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ĮVYKIŲ APŽVALGA

UKRAINA REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS: 
MILŽINIŠKOS 
DEMONSTRACIJOS KIJEVE 
Š.m.rugsėjo mėn. 30 

d.įvyko milžiniškos de
monstracijos Ukrainos sos
tinėje Kijeve. Minios už
tvindė gatves, garsiai rei
kalaudamos ne kažkokios 
Gorbačiov'o siūlomos są
junginės sutarties, bet tik
ro suvereniteto, pilnos 
nepriklausomybės. Užsienio 
žurnalistai teigia dalyvavus 
virš 200.000 žmonių. De
monstracijos vyko visų 
dienų. Jų metu buvo neša
mas karstas, kuris simbo
lizavo komunistinės sovietų 
imperijos mirtį. Matėsi 
daugybė Ukrainos tautinių 
mėlynai-geltonų vėliavų 
ir -Įvairiausių šūkių, reika
laujančių laisvės ir nepri
klausomybės Ukrainai ir 
skelbiančių komunizmo 
galų.

Demonstrantai apsupo 
vyriausybės rūmus ir įteikė 
Ukrainos nepriklausomybės 
sųjūdžio RUK vadovų pa
rašytų raštų, reikalaujanti, 
kad pasitrauktų dabartinė 
komunistinė Ukrainos vy
riausybė ir būtų paskelbti 
laisvi rinkimai į laisvos 
ir nepriklausomos Ukrainos 
parlamentų. Lenino pa
minklų Kijevo miesto cent
re saugojo sovietinės mili
cijos būriai, nes minia, 
praeidama pro jį, šaukė:"Ša- 
lin Leninų iš Ukrainos." 
Prie parlamento rūmų mili
cija iš pradžių bandė mi
nios neprileisti, tačiau 
pagaliau buvo priversta 
į vidų įleisti delegacijų. 
Delegacijų lydėjo didžiulė 
laisvos Ukrainos vėliava, 
kurių jaunimas įnešė pir
mų kartų Sovietų okupaci
jos laikotarpyje į parla
mento rūmus.

Demonstracija buvo 
nukreipta ir prieš maisto 
trūkumų,tačiau demonstraci
jos dienų stebuklingai krau
tuvėse staiga atsirado ir 
vištienos, ir vaisių,ir mais
to produktų. Tasai sovieti
nis stebuklas buvo minios 
sutiktas pašaipiai, nurodant 
kad kitų dienų lentynos 
vėl bus tuščios...

Demonstracijų organiza
toriai pareiškė spaudos 
atstovams, kad netrukus 
bus vėl demonstruojama. 
Vieno demonstranto žo
džiais: "Jeigu mes dabar 
tylėsime, liksime visiems 
laikams Kremliaus vergais"

Amerikiečių ir kanadie
čių televizijos stotys, trans
liavusios šias demonstraci
jas, pastebėjo, kad Ukrai
nos RUK sųjūdis ir gausūs 
jo rėmėjai yra pasiryžę 
sekti Lietuvos ir Pabaltijo 
pavyzdžiu. Paminėta, kad 
Gorbačiov’as buvęs taip 
šių įvykių Ukrainoje paveik
tas, kad atsisakęs dalyvau
ti tarptautinėje Pasaulio 
konferencijoje, skirtoje val

iutu
kų problemoms Ir sušauk
toje Jungtinių Tautų rū
muose New York’e. Prisi
dėjo taip pat, žinoma, 
skandalinga SSSR ekonomi
nė padėtis ir trupančios 
raudonosios imperijos bau
bas.

Paraštėje pažymėtina, 
kad toji konferencija, ku-« 
rios pirm minko pavaduotoju 
buvo Kanados min.pirm. 
B.Mulroney, nieko, be gra
žių frazių, neatsiekė. Vieno 
Kanados televizijos komen
tatoriaus žodžiais, būtų 
buvę daug daugiau padary
ta, jeigu visi pinigai,išleis
ti valstybės galvų kelio
nėms, apsaugai ir viešbu
čiams, būtų buvę atiduoti 
vaikų globos draugijoms. 
Vietoje tuščios retorikos, 
Kanados M,ulroney ir Ame
rikos Bti*.. as^turėcų konkre
čiai rūpintis savo kraštuose 
benamiais našlaičiais, tam
pančiais prostitucijos ir 
narkotikų aukomis didmies
čiuose ir indėnų šeimoms 
rezervatuose, žūstančioms 
nuo baltųjų atgabento al
koholio.
IZRAELIO SAUGUMO 
VEIKLA IR KNYGA APIE 
MASSAD

Kaip šeimininkauja Iz
raelio saugumo, žinomo
MASSAD vardu, agentai
amerikoje ir Kanadoje, 
paaiškėjo, kai buvęs Izrae
lio saugumo žymus agentas 
Kanados pilietis, pasitraukė 
iš MSSAD ir, atvykęs į 
Kanadų, Ontario provinciją 
nutarė išleisti knygų apie 
šių paslaptingų organizaciją 
ir jos paslaptingų veiklų. 
Knygos autorius - Victor 
Ostrovsky, knyga pavadinta 
BY WAY OF DECEPTION 
(Apgaulingais keliais). Šioje 
knygoje iškelta visa eilė 
iki šiol nežinomų faktų 
apie Izraelio saugumo a- 
gentus, plačiai veikiančius 
Amerikos sostinėje ir did
miesčiuose, taip pat ir 
Kanadoje. Paminėta taip 
pat, kaip Izraelio saugumas 
nors ir žinojo svarbias 
detales apie 1983 m.arabų 
teroristų planuojamų ame
rikiečių marinų kareivinių, 
užpuolimų Beiruto mieste, 
apie tai tik labai miglotai 
ir per vėlai užsiminė JAV 
karinei vadovybei. Pasėka 
- sprogus dinamito pakrau
tam automobiliui, žuvo 
270 marinų. Žuvo ir arabų 
teroristas šoferis, sųmonin- 
gai paaukojęs savo gyvybę. 
Po šio įvykio netrukus 
Amerika išgabeno namo 
visus savo karinius dalinius, 
sutelktus Beiruto mieste 
ir skirtus paliaubų užtikri
nimui tarp besikaunančių 
libaniečių brolžudiškose 
kautynėse. Ostrovsky savo 
knygoje tvirtina, kad MAS
SAD taip pasielgęs, nes 
Izraelis norėjęs tokiu būdu 
Ameriką dar labiau supju
dyti su arabais.

Izraelio vyriausybė vi

sokiais būdais bandė su
laikyti knygos platinimų, 
į Ostrovskio namus atvykę 
du MASSAD agentai siūlė 
jam bet kokių pinigų sumą 
jeigu jis sutiksiųs knygos 
nespausdinti ir neplatinti. 
Ostrovskiui atsisakius pini
gų, Izraelio vyriausybė 
bandė per teismus knygos 
leidimų užblokuoti. Kana
doje tai pavyko, nes čia 
esama kažkokio neaiškaus 
įstatymo, kuriuo remiantis 
svetimos vyriausybės gali 
sulaikyti knygų spausdinimą, 
jeigu įrodo, kad tuo būtų 
gresiama žmonių gyvybei.

Keliolikai dienų pavyko 
knygos platinimų sulaikyti 
Amerikoje, bet apeliacinis 
teismas knygų platinti lei
do, nes Amerikoje nėra 
jokio įstatymo, varžančio 
spaudos laisvę. Knygai 
pasirodžius Amerikoje, 
Izraelio vyriausybė jos 
platinimo nebestabdė ir 
Kanadoje, nes toks žygis 
būtų buvęs, anot Izraelio, 
beprasmis. Ostrovskis da
bar slapstosi, nes bijo, 

2.ger>t„-. j-y 
nepagrobtų ir nenugabentų 
į Izraelį, kur jis būtų tei
siamas už valstybes išdavi
mų.

Kelias dienas po knygos 
išleidimo, buvo įsilaužta 
į Kanados leidyklų, išleidu
sių šių knygų, ir pavogta 
visų knygynų, kuriems kny
ga buvo išsiuntinėta, var
dai ir adresai. Išdaužėjai 
iki šios dienos nesuimti. 
Šiuo metu minėtoji knyga 
yra labiausiai perkama 
Amerikoje.

