorgani
zavo, arba kad vėl klausi
mai ir rūpesčiai dėl BAL
TIJOS stovyklavietės atei
ties būtų buvę 

Kas liečia 
stovyklavietės

/nukelta

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

ponia 
ninkei 
valgyklų 
miestelio 
kasdienų 
Vadinome 
nes šito 
vardas yra 
tai 
bet

Pareigomis buvo 
skirstyta sekančiai:____
ras Nagys - stovyklos virši
ninkas ir Vilkiukų draugi
ninkas, Edis-Gintaras Brikis

Vilkiukų draugininkas, 
Paulius Murauskas - stovyk- 
los komendantas, Jonas 
Valiulis - stovyklos adju-

savo amžiaus klasėj 
žybos vyko šokime į tolį, 
bėgime, sunkaus akmens 
metime ir t.t. Taip pat 
buvo atlikta įvairių rank
darbių bei piešinių. Reikia 
pareikšti skautiškų AČIŪ 
Sesei Almai Drešerienei

COUVREUR
7725 George LaSalle 

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GVY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel * 

364-1470

Kaip jau visi patyrę 
stovyklautojai žino, stovyk
los nuotaika daug priklauso 
ir nuo maisto bei oro. Šiais 
metais šeimininkavo Genė 
Kudžmienė,kuri ir vėl la
bai sočiai ir skaniai paruo
šė visus valgius bei užkan
džius. Didelis AČIŪ Jums, 

Kudžmiene'. Šeimi- 
padėjo prižiūrėti 

atveždavo iš 
ko reikėjo 
"lukvedys". 

"lukvedžiu", 
vyro tikras 

Brunet, 
ūkvedys, 

didelis AČIŪ

B BATŲ TAISYMAS 
B DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
B ADYMAS AUDIMU 
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE) 
B ZOMfAS

4B5-B0e AVENUE. LaSeHe

irgi,nes, kad ir nebūdamas 
lietuvių kilmės, paaukojo 
savo atostogų laikų (gal 
tai pavyzdys kitiems).

Kas lietė oro reikalus, 
tai palikome tai gerose 
rankose - Tėv. J. Aranaus- 
ko. Nors porų dienų lijo, 
bet bendra stovyklos veikla 
ir nuotaika dėl to nesusi
gadino. Taip gat didelis 
skautiškas AČIŪ 
atliktas Mišias ii 
bų, paruošiant mūsų i 
Vilkiukus.

Bendrai , Brolijos 
raina pagrindinail 
Vilkiukų, nes, deja, 
nebuvo. Jų skaičius 
mažas, to amžiaus berniu
kų daug nėra ir drauginin
ko dar neatsirado. Pagrin
diniai stovyklos programos 
bruožai buvo- pirmoji pa
galba. Visi Vilkiukai įsigijo

Taip pat 
Vilkiukai 

. Vyko 
II-jo patyrimo 

programa vyres- 
Vilkiukams, kurie

pravestų iškylų 
teko sudėti kelio 
net kai ir smarkiai lijo’.).

Jeigu tėveliai dabar 
pasiklausytų Vilkiukų arba 
Paukštyčių, kaip vyko nak
tiniai žaidimai - tai grei
čiausiai sakytų •, kad jie 
per juos nebuvo nė truputį 
išsigandę, 
pasakyti, 
kų visi 
jie nebijojo ir nebuvo 
stebę, mes galime 
liudininkų , kurie 
parodyti, kad net 
jų turi dėmes ant rankų

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas ••••• 17%
neklln. turto oask. 1 m.. 14%
nekll.turto pask. 2 m, 14.5% 
Nemokamas čekių Ir suskeltu 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniaiantradieniai, ir ketvirtadieni ai s— 
nuo X) v, ryto iki 5 v. p.p>, trečiadieniai. - nuo 10 v. r. iki 1 vd. p.p«; 
penktadieniais — nuo X) vai. ryto iki 7 vai. vdcao. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

tantas ir vandens sargas. 
Seserijos vadovybę sudarė 
Naida Šnipaitė (atvykusi 
iš Bostono), stovyklos ko
mendante - Kristina Čičins- 
kaitė, skaučių draugininke 
ir Andrėja Celtoriūtė 
stovyklos adjutante ir 
Paukštyčių draugininke.

MOKAME UŽ:
kaod. pel. tekių »Mk. Iki.... 9% 
santaupas ..........................8.5%
kaad.psl.tsupymo s-ts.......8%
•OdtonųlndMIus ............ 11%
1 m. term. IncMHut....... . 13%
1 m. term.lncl.nten.pal. >2.5% 
3 m. term.IndMIua............12%
RRSP ir RRIF (pensijos). ...9% 
RR8P Ir RRIF 1 m.......... 13%
RRS»lnd.3m................ 12%

Šeimininkei Genei Kudžmienei asistuoja R. Piečaitienė. pusse
serės Corine ir Kristina Bulotaitės ir Kristina ČiČinskaitė.

ŠIŲ METŲ SKAUTŲ 
STOVYKLOJE "BALTIJOJE

Sunku 
skautai 
26 metus 
lavieteje 
vėl gaunasi proga aprašyti 
praėjusių skautų stovyklų, 
kuri vyko š.m. nuo rugpjū
čio mėn. 4-11 d.

Iš viso stovyklavo 12 
vilkiukų, 4 paukštytės, 
4 skautės ir du "savaitgali
niai" skautai vyčiai. Prie 
šių stovyklautojų prisidėjo 
4 Broliai vadovai ir 3 Se
sės vadovės bei šeimininkė 
ir jos pagalbininkė, ir vie
nas - "lukvedys".

dėjo ir 
"Vilkiukai 
programos 
paukštytės 
sekant 
atsirado 
vasarnamyje, kur vyko 
žaidimai - "scavenger hunt" 
- paslėpto turto-ieškojimas 
ir užvalgymai. AČIŪ Bro
liui Juozui ir Broliui Pet
rui Drešeriui

W FUNERAL HOMEWj
J.F.WILSON & SONS Ine?® 

Vi 23 MapleBlv., 5784Verdun AvM 
rchateauguy, Que. Verdun, QueS 
Tel: 691-4763 * Tel: 767-9956’ 

^"modernios koply6q$|||

Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

1990.IX.19 7 psl



montrea
MIRUSIEJI:
• ANTANAS . PAKULIS,71 
m., mirė rugsėjo 3 d. Pa
laidotas iš AV P-jos baž
nyčios
• ZINKEVIČIUS Bronius,su
laukdamas 90 m.,mlrė.Liko 
Lietuvoje dukros,sūnus, anū
kai ir proanūkai.Palaidotas 
iš AV P-jos bažnyčios Cote 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• O. SITKAUSKIENĖ, savo 
a.a. vyro Kazimiero Sitkaus- 
ko 4 m. mirties prisimini
mo proga, aukojo "NL" $50.

Nuoširdžiai dėkojame."NL"

PAIEŠKOJIMAS
Mirus JERONIMUI NAS- 

KAUSKUI artimieji arba 
draugai prašomi susisiekti 
su Office of the Public 
Trustee, 145 Queen Street 
West,Toronto, Ont., M5H - 
2N8 dėl jo palikimo bylos, 
nr. 803516-4.

Kreiptis į H.O.Kemp, 
Trust Officer,aukščiau nu - 
rodytu adresu. Arba Pra “ 
nešti "NL" Redakcijai.^__

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
pradėjo mokslo metus tose 
pačiose patalpose, kaip 
praeitais metais - POLY
VALENT mokykloje, 4115 
St.Jacques W., prie metro 
St.Henri Place.

Linkime gėry mokslo 
mėty.

VISUOTINAS "NL" 
AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 

vyks sekmadienį, rugsė
jo mėn. 23 d., 12:30 val.p. 
p.^ AV P-jos salėje.

Primename, kad visi 
skaitytojai turi teisę bal
suoti. Prašome gausiai 
dalyvauti! "NL"

DĖKOJA
MONTREALIEČIAMS

Juozas Piečaitis nese
niai gavo laišky iš MAŽO
JO _ VILNIAUS TEATRO 
grupės. Jame rašoma:

"Laimingai grįžę į Lie
tuvy, rašome Jums, norė
dami padėkoti už nuoširdy 
Mažojo Teatro trupės priė
mimu Montrealyje.

Parsivežėme daug 
įspūdžiy, kuriy labai laukė 
artimieji, kolegos ir Lietu
vos spauda.

Trupė šiuo metu atos
togauja. Gausiuose susitiki
muose su visuomene su 
malonumu rodome parsivež
tu videojuostę apie mūšy 
kelionę. Jūsų mielai šeimai 
joje skirtas didelis dėmesys. 
...Montrealis paliko malo
niausiu įspūdį trupei.

...Aktoriai dėkingi ir siun
čia laby dieny visiems 
Montrealio lietuviams už 
rūpestį ir globę viešnagės 
metu".

Pasirašė Rimas Tuminas

VASARIO 16 GIMNAZIJAI PAREMTI 1989-90 m.
MONTREALYJE AUKOJO:__

/ tęsinys /
$ 15 - Č. Rugys; po $ 12- J. Adamonienė, Br.Bunys, 

P. Bunys, J. Blauzdžiūnienė, Z.Borysas, A. Grigelienė, 
M.Kringelis, P.Šukys, E.Tanona; po $ 10 - O.Čečkauskie- 
nė, V.Markauskas, J.Naruševičius, K. Mickus ir V. Viliu- 
šienė.

Aukojusiems dėkojame. Aukas galima įteikti že
miau pasirašiusiems,arba įnešti į LITO sęskaitę Nr.220.