INDĖNŲ REZERVATO 
OKOJE APGULA 
PASIBAIGĖ

78 dienas nusitęsusi 
Quebec'o provincinės poli
cijos ir Kanados karinių 
dalinių apgula Okos vieto
vėje, netoli Montrealio, 
pasibaigė š.m.rugsėjo mėn. 
26 d., kai 50 indėnų gynė
jų, moterų ir vaikų per 
spygliuotų vielų užtvarų 
išėjo ant kelio ir buvo 
policijos ir kareivių suimti. 
Tačiau visa tai atsitiko 
taip nelauktai, kad karei
viai ir policininkai pasime
tė. Indėnų moterys ir vy
rai apsistumdė ir net susi
mušė su policininkais ir 
kareiviais, juos kemšančiais 
į autobusus. Keli asmenys 
abejose pusėse buvo leng
viau ir sunkiau sužeisti. 
Kai kurios moterys ir vai
kai netrukus buvo paleisti, 
o kiti Jerome miesto teis
me buvo apkaltinti ginklų 
turėjimu, priešinimusi poli
cijai, triukšmo kėlimu ir 
viešosios tvarkos ardymu. 
Visi neprisipažino kaltais. 
Buvo demonstruojami šau
tuvai, revolveriai ir peiliai. 
Tarp apie 60-ties indėnų 
ginklų tiktai keli yra įsta
tymais draudžiami.

Tuo, deja, šis istorinis 
indėnų pasipriešinimas ne
sibaigė. Kanados ir Ameri
kos gentys dabar vieningai 
pasiryžo kovoti už savo 
teises. Kanados vyriausybei 
( ir provincijų vyriausy
bėms),delsus virš 100 metų, 
teks atsilyginti už suktai 
nusavintas indėnų ir eskimų 

žemes, grųžinti arba už
mokėti uz melagingomis su
tartimis įsigytus milžiniš
kus plotus žemių, miškų 
ir ežerų, išpildyti pažadus 
ir pagaliau suteikti žmo
niškas gyvenimo sųlygas 
rezervatuose esantiems 
indėnams. Gal pagaliau 
reikės įsteigti jų mokyklas, 
grųžinti jiems jų gimtas 
tarmes, leisti išpažinti 
savo prigimtinę religijų 
ir suteikti galimybių at
spausdinti knygas bei leisti 
jų laikraščius. Taip pat 
leisti indėnams ir eski
mams įsteigti savo provin
cijas su laisvai, demokra
tiškai išrinktais parlamen
tais. 11-tosios ir 12-tosios 
provincijų įsteigimas yra 
būtinas, nes indėnai ir 
eskimai yra vienintelės 
Kanados išskirtinės (naudo
jant Quebec'o prov. tik 
sau norimų prisitaikyti 
terminų, "distinct") bend
ruomenės, kurių provincijos 
i <ekada nebuvo įsteigtos: 
1 ai tieji norėjo pasiglemžti 
■au visus teritorijų žemės 

fit-ius ir pralobti tikrųjų 
tų žemių savininkų sųskai- 
ta.

KONSERVTORIŲ PARTIJOS 
AGONIJA

Kai atrodė, kad Mulro
ney partija jau nebegali 
labiau smukti, vėliausiųjų 
viešosios nuomonės biuro 
apklausinėjimą rezultatai 
skelbia, kad už Kanados 
Progresyvią Konservatorių 
partijų, jeigu rinkimai vyk
tų šiuo metu, tebalsuotų 
15% rinkėjų. Iki šiol jokia 
valdančioji partija Kanado
je nebuvo taip labai nusmu
kusi. Mulroney ir Konser
vatorių partija guodžiasi, 
kad iki rinkimų dar yra 
keli metai laiko ir gal 
rinkėjus bus galima vėl 
panašiai užliūliuoti, kaip 
praeitųjų rinkimų vajaus 
metu. Tačiau vargu ar 
tai pasiseks, nes po Meech 
Lake nesėkmės, pats min. 
pirm. B. Mulroney dingo 
iš politinio horizonto visų 
mielų vasarų ir tiktai į- 
vairūs gandai ir kandžios 
karikatūros retkarčiais 
pasirodydavo spaudoje apie 
jo "povandeninę" veiklų. 
Stebėtinu būdu ir visi mi
nisterial panašiai dingo 
iš horizonto. Kelis mėne
sius atrodė Kanada nebetu
ri jokios valdžios. Ir štai, 
po atostogų staiga kyštelė
jo vėl {jats min.pirminin- 
kas ir ėmė įžūliai brukti 
neapkenčiamų GST mokes
čių reformų. Tos reformos 
ir mokesčių nenori bent 
85% Kanados gyventojų, 
bet B. Mulroney nutarė 
jų žūt būt įgyvendinti. 
Skelbiama, kad nerinktas 
senatas, dominuojamas 
liberalų, norįs primesti savo 
valių rinktam parlamentui 
ir sulaikyti nepopuliarius 
GST mokesčius. Jis tų ne
rinktų senatų prikimšo 
nerinktais konservatorių 
partijos nariais bei rėmė
jais ir tokiu būdu tikisi 
išgauti senato palaiminimų 
minėtiems mokesčiams.

Iš tiesų, to senato di
delė dauguma kanadiečių 
seniai nebenori ir jį mielai

DEPUTATO ATMINTINĖ - Vienas svarbiausių klausimų.— 
derybos. Manome, kad ūi fotografija turėtų būti gera paspirtis 
kuriam bus patikėta rengtis į nelengv% kelionę. Nuotraukoje — 
Arvydas Sabonis ir M. Oorbačiovas.

panaikintų, nes tai susenu
sių ir įvairių partijų velt
ėdžių susibūrimas, tiktai 
be jokios naudos ir gėdos 
tuštinąs valstybės iždų.

Kalbant apie Kanados 
min.pirmininko "nuopel
nus", paminėtina, kad jis 
atsisakė priimti Tibeto 
Dalai Lamų, nes bet kokia 
audiencija, turbūt, galėtų 
pakenkti santykiams su 
komunistine Kinija, kur 
biznieriai jau investavo 
nemaža kapitalo. Labai 
jau primena tasai inciden
tas Kanados dabartinės 
vyriausybės išsisukinėjimus 
ir išsiraitymus, atvykus 
Lietuvos vyriausybės vado
vams į Ottawu. Nieko nuos
tabaus. B. Mulroney, • kaip 
paprastai, ištikimai sekė 
savo mokytojo G. Bush'o 
pėdomis, kuris labai pana
šiai raitėsi, kaip ungurys 
keptuvėje, reporterių pri
mygtinai klausinėjamas 
apie Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimų.
LIETUVOS DELEGACIJA 
IŠVYKO MASKVON
PASITARIMAMS

Nuo š.m. KOVO 11d. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo, praėjus 6 mė
nesiams ir 20-čiai dienų, 
pagaliau Lietuvos delegaci
ja spalio mėn. 2 d. išvyko 
Maskvon. Pasitarimai, kaip 
praneša Vilniaus radijas, 
tėra paruošiamojo pobūdžio, 
taigi, dar ne derybos. Lie
tuvos delegacija, vadovau
jama AT pirmininko Vy
tauto Landsbergio, įteiks 
Kremliui savo pasiūlymus 
dėl derybų darbotvarkės. 
Lietuvos išeities pozicija 
bus ta pati, kaip Estijos 
ir Latvijos: bus tariamasi 
ne dėl Gorbačiov’o siūlo
mos miglotos sąjunginės 
sutarties, bet dėl Nepriklau
somybės atstatymo. Pabrė
žiama taip pat, kad bus 
tariamasi, kaip lygus su 
lygiu, valstybė su valstybe, 
o ne kaip koks pavaldinys 
su valdytoju. Kaip 'tiktai 
dėlei Kremliaus įžūlios 
laikysenos ir patiektų 8- 
nių nepriimtinų punktų, 
(kurie įrašyti tos aukščiau 
minėtos apgaulingos ir 
suktos sąjunginės sutarties 
projekte) Estijos delegacija 
tuojau grįžo namo, o Lat
vijos delegacija visai nebe- 
vyko Maskvon. Kokiu tonu 
prakalbės Gorbačiov’as, 

Ryžkov'as ir kiti griūvan
čios komunistinės imperijos 
ramstytojai su lietuviais 
- parodys netolima ateitis.

Tuo tarpu iš Maskvos 
sklinda sena propagandinė 
plokštelė, skirta naivią 
amerikiečių ausims, apie 
pavojų, kad, Sovietų Sąjun
gai subyrėjus, galinčios 
atsirasti 15 atominiais
ginklais ginkluotų res
publikų, kurios grėstų pa
saulio taikai; kad Gorba- 
čiov'ui nuvirtus nuo sosto, 
galinti kilti klaiki maišatis 
ir, ko gero, nepatenkinti 
maršalai ir generolai galį 
įvesti karinę diktatūrą, 
ir t.t., ir t.t.

Taip vardijant visas 
pekliškas pranašystes, ban
doma išgąsdinti Bush'ą ir 
Ameriką, ir įtikinti, kad 
Sovietų Sąjungų reikia sku
biai remti pinigais, techni
ne pagalba, maistu ir dar 
kartų pinigais.

Pasigirdo net grasinimą,, 
taikomų tiesiogiai Lietuvai, 
kad, jeigu nebus paisoma 
Kremliaus siūlomų receptu, 
galinti ir vėl būti atnaujin
ta blokada. Neatrodo, kad 
Lietuva tokio kaišiojamo 
kumščio išsigųstų. Lietuvos 
parlamentas tebeleidžia 
vienų po kito įstatymus 
ir visiškai nesiskubina bėg
ti į Maskvų ir maldauti 
derybų. Laikas, kaip labai 
aiškiai matosi, dirba ne 
Maskvos labui. Ekonominė 
Sovietų Sųjungos padėtis 
nepaprastu greičiu artėja 
į nebesulaikomų katastrofą. 
To nebeslepia joks sovietų 
ekonomistas ir blaiviai 
galvoti sugebųs deputatas 
arba net ir partietis. O 
Vakarų komentatoriai ir 
reporteriai visai atvirai 
pranašauja badų ir maištus, 
jei Kremliaus vadai nesi
ims radikalių ir skubių 
ekonominių reformų.

Boris J eicin'as grasina 
imsiųsis reformų b e Krem
liaus pritarimo, jei Gorba- 
čiov'as dar vis tūpčios, 
žengdamas žingsnį pirmyn 
ir tuojau pat pusę žingsnio 
atgal, kaip paprastai, ne
galėdamas apsispręsti, nes 
bando įtikti vieniems ir 
kitiems.

Tuo tarpu Lietuva (o 
taip pat Estija ir Latvija) 
tyliai ir rūpestingai krauna 
atsargas ir ruošiasi žiemai, 

(....nukelta į 2 psl.)
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(......atkelta iš 2 psi.) šešias savaites prieš rinki
mus?” - o lapkričio mėn.

veda viduryje bus renkami visi 
kongreso atstovai ir treč
dalis senatorių. Žinant, 
kad beveik 90% senųjų 
kongresmenų bei senatorių 
Amerikoje yra perrenkami, 
didelių pasikeitimų vargu 
ar galima tikėtis. Betgi, 
reikės 
dolerių 
kuris 
panašus 
dijų. Taigi, bus užimtas 
pats prezidentas, turis 
paramstyti savo respubliko
nus kandidatus, paskraidyda- 
mas po visų kraštų, o taip 
pat ir patys kandidatai, 
sakydami prakalbas, mojuo
dami vėliavomis, bučiuoda
mi vaikus ir sprogdindami 
įvairiaspalvius balionus.

nesireklamuodama 1 
derybas su kitomis respub
likomis ir palankiai nusitei
kusiomis Europos valstybė
mis, stiprindama ekonomi
nius ir politinius ryšius. 
Amerikos kongrese irgi 
esama pakankamai palankią 
kongreso atstovų ir senato
rių, kurie patvirtintų įsta
tymų, teikianti finansinę 
paramų Lietuvai.

199U m. rugsėjo 26 d. Hyatt Regency O'Hare vieš
butyje, Chicago, Illinois, Veteranų Administracijos sekre
torius Edward Derwinski sukvietė Amerikos tautybių at
stovus pasimatymui - apskrito stalo pasikalbėjimui (raund 
table discussions) su Prezidentu Bush. Sekretorius Edward 
Derwinski, jau daugelį metų yra įsitraukęs į tautybių 
veiklą ir yra didelis lietuvių draugas. Dabar jis yra papra
šytas prezidento Bush prie savo teisioginių pareigų kaip 
veteranų reikalų sekretorius, taip pat koordinuoti tauty
bių veiklą.

Atvykusį prezidentą pristatė ir su tautybių atstovais 
supažindino sekretorius Edward Derwinski.

Prezidentas pasakė žodį, apžvelgdamas pagrindines pa 
šaulį liečiančias problemas: Sovietų Sąjungoje vykstančius 
pasikeitimus, Rytų Europos atgimimą, Pabaltijo valstybių 
kelią į nepriklausomybę, pabrėždamas, kad jis Pabaltijo 
valstybių laisvės aspiracijas remia, artimųjų rytų įvykius 
ir JAV sąmatos problemas.

Po to dalyviai (17) turėjo progos asmeniškai statyti 
Prezidentui klausimus įvairiomis temomis. Lietuviams at
stovavo dr. K. Bobelis, C. Oksas ir J. Lendraitis. Lietu
viai iškėlė esančias problemas Lietuvoje, galimą naują 
ekonominę blokadą, atidėliojimus pasitarimus su Maskva, 
ekonominę krizę ir 1.1. Prezidentas labai nuoširdžiai aiš
kino iškeltus klausinius, kai kuriuos referavo, saugumo ta
rybos asistentui ir vėl pabrėžė JAV įsipareigojimą dėl 
Pabaltijo valstybių nepriklausomybės.

Dr. K. Bobelis įteikė Prezidentui asmenišką ministrės 
pirmininkės Kazimieros Prunskienės laišką, kurį jis atve
žė iš Vilniaus.
SUSTIPRINKIME IŠEIVIJOS VEIKLĄ

Savo 1990 m. rugsėjo 22 d. posėdyje Vašingtone Vy
riausiojo Lietuvos išlaisvinimo Komiteto Valdyba, išklau
siusi dr. Kazio Bobelio pranešimą iš okupuotos Lietuvos 
bei susipažinusi su JAV spaudoje pasirodžiusiais dėmesio

vertais straipsniais, kreipiasi į lietuviu visuomenę nedel
siant sustiprinti ir paspartinti spaudimą į laisvų kraštų 
visuomenių ir vyriausybių sąžinę konkrečiai paremti 
lietuvių tautos pastangas atstatyti Lietuvos suvereninę, 
demokratinę valstybę.

Paskutinėmis dienomis, JAV sostinės didžiojoje spau
doje, būtent, THE WASHINGTON POST ir THE WA
SHINGTON TIMES, pasirodė, šalia pesimistinių žinių, 
politinių komentatorių Evans ir Novak, C. Meyer ir M. 
Dobbs optimizmą keliančių pranešimų. Teigiami reiškiniai 
galimybė, jog JAV Valstybės Departamento politika galin
ti pasisukti į teigiamą kryptį Lietuvos bylos atžvilgiu ir, 
kad Valstybės Departamento analistai jau sutinką su Bo
ris Jelcino nuomone, Kad prieš 3 metus Gorbačiovas pra
leidęs progą ramiai leisti Pabaltijo tautoms atstatyti 
nepriklausomybę. Iš kitos pusės, nerimą kelia žinia, kad 
Sovietų Sąjungos prezidentas Gorbačiovas grasinąs Lie
tuvos Respublikoje panaudoti "prezidentinę galią", t.y. 
įvesti apgulos ar karo stovį.________________ ______ i

AR KILS KARAS 
PERSIJOS 'ĮLANKOJE?

Gal reikėtų pradžioje 
atsakyti j ši klausimų klau
simu, kuri prieš kelias 
dienas paklausė vienas 
amerikietis reporteris: "Ar 
atsimenate, kad Amerika 
būtų kada pradėjusi karų

laiko ir milijonų 
rinkiminiam vajui, 

Amerikoje dažnai 
l nevykusių kome- 

Taigi, bus 
prezidentas,

karo
pra-

Sad-

Vlsiškai aišku, kad 
tokiu laiku negalima 
dėti.