J.Dalmotas, A. Jonelis

/.....atkelta iš 7 psl./ 
galima būti linksmam ir 
gal - šiek tiek liūdnam.
Linksmam, kad atrodo,

Man atrodo, ypatin- 
t išreikšti 

kuris 
šios 

ir 
jos

labai darbščię ir sęžiningę 
taikę sudarė šiais ir praei
tais metais tėveliai, vyčiai 
ir kt., kurie pasiryžę rū
pintis stovyklavietės prie
žiūra. I 
gę AČIŪ reikia 
Rimui Rudinskui 
daug prisidėjo prie 
talkos organizavimo 
visiems, kurie prie 
prisidėjo. Taip pat Broliui 
Linui Staškevičiui, kuris 
per savo BALTIJOS stovyk
los pirmininko kadenciję 
prisidėjo prie stovyklavie
tės išlaikymo.

Iki pasimatymo 
vasarę BALTIJOJE!

Geležinis Vilkas
/ Apie skautę veiklę rude-

nį, pradėjus nauję sezonę, 
bus parašyta daugiau/.

e Lasalletis PRANAS DI -
KAITIS (Dobilas) išleido I- 
ęję dalį savo apysakos 
IŠMEST1NUKAS. Knygę ga
lima gauti pas autoriy .už
sisakant telefonu 366-1673 
arba rašant autoriui 105 
Monette Str., LASALLE,P. 
Q., H8R 2L3, Canada •

Knyga 278 psl., viršelis 
dail. Edmundo Dikaičio. 
Kaina $10.

Jeigu galvojate apsigyven
ti Toronte ar apylinkėse, 
namų įsigijimui Jums 
maloniai patarnaus Mrs.

JENNY STULGINSKAS 
HOMELIFE / BAYVIEW 
kompanijoje.

Tel.
darbo: (416)-324-2822 
namų: (416)-889-7813

kitę

Dr. JONAS MALISKA
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI
1440St. Catherine St. W. Sui>e701

Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

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

Atidaryta haadiea aao • - 1# v.v. 
Seitadieniaie : aao > r. — 0:3# v.v. 
SefcanadieiUata*, awo 10 r. - 0:30 v.v.

Tol.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M3c. L.M.C.C. P.R.CJS. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING 
1538 SlMriMoaka St. W. Sult* 215, Montrool, Que.. H3G 1L5

T«L:i 931-4024

VYRESNIEJI STOVYKLAUTOJAI. Iš kairės: V. Jurkus, Jz. PieČaitis, 
R. Piečaitis, P. Drešeris, L. Staškevičius ir R. Otto, jr.

Nuotr. R. Otto.

ALAN SNAPKAUSKAS

• ALAN SNAPKAUSKAS, 
Albino ir Annos Snapkauskų 
sūnus ir P.Snapkauskienes 
vaikaitis, gyvenantis Otta-

woje, priimtas į Carlton'o 
Universitetę.kur pasirinko 
medicinos mokslus.

Sveikiname’.

KANADOS LIETUVIAI - VYKDYKIME SAVO MILIJONINI 
PAGALBOS LIETUVAI VAJŲ, PASINAUDODAMI "LITO" 
PASLAUGOMIS ir TAM TIKSLUI SKIRTA SĄSKAITAI

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

Tel.: 627- 1328

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: R/C LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St. W. Montreal tel.: (514) 488-3363 

Toronte tel.: (416) 886-7659

Aparatai yra Šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, JVC, NEC, Sony, Sanyo.

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

CONTRACTOR

TEL: 366-5484

ENTREPREK =UR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIE I

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102 A. ALLION
LASALLE, QU Ė. H8P2C5

KAILIU SIUVĖJAS 
pasirinkimas gatavų paltųDidelis 

Saugojimas vasaros laiku (Storage)
* Taisau r remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu.

1449 rue 8t. Alexandre.
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai:
844- 7307 ir 288-9648

MONTREAL. P.O. H3W 1X5

PORTRAITS 
PASSEPORT • COMMERCIAL 
MARI AGE •WEDDINGS 

STUDIOl I 5220 ch. QUEEN MARY rd. 
TONY LAURINAITIS

Tel. 481-6608

KNYGOS Iš LIETUVOS
Norintieji įsigyti "VAGOS" ir "MOKSLO" leidyk- 

lų išleistų knygų Lietuvoje, gali Kreiptis į tų lei
dyklų atstovų Kanadoje ir JAV-ėse, Liudų Stanke
vičių, 1053 Albanel Cr., Duverney, Lavai, P.^. 
HZG 4K7, Tel.: 669-8834.
"švyturio" metinė prenumerata oro paštu - $42.-

Pein.tale* Perez Painting.
RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

STUCCO & WALL PAPER

D. Perez 
President

2422 MENARD - LASALLE 
P. QUE H8N 1J5Tel.: 365-6444

LIETUVIŠKA RADIJO

PROG RAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12j vai. nakties 

Programos Vedėjas: LIUDAS STANKEVIČIUS
1053 Albanai Cr. Dvvamay, Lavai, P.O. H7Q 4K7 

Tol.: 669-8834

D. N. BALTRUKONISMember

Foto M.L.S. 
SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Į”:”” C. 1. B. 
GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CČTĖ realties 
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, ST0GEUAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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