Todėl Irako prez. 
dam Hussein’as gali ramiai
miegoti, jo kariai įsitvir
tinti dykumoje ir Kuwait'e, 
o diplomatai bandyti rasti 
kokių nors visiems priim
tinų taikingo sprendimo 
formulę. Tokia jau plaukio
ja ore. Jų paleido visai 
neseniai Prancūzijos prez. 
Franęois Mitterand'as, pa
siūlęs Irakui: jei jo kariuo-

menė pasitrauksianti iš 
Kuwait’o, atiduoti kelias 
strategines salas ir žmo
niškų priėjimų prie Persijos 
įlankos, o Irakas turėsiųs 
už tai atsilyginti Kuwait’ui 
už padarytus nuostolius.

Taikingesni balsai sklin
da iš Bagdado: mažiau 
kalbama apie šventųjį karą 
prieš netikėlius, o bandoma 
per Jordano karalių Husse- 
in'ų pasiekti JAV ir jos 
sųjungininkų bei Jungtinių 
Tautų ausis.

AUKOS KANADOS LIETUVIU FONDUI
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TO YOUR HOME

Canada

1 -800-267-6650. Pour obtenir la 
version franęaise de cette publication, 
veuillez composez le 1 -800-267-6640.

If you haven’t received the guide 
by October 15th, call the toll-free 
number below and a copy will be 
sent to your home.

1-800-267-6620

Wondering whether your grocery bill will go up? Thinking about how much to save for that new car? Asking 
if your bank service charge will be taxed? Or, just plain confused? The answer is as close as your phone. 

Call us, your GST Consumer Information Office. On January 1, 1991, the proposed GST is 
scheduled to replace the Federal Sales Tax (FST) in the marketplace. To understand 

what it means... and what it means to you... you need information.
We can give you the facts. Ask us for your free copy of The Consumer’s 

Guide to the GST and Prices. Full of helpful information, it also 
features a Key List showing how the replacement of FST with 

GST should affect prices. We’re here to help you know 
what to expect, what to ask and where to turn. Because 

the more you know, the better you shop. Our lines 
are open from 3 to 9 p.m. every day. And they’re 

toll-free from anywhere in Canada. For 
hearing impaired call 1-800-465-7735.

The answer is to call.
Your GST Consumer 

Information Office.
1-800-668-2122

Government of Canada Gouvernement du Canada

■ Government Gouvernement■ t ■ of Canada du Canada

o*

COMING SOON
Every household in Canada will be 
receiving an 8-page information 
guide in the next few days. It 

outlines the country’s economic 
plan and contains important 
information about Canada’s 
future. Please look for it in your iJt^oJT^e ’̂rf31638?.031.1 

J 1 -flAA-OR7-Doi ir ohlnmr
mailbox and take the time to 
read what’s inside.

THE PROPOSED GST FIND OUT WHAT’S GOING ON. AND COMING OFE

nariai
Linkunaitis Jonas
Gumauskas Vladas 
Aklys Jonas ........
Bendoraitis Juozas 
Kisielienė Pranė . 
Sapkienė Valerija 
Bataitis Juozas ... 
Kisielaitis Juozas 
Orentienė Zinaida 
Pakulis Juozas .. 
Vaičiūnas Petras. 
Vaičiūnas Austė 
Žitkus Vladas ... 
Vaksmano Antano atminimui
Skaisčio Eimučio atminimui 

Brasas Petras 
Rameikis A. 
Stas Romas 
Stas Dalia . 
Aneliūnienės Adelės atminimui 
Kirkilis Leonardas ...........
Gudelis Viktoras ...............
Baltaduonytė-Lemon Rūta 
Ščepanavicienė Zuzana .. 
Pilipavičius Leonas ..........
Radėnas Henrikas .............
Venjrio Broniaus atminimui .. 
Staskevičius J.................................
Jungmeisteriai, Ada ir Borisas 
Kušneraičio Osvaldo atminimui 
Rudis Leonidas ... 
Bušmanas A. V. . 
Maziliauskienė Ina 
Gorys Julius ........
Ratavičius Ksaveras 
Ratavičienė Agota 
Zubricko Mečiaus atminimui 
Perkausko Vlado atminimui 
Kraniauskienės Pranės atminimui 
Montvila Pranas ........
Piyoriūpas. ..Alfonsas .. 
Montvilienė Genovaitė 
Vaitkevičius V...............
Vaičiulionis I..................
Pleinio Juozo atminimui 
Bersėnienė Elena ...........
Gaspero Aleksandro atminimui 
Lietuvninko Jono atminimui ... 
Tirilis Robertas ............................
Dalibago Aleksandro atminimui

100.- 
100.- 
100.- 
100.- 
100.- 
100.- 
300.- 
100.- 
100.- 
100.- 
100.- 
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100.- 
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11.
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120.
187.
316.
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394.
440.
511.
718.
805.
816.

1025.
1243.
1468.
1515.
1579.
1589.
1590.
1633.
1697.
1698.

įnašus papildė:
Rastapkevičius Juozas
Koyelaičiai Aleksas ir a.a. Teodora 
Statulevičiaus Aleksandro atminimui 
Bumbulis Antanas ..........
Stygos Prano atminimui 
Šernas Gytis M.................
Leverių Onos ir Juozo atminimui 
Zavadskienė Vera .................................
Vindašių Edmundo ir Povilo atmin 
Chainausko Miro atminimui 
Agurkio Vitoldo atminimui 
Ramonas Ignas ...................... .
Pargausko Prano atminimui 
Milašiaus Broniaus atminimui 
Stanevičiaus Leono atminimui 
Bumbulienė Monika ...................
Effertas Petras ir a.a. Veronika 
Mitalo Algirdo atminimui .... 
Bumbulytė-White Vida ...........
Bumbulytė - Dornfeld Rima 
Poškienė Klementina ..............
Krausas Arvydas ......................
Krausienė Elvyra ....... . .............

450.- 
91,165.- 

5U0.- 
200.- 
300.- 
280.- 
850.- 
520.- 
902.- 
390.- 

2,100.- 
320.- 
120.- 

1,230.- 
5,773.50 

200.- 
250.- 
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350.-

$ 50.- 
25.- 
95.- 
50.- 
40.- 
50.- 
50.- 
30.- 
25.- 
25.- 
25.- 
50.- 
30.-

Pradiniai įnašai:
Sacharov Erna ........................................
Vaitkevičius R....................... . .................
Zabarauskienės Olgos atminimui ... 
Timosenko Vladas ................................
Tirilienės Vandos atminimui ...........
Kačiulienė Sigita .................................
Girdauskas Ida N...................................
Bilevičienės Magdelenos atminimui 
Pažemeckas Juozas ...........................
Ambulto Mykolo atminimui ...........
Grimalauskienės M. atminimui ......
Šlekaičiai Konstancija ir Juozas .. 
Gluoksnys Pranas .................................

Naujus narius sveikiname. Papildžiusiems įnašus dėkoja
me. Padariusius pradinius įnašus kviečiame papildyti iki 
$100.- ir tapti pilnateisiais fondo nariais. Čia skelbiamos 
aukos bei įnašai yra gauti iki š.m. rugpjūčio mėn. 27 d. 
Po šios datos gauti įnašai bei narių sąrašai bus paskelbti 
vėliau. Naujų narių vajus tęsiamas ir toliau. Kviečiame 
visus Kanados lietuvius tapti KANADOS LIETUVIŲ FON
DO nariais bei įamžinti mirusius artimuosius. Mūsų adre
są ir kitas informacijas galite rasti šiame laikraštyje 
mūsų skelbime. Šiuo metu musų neliečiamas kapitalas 
artėja prie $1,500,000.- ir turime 1943 narius, kurių da
lis yra įamžinti mirusieji.

Kanados Lietuvių Fondas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

HrJfi



LIETUVOS.LATVIJOS 1REST1 JOS KELlXl | LAIŽV^.'
Vytautas Skuodis

( Svarbesnių įvykių kronika: 1990 metu balandžio mėn.)
/ tęsinys /

LIETUVOS Respublikos MT pirmininkė K. Pruns
kienė ir Užsienio Reikalų ministeris A. Saudargas sugrį
žo iš kelionės i ŠVEDIJĄ, NORVEGIJĄ ir DANIJĄ. Ten 
tarėsi su vyriausybių ir prekybos įmonių atstovais. K. 
Prunskienės nuomone, tie pasitarimai Lietuvai labai 
naudingi.

OSLO ir STOCKHOLME K. Prunskienė su vyriau
sybių žmonėmis susitiko tik kaip su politinių partijų 
vadovais. Į DANIJĄ ji atvyko folketingo kviečiama ir 
kelis kartus kalbėjosi su DANIJOS ministeriu pirmininku 
Schlueter ir Užsienio Reikalų ministeriu Ellemann-Jensen 
su DANIJOS prekybos rūmų atstovais.

Buvusi, t.y. dar nesuskilusi, LATVIJOS KP turėjo 
apie 177.000 narių. 67.000 iš jų neseniai pasisakė už 
nepriklausomų Latvijos Komunistų Partijų. Dabar sava
rankiškoje LATVIJOS KP yra 32.000 narių. Buvusioje 
komunistų partijoje latviai sudarė 38%. Šiuo metu SSKP 
teritorinėje organizacijoje latvių yra 12%, savarankiškoje 
- 89%, likusi dalis savarankiškoje partijoje - žydai, len
kai,lietuviai.

LIETUVOS vyriausybė nusprendė: kol tęsis ekono
minė blokada, Lietuva nesilaikys iki šiol galiojusios mais
to produktų realizavimo Sovietų Sųjungoje tvarkos.

Balandžio mėn.. 26 d.
MASKVOJE, Sverdlovo aikštėje bandė susideginti 

Stanislovas Žemaitis. Ligoninėje jis mirė. Gyveno Kauno 
rajone, Ežerėlyje. Laiškelyje žmonai, prieš išvykdamas 
l Maskvą, jis rašė, kad prasidėjusi blokada, Kauno gat
vėmis vaikščiojantys desantininkai atėmė norų gyventi.

KAUNO Arkikatedros Bazilikoje buvo atlaikytos 
Mišios už Černobylio aukas.. Vakare tūkstančiai žmonių 
susirinko prie Nemuno ir Neries santakos ir upėmis nu
plukdė Vilties ir Atminimo žiburius.

Buvę politiniai kaliniai L.Dambrauskas, S.Pancerna, 
S.Stungurys ir A. Žilinskas spaudoje paskelbė pareiški
mų, kuriuo smerkia kai kurių II-jo SĄJŪDŽIO SUVAŽIA
VIMO dalyvių pastangas neigti nepriklausomų LKP ir 
pradėti naujų visuomenės kiršinimo kampanijų, kurių 
inspiruoja Nepriklausomybės priešai.

ESTIJOS TSR AT aptarė Sovietų ekonomines sank
cijas LIETUVAI. Priimtas pareiškimo projektas, kuriame 
LIETUVOS BLOKADA traktuojama kaip KARINĖ AGRE
SIJA. Tų pačių dienų Estijos Kongreso komitetas priėmė 
protesto pareiškimų dėl sankcijų LIETUVAI ir ekonomi
nės blokados. Jame sakoma: SSSR, naudodama ekonomi
nes sankcijas, tuo pačiu pripažino Lietuvos Respubli
kos Nepriklausomybę, tačiau toliau tebekontroliuoja res
publikos teritorijų su kariuomenės ir KGB pagalba.

MASKVOJE, SSSR AT posėdyje vienas populiariau
sių ir labiausiai gerbiamų AT narių, Leningrado Univer
siteto profesorius Anatolijus Sobčiak pasiūlė išklausyti 
SSSR prezidento arba MT pirmininko informacijų apie 
ekonomines priemones, kurių imtasi ryšium su situacija 
Lietuvoje. Tokia informacija nebuvo padaryta. Vėliau 
žurnalistams A.Sobčiak kalbėjo: tokios sankcijas -. tai. 

. faktinis pripažinimas, kad LIETUVĄ
VIETŲ Valstybės DALIS. Kol mes oficialiai nepripa£insi-: 
tame LIETUVOS IŠĖJIMO IŠ SĄJUNGOS FAKTO, visi 
mūsų dabartiniai veiksmai NETEISĖTI.

LENKIJOS Užsienio Reikalų ministeris Krzystof 
Skubiszewski seime pareiškė, kad lietuvių tautos siekiai 
turi būti įkūnyti.

JAV prez. G.Bush aptarė padėtį Lietuvoje su Wa- 
shington’e besilankančiu VENEZUELOS prezidentu Carlos 
Andres Perez. G.Bush pareiškė svečiui, jog jo širdis 
ir jausmai yra lietuvių pusėje, tačiau Lietuva yra trapi 
problema SSSR viduje ir kad jis mėginsiųs atsižvelgti 
l abi problemos dimensijas.

JAV Senate kalbėjęs senatorius Robert Byrd pasi
sakė prieš suteikimų naujų ekonominių lengvatų SSSR, 
kuri nori badu numarinti atsiskyrusių Lietuvos Respubli
kų. Senatorius Alan Dixon pasakė: "Yra absoliučiai iro
niška, jog Amerika veda derybas su SSSR, norėdama 
suteikti tam kraštui labiausiai privilegijuotos valstybės 
statusų, kai tuo pačiu metu Sovietų vadai bando pa
smaugti Lietuvų ekonomiškai". Savo kalbų jis užbaigė 
taip: "Amerika visados džiaugiasi laisve, mes Lietuvai 
esame daug daugiau skolingi, negu kad dabar jai pade
dame".

PRANCŪZIJOS prez. F.Mitterand ir VAKARŲ 
VOKIETIJOS kancleris H. Kohl atsiuntė Lietuvos Res
publikos AT pirmininkui V. Landsbergiui laiškų, kuriame 
rašoma, jog "komplikuotas padėties Lietuvoje sprendimas 
reikalauja laiko ir kantrybės. Nėra abejonės, kad būtų 
pradėti pasitarimai su SSSR; tam padėtų, jeigu Jūsų 
Parlamentas suspenduotų tam tikram laikui nepriklauso
mybės deklaracijų".

ČEKOSLOVAKIJOS studentų parlamentas pareiškė 
pripažįstųs LIETUVOS RESPUBLIKĄ. Prie jų prisidėjo 
ir kitos organizacijos.

Iki balandžio mėn. 27 d.
LIETUVOS Teisininkų Draugija kreipėsi į viso 

pasaulio lietuvius teisininkus, prašydama visur iškelti, 
kad SSSR tęsia prievartos veiksmus prieš Lietuvos Res
publikų, jėga užėmė Lietuvos Respublikos Prokuratūros 
pastatų, nušalino Lietuvos prokurorų ir jo vieton paskyrė 
svetimos valstybės atstovų.

VILNIUJE įvyko LIETUVOS - DANIJOS Draugijos 
steigiamasis susirinkimas. Danijoje yra įsikūrusi Danijos- 
Lietuvos Draugija. RYGOJE steigiamas šios valstybės 
kultūros instituto centras, ketinantis aptarnauti BALTI
JOS respublikas.

MINSKO vienos metalo gamyklos darbininkai atsi
sakė lieti formas guminėms lazdoms gaminti, kurios 
gali būti panaudotos prieš lietuvius ir gruzinus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė paskelbė 
PAGALBOS LIETUVAI fondo įsteigimų.

JAV Administracija pakeitė savo nusistatymų 
prieš LIETUVOS premjerę K. Prunskienę ir jai buvo 
pranešta, kad gali į JAV atvykti, kada ji norinti ir bus 
vaišingai priimta.

AMERIKOS Lenkų Kongresas, jungiantis visas len
kų organizacijas Amerikoje, pasiuntė JAV prezidentui 
G. Bush laiškų, kuriame rašoma, kad lenkai remia lietu
vius ir pasisako už Lietuvos nepriklausomybę. Preziden
tas raginamas pripažinti Lietuvos Respublikų ir užmegz
ti pilnus diplomatinius ryšius.

SOVIĖTAMS įvedus ekonominį embargo Lietuvai,
1990. X.3

JAPONIJA jiems pritaikė kai kurias prekybines sankcijas. 
Balandžio mėn. 27 d.

MASKVOS miesto Tarybos vicepirmininkas S. 
Stankevič gavo LIETUVOS Respublikos MT pirmininkės 
K. Prunskienės kreipimąsi, kuriame sakoma,, kad SSSR 
taikoma blokada Lietuvoje suprantama kaip mūsų Nepri
klausomos Respublikos pripažinimas, nes savo nuosavų 
dalį blokuoti neįmanoma. Be to, blokada suprantama 
ir kaip visais atžvilgiais priešliaudinė priemonė, nes 
ji ne tik pagreitina ekonomikos žlugimų, bet dar labiau 
pablogina ir be to žemų pragyvenimo lygi.

LKP (SSKP) suorganizavo VILNIUJE ankstų rytų 
gatvių blokadų. Daugelyje miesto sankryžų ir tiltus buvo 
užkimšę krovininiai automobiliai. Tokiu būdu miesto 
transportas laikinai buvo sustabdytas ir daugelis negalėjo 
laiku atvykti j darbų.

VILNIUJE įvyko mitingas prieš Sovietų armijos 
veiksmus Lietuvoje ir prieš jaunuolių tarnybų joje. Mi
tingų suorganizavo Krikščionių Demokratų Sųjunga, Tau
tininkų Sųjunga ir komitetas ŽENEVA 49.

Paskelbtas Tautininkų Sųjungos kreipimasis į šau
kiamojo amžiaus jaunuolius ir visus LIETUVOS piliečius.

SSSR AT posėdžių metu SSSR AT Tautybių Tary
bos pirmininko pavaduotojas Boris Oleinikov'as pasakė: 
"Lietuviai - išmintinga tauta. Tai stipri tauta, didelio 
aukščio atsarga jos skrydžiui. Ir telaimina dangus tų 
skrydį..."

UKRAINOS miesto Krivoj Rog demokratinio bloko 
teisinė komisija ir OKARINOS Liaudies Judėjimo RUCH 
Krivoj Rog skyrius pareiškė protestų dėl kažkokio Kislen
kos telegramos III-jam SSSR Liaudies Deputatų suvažia
vimui, siūlant nutraukti tiekimų Lietuvai ir iš jos išvež
ti gamyklų įrengimus.

JAV senatorius Conny Mack pareiškė, jog jis prie
šinsis JAV ir SSSR ūkiniams susitarimams, kol LIĖTU- 
VAI NEDUODAMA LAISVE. "Man neramu dėlto, kad 
VILNIUS laikomas nusikaltėliu, o ne AUKA. Lietuviai 
ėmė šauktis pagalbos. Juos ignoravom, jų vengėm, stū- 
mėm i šalj vien todėl, kad mūsų draugystės su MASKVA 
vizija buvo mums svarbesnė už MŪSŲ 'ĮSIPAREIGOJIMĄ 
LAISVEI", - pasakė senatorius. j

JAV senatorius Gordon J.Humphrey pasmerkė JAV 
politikų Lietuvos atžvilgiu ir pareikalavo, kad Sovietų 
Sųjungai būtų pritaikytos sankcijos. Jis pareiškė, jog 
jį apstulbino Baltųjų Rūmų nejautrumas, paskelbiant 
ūkinį susitarimų su Sovietais vos porai dienų praėjus 
po prezidento nuosprendžio nebausti Sovietų už Lietuvos 
terorizavimų.

PRANCŪZIJOS Užsienio Reikalų ministerija pada
rė papildomų pranešimų, sakanti, kad prezidento F.Mit
terand ir kanclerio H. Kohl laiškas prezidentui Lands
bergiui neimplikuoja jokio reikalavimo atsisakyti Lietu
vos nepriklausomybės. Tas laiškas pabrėžia visuotinai 
pripažintų tautų apsisprendimo principų, kuriuo pagrįsta 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEKLARACIJA. Siūlo
ma tik priemonių, kurių buvo imtasi, "pasekmių" sustab
dymas, kad galėtų prasidėti derybos.

Iki balandžio mėn. 28 d.
Dėl SSSR prieš LIETUVĄ pradėtos blokados ir 

įvertindamas pragaištingus jos padarinius, Lietuvos Res- 
publil^pjj^AT pirmininkas V. Landsbergis kreipėsi tele- 
grarųą 4. SSSR Mokslų. Akademijos visuotinį susirinkimų. 
Prašoma, kad mokslininkai LIETUVOS BLOKADOS ir 
apskritai LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATŽVILGIU 
UŽIMTŲ ATITINKAMĄ POZICIJĄ, kad BŪTŲ ĮVEIKTA 
KRIZĖ ir ateityje IŠLIKTŲ TRADICINIAI GERI RYŠIAI 
su SSSR TAUTOMIS.

Ryšium su IZRAELIO valstybės \42-siomis metinė
mis, LIETUVOS Respublikos AT Prezidiumas kreipėsi 
į visus Lietuvos gyventojus, siūlydamas prisidėti prie 
apleistų žydų kapinių tvarkymo ir paženklinimo, pagerb
ti žydų masinių žudynių vietose palaidotas nekaltas au
kas.

Balandžio mėn. 28 d.
LIETUVOS Respublikos vyriausybė priėmė nutari

mų dėl priemonių Lietuvos ūkio gyventojų aprūpinimui 
stabilizuoti ekonominės blokados sųlygomis.

LKP CK Biuras kreipėsi į LKP pirmines ir terito
rines organizacijas dėl neatidėliotinų partijos organizaci
nių veiksmų, konkrečių siūlymų politinei ir ekonominei 
padėčiai stabilizuoti, Lietuvos Nepriklausomybei apsau
goti ir įtvirtinti. Kvietė visus partijos narius susikaupti, 
laikytis rimties, principingai vertinti kiekvienų LIETU
VOS INTERESAMS PRIEŠIŠKĄ VEIKSMĄ. Kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos darbo žmones, kviesdamas pavasa
rinę Gegužės Pirmosios šventę paversti visų tautybių 
žmonių solidarumo, pilietinio susitelkimo ir ryžto apgin
ti Nepriklausomybę demonstracija.

105 MASKVOS miesto tarybos deputatai SSSR 
prez. M. Gorbačiov'ui ir LIETUVOS Respublikos AT pir
mininkui V.Landsbergiui adresavo kreipimųsi, kuriuo pri
mena, jog politika iš jėgos pozicijų negali sudaryti palan
kių sųlygų, kurios reikalingos deryboms ginčytinais klau
simais. Susidariusių įtampų būtina ir reikia pašalinti.

VILNIUJE Pacifistų organizacija piketavo karinės 
įgulos teritorijų.

VILNIUJE įvyko SSSR piliečių LIETUVOJE komi
teto steigiamasis suvažiavimas.

Balandžio mėn. 29 d.
VILNIUJE, Katedros aikštėje Nacionalinis Simfoni

nis Orkestras grojo L.van Beethoven’o DEVINTĄJĄ sim
fonijų su garsiuoju finalu - F.Schiller’io ode "l džiaugs
mų". I koncertų atvyko tūkstančiai žrhonių. Jį transliavo 
LIETUVOS RADIJAS. Solidarumo su Lietuva ženklan, 
tų pačių dienų toji didingoji simfonija skambėjo LATVI
JOJE, MOLDAVIJOJE ir JAV miestuose - Washington'e, 
Bostone, Cleveland’e, Čikagoje (taip pat Montrealio pran
cūziškoje radijo stotyje. Red.).

I ekonominės blokados protesto demonstracijų 
išvažiavo daugiau kaip 1.000 dviratininkų. Žygyje daly
vavo maži ir dideli, deputatai ir ministerial. Vienas 
plakatas skelbė: "Galima pragyventi ir be sovietinės 
naftos".

Papildomuose rinkimuose LATVIJOS Liaudies Fron
tas gavo dar 4 vietas, iš viso laimėdamas 128 vietas 
LATVIJOS parlamente. Trūksta dar 6 vietų iki 2/3 rei
kiamų lemti konstitucinius pakeitimus.

MASKVOJE Kazimiras Almazovas, gimęs 1941 
m. LIETUVOJE, mėgino padegti Lenino mauzoliejų. Tar
domas atsisakė paaiškinti, kodėl jis tai darė. "Aš viskų 
pasakiau savo poelgiu",- pasakė jis. Psichiatrai jį pripa
žino sveiku.

Iki balandžio mėn. 30 d.
DUBLINE susirinkę EUROPOS Bendrosios Rinkos 

šalių Užsienio Reikalų ministerial pasmerkė SSSR eko
nomines sankcijas Lietuvai.

Balandžio mėn. 30 d.
LIETUVOS Respublikos AT patvirtino Lietuvos 

valstybinio - visuomeninio blokados fondo nuostatus ir 
išrinko komisijų.

I VILNIŲ atvežti Stanislovo Žemaičio, Maskvoje 
bandžiusio susideginti palaikai. 20.000 žmonių susirinko 
Katedros aikštėje atsisveikinti su Velioniu. Katedroje 
vyko gedulingos pamaldos. Po jų gedulo mitingas vyko 
prie Lietuvos Respublikos AT rūmų. Ta*, pačių dienų 
gedulo mitingas įvyko KAUNE prie Laisvės paminklo.

LIETUVOS MT pirmininkė K. Prunskienė ir jų 
lydintys Lietuvos Prekybos ministeris A. 1 Sinevičius ir 
Užsienio Ekonominių Ryšių departamento direktorius 
R.Purtulis susitiko su KANADOS parlamento nariais 
ir Užsienio Reikalų ministeriu Joe Clark. t

BRIUSELYJE įvykusiame NATO Santarvės kraštų 
atstovų pasitarime jie dar kartų paragino SSSR nutrauk
ti bauginimus ir pradėti pasitarimus su LIETUVOS vy- 
riausye ir pabrėžta, kad jeigu Sovietai smurtu sustabdys 
Lietuvos laisvėjimo vyksmų, tas neigiamai atsilieps So
vietų santykiams su Vakarais. Visi nesutarimai privalo 
būti sprendžiami pagal tarptautinės teisės principus, 
visų pirma atsižvelgiant į laisvojo tautų apsisprendimo 
teisę.

Iki gegužės mėn. 1 d.
JAV prez. G.Bush kreipėsi j SSSR prez. M. Gor- 

bačiov'ų ir ragino ji taikingai išspręsti nesutarimus su 
Lietuva. Pasiųstame laiške G.Bush pasisakė už lietuvių 
tautos nepriklausomybės siekius.

Kongreso nariai pareikalavo susitikimo su ■ JAV 
Valstybės departamento sekretoriumi, kad aptartų Wa
shington’© politikų Lietuvos klausimu.

BELGIJOS Užsienio Reikalų ministeris Eyskens, 
kalbėdamas per TV pasakė, kad Belgijos vyriausybė reiš
kia nuoširdų solidarumų Lietuvai, tačiau jos įsitikinimu, 
dar per anksti imtis oficialių žygių Lietuvos atžvilgiu, 
pvz., paskirti diplomatini atstovų.

GRAIKIJOJE, Salonikų uosto laivų Jūrininkai, do- 
keriai, sandėlių darbininkai įkūrė Lietuvos Bičiulių Drau
gijų. Jie įdėmiai stebi įvykius Lietuvoje, renka Įvairių 
medžiagų apie Lietuvą, ir lietuvius.

Gegužės mėn. 1 d.
Nuo šios dienos LIETUVOJE įvestos kai kurių 

maisto produktų pardavimo normos. Jie pardavinėjami 
pagal korteles.

"Tarptautinę darbo žmonių solidarumo" dienų rau
donos vėliavos buvo iškeltos1 tiktai prie LKĖ (SSKP) 
būstinės, KGB ir dar kelių pastatų. VILNIUJE į demons
tracijų susirinko vos keli šimtai žmonių. "Platforminin- 
kų" vadeiva M. Burokevičius už įtemptų politinę padėtį 
Lietuvoje kaltino Lietuvos Respublikos AT ir SĄJŪDĮ, 
reiškė pritarimų M. Gorbačiov’o reikalavimui panaikinti 
kovo 11 dienos aktus.
~ ŠALČININKŲ rajone viešintys ČEKOSLOVAKIJOS 
lenkų dainų ir šokių ahsamblio dalyviai atsisakė koncer-l 
tuoti Gegužės Pirmosios proga, nes jie nepripažįsta to-: 
kios šventės.

MASKVOJE, "Gegužės Pirmosios" demonstracijos 
metu, kolonoje priešais Lenino mauzoliejų-tribūnų buvo 
plakatų už LIETUVOS NEPRIKLAUISOMYBĘ: "Gorbačio
vai, pasitrauk iš Lietuvos.", "Lietuvos laisvė yra mūsų 
laisvė.", "Tegyvuoja Lietuvos laisvė.", "Lietuvos blokada
- Gorbačiovo gėda."/'Šiandien blokada Lietuvai, o rytoj
- Maskvai". Labai daug buvo LIETUVOS vėliavų. Minia 
skandavo: "Laisvės Lietuvai." ir "Gorbačiovai - atistaty- 
dink." M.Gorbačiovas, neišbuvęs iki demonstracijos galo, 
pasišalino iš Lenino mauzoliejaus tribūnos, kai Raudono
joje aikštėje pasirodė Lietuvos vėliavos. Visų tai suorga
nizavo patys maskviečiai, nelietuviai. Vadinamieji "ne- 
formalal" rėmė Lietuvos nepriklausomybę.

LIETUVOS premjerė Kazimiera Prunskienė Kana
doje, Toronto rotušėje k a 1 b ėjosi su meru Art Eggleton'u, 
buvo priimta Ontario provincijos mlnisterio pirmininko 
David Peterson’o, buvo pagarbiai sutikta Ontario parla
mente.

JAV Senatas didele balsų dauguma priėmė rezo
liucijų, kuri ragina prez. Bush’ų neįteikti įstatymo, kad 
būtų SSSR suteiktos lengvinančios sųlygos prekybai tol, 
kol Kremlius neatšauks savo blokados prieš Lietuvę. 
Senatas patvirtino 10 milionų dolerių fondų būsimai A- 
merikos ambasadai LIETUVOJE statyti po to, kai Wa
shington^ formaliai pripažins Lietuvos nepriklausomybę. 
Taip pat buvo patvirtinti 5 milijonai dolerių ypatingai 
paramai, kuri bus suteikta Lietuvai per tarptautinės 
pašalpos įstaigas.

PRANCŪZIJOS Parlamento nariai pareiškė protes
tų dėl to, kad jiems nebuvo išduotos vizos vykti į Lie
tuvų.

VENGRIJOS demokratinių profsųjungų lygos ir 
Jaunųjų Demokratų Sųjungos kvietimu ( Budapeštu atvy
ko Lietuvos Darbininkų Sųjungos vicepirm. J. Janonis. 
Sekančių dienų jis stebėjo Vengrijos parlamento posėdi, 
kuriame buvo priimta rezoliucija LIETUVOS klausimu, 
pagrįst a apsisprendimo teise ir kviečianti deryboms su 
Maskva.
Gegužės mėn. 2 d.

Priimtas LIETUVOS Respublikos įstatymas dėl 
asmenų, represuotų už pasipriešinimų okupaciniam reži
mui, teisių atstatymo. Jame pažymėta, kad LIETUVOS 
gyventojų pasipriešinimas agresijai ir okupaciniam reži
mui NEPRIEŠTARAVO NACIONALINEI IR TARPTAUTI
NEI TEISEI.

LIETUVOS Benamių Asociaciją kreipėsi l Lietuvos 
Respublikos AT, reikalaudama socialinių garantijų bena
miams.

ZAPYŠKYJE palaidotas Maskvoje susideginęs Stanis- 
lovas Žemaitis.

Iki gegužės mėn. 3 d.
LIETUVOS Respublikos AT pirmininkas V. Lands

bergis pasiuntė atsakymų VFR kancleriui H. Kohl ir 
PRANCŪZIJOS prezidentui F.Mitterand. Laiške išreikš
tas pasitikėjimas tomis valstybėmis, viltis, kad Vakarų 
demokratijos parems Lietuvų ir prašoma perduoti Sovie
tų vadovybei, jog Lietuvos vyriausybė sutinka apsvarsty
ti idėjų laikinai sustabdyti tas Lietuvos Respublikos su
verenaus parlamento priimtų nutarimų pasekmes, kurios 
labiausiai kliūva Sovietų vadovybei. / bus daugiau /
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Vytautas Aleksandras 
Jonynas

Photo: Preston Schiedel
Dail. Anastazija Tamošaitienė

Knygoje atspausdintos 
reprodukcijos, kaip ir bib
liografinės žinios, apima 
asmenines bei grupines 
parodas, premijas-žymenis, 
darbų, priklausančių repre
zentacinėms viešoms ko
lekcijoms (pav.,Lietuvos 
Pasiuntinybė Anglijoje it 
Washington'e, Čiurlionio 
Dailės Galerija Chicago, 
IL., Vatikano, Alkos mu
ziejai, taip pat dar 7 mu
ziejai įvairiuose miestuose), 
straipsnius lietuvių ir anglų 
bei prancūzų kalbose. Taip 
pat surinkta medžiaga 
Anastazijos Tamošaitienės 
parašytų knygų ir straips
nių bibliografiniams sųra- 
šams.

tylos erdvę šiame konti
nente, šio laiko paviršuti
niškame, grubiame blizge
syje, kuris mus supa kas
dienę.

Anastazija Tamošaitienė- 
Mažeikaitė, gimusi 1910 
m.rugsėjo mėn. 9 d.Vainuto 
miestelyje, Tauragės apskri
tyje. Mokėsi Naumiestyje, 
Švėkšnos gimnazijoje ir 
Kauno Dailės Darbų Mo
kykloje. Vytauto Didžiojo 
Universitete mokėsi švedų 
kalbos ir studijas gilino 
Švedijoje bei Austrijoje.

i Vytautas A. Jonynas 
lit;er.ątps „Bytauto supažindina su Anastazijos 

,,c- Taip • Tamošaitienės gyvenime
bet pat tokio pobūdžio knygai ' odisėjė, jos įvairiopa kūry

ba tautodailėje, kilimų-' 
gobelenų kūrime, tapyboje 
ir guašo bei litografijos 
srityje. Šis studijinis su
pažindinimas įdomus tuo, 
kad pajutamas ne tiktai 
nepaprastos asmenybės 
įvairus kūrybiniai laikotar
piai, bet kartu jie atšviečia 
gal net ir sutampa su išei
vijos kultūri nio gyvenimo 
apraiškomis, kurie irgi 
buvo savotiškai įtakoti
mūsų liaudies kūrybinio
gyvastingu m o.

Monografijos autorius su 
gebejo šiltu ir kondensuotu 
žodžiu perduoti ne tiktai 
faktus, bet tai, kas kartais 
yra tiesiog sunkiai aprašo
ma.

MONOGRAFIJA ANAS- ir vaizdingai atpasakotas
TAZIJA TAMOŠAITIENĖ ęsęjs,(;Qt 
knyga yra ne tiktai repre
zentaciniai išleista, L 
ir rūpestingai paruošta. 
Plačiai žinomos tautodailės 
tyrinėtojos, puoselėtojos 
ir kūrėjos, dail. Anastazi
jos Tamošaitienės gyvenimo 
ir kūrybos kelias įžvalgiai

Aleksandro Jonyno^ 
pat tokio pobūdži
labai svarbu, kad svarbiau
sieji darbų ir kūrybos eta
pai yra susumuoti ir per
duoti anglų kalba. Tų dar
bų atliko Victoria Matran- 
ga.

Bibliografijos sudarymo 
darbus atliko Kazimieras 
Baltramaitis. Knygų apipa
vidalino Larry McMillan.

Spausdino 100d 'islands 
Publishers Ltd., Gananoque, 
Ont., Canada 1989.

Maloniai nuteikia ir
pabaigoje knygoje esančių 
reprodukcijų sųrašas su
darbų pavadinimais, išma
tavimais ir atlikimo tech
nikos registravimu: Audros 
Sūkuriai, Sodybų Čiulbuo- 

Šerkšnotas Rytas, 
Baltijos 

Šalna,

nėliai,
Pintuvių Vakaras, 
Pasaka, Pirmoji
Joninių Naktis, Eglė, Žal
čių Karalienė, Senkapiai 
Žemaitijoje, Sentėvių Tyla, 
Vėjo Lauksargis, Nakties 
Deivės, Lapkričio Rauda, 
Srovių Kelionė, ir t.t. Vien 
iš tų pavadinimų surašo 
galime pradėti suvokti, 
kaip dail. Anastazija Ta
mošaitienė sugebėjo išlaiky
ti savo autentiškumų ir

Dirbo įvairiose Lietuvos 
vietovėse kaip audimo kur
sų vedėja ir tautodailės 
tyrinėtoja. 1940-42 m. 
dirbo Kauno Taikomosios 
Dailės Institute kilimų 
ir dekoratyvinių audinių 
studijoje lektore ir instruk
tore. Du metus Freiburgtore. Du metus Freiburg 
a.Breisgau Ėcole dės Arts 
et Mėtlers audimo studijos 
instruktorė. Kanadon atvy
kusi 1948 m., išleido eilę 
Knygų savo specialybės 
srityje, o apie jų pirmoji 
išleista monografija pasiro
dė 1948 m., 
A.Valeškos, 
nastazija 
Tapestries, 
ting".

Plačiai besireiškiųs mū
sų spaudoje išeivijoje jis 
yra parašęs dar vieną stu
dijų apie rašytojų Marių 
Katiliškį ir įžangų Balio 
Sruogos verstam Sem Be- 
nelli veikalui ”11 Mantel- 
laccio.'1 a

įvadas dail. 
pavadinta "A- 
Tamošaoitienė, 

Weaving, Knit

Yra sunku įsivaizduoti, 
kaip vienas asmuo gali 
tiek daug atlikti ir nueiti 
tokį ilgų kūrybinį kelių, 
o taip pat parodyti ir šilu- 
mų bei lietuviškų svetingu
mų visiems, kurie domėjosi 
lietuvių tautodaile, jų puo
selėjo.

Gimęs Lietuvoje 1918 
m. V. A. Jonynas baigė 
AUŠROS berniukų gimna
ziją ir studijavo Vytauto 
Didžiojo Universitete 
filologijų.

Imigravęs 
tęsė studijas 
Universitete, 
m. gavo bibliotekininko 
Master laipsnį. 
Universitete dirbo 
toriaus asistentu ir 
bibliografijos kursų.

Kanadon, 
MOntrealio 
kur 1963

Yra rašęs ne

B. N,

Šiame 
direk- 
dėstė

tiktai 
išsamius straipsnius įvai
riais literatūros ir lietuviu 
kultūros klausimais, bet 
taip pat atlikęs vertingų 
vertimų beletristikoje.

į naujųjų LTI Tarybų 
1990-91 m. aklamacijos 
būdu išrinkti: A.TamošaitisINSTITUT DART P0PULAIRC LI1HUANICN
dr.A.Kazlauskienė, G.Ma- 
ciūnienė, pro f. P. Vaškys,
L.Milukienė, D.Staškevi- 
čienė, B.Nagienė, B.Palilio- 
nienė, V.Rimienė, G.Balta- 
duonienė, 
V.Montvilas, 
S.Šatienė, 
G. Urbonienė,

O. Teseckienė sutiko 
būti revizore, V.Sendžikas 
prižiūrės knygų išsiuntimų.

Tarybos nariai yra iš 
Toronto, Montrealio, Gana
noque, Philadelphijos, New 
Yorko, Chicagos,Bostono, 
Ottawos, Detroito.

LITHUANIAN FOLK ART INSTITUTE

LICTUVIU TAUTODAILĖ INSTITUTAS
1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO SUVAŽIAVIME

LTI metinis suvažia
vimas, įvykęs š.m.rugpjūčio 
mėn.25 d. dail.A.ir A.Ta- 
mošaičių Sodyboje, Kings
ton,Ont.,Kanadoje prasidė
jo ŠIAUDINUKŲ PARODA 
"Romuvos" galerijoje. Jų 
atidarė LTl valdybos p- 
kė Aldona Veselkienė, pa- 
kviesdama dail.A.Tamo- 
šaitį jų apibūdinti. Šioje 
parodoje, šalia dail.A.ir 
A. Tamosšičių dalyvavo 
savo darbais ir kitos Insti
tuto narės. Po Tarybos 
posėdžio, susirinkimas pra
dėtas pasiūlius pirminin
kauti O. Teseckienei ir 
sekretoriauti M. Vasiliaus
kienei. Dalyvavo 30 narių 
su 70 įgaliojimų, taigi, 
dalyvavo 100 narių. Man
datų komisijų sudarė I.Kaz- 
lauskienė ir G.Maciūnienė,

kol gavo 
paruošimui 
autoriams 
$ 17.000

abi iš Philadelphijos. Po 
protokolo perskaitymo ir 
- įdomiausia dalis buvo 
pranešimai. LTl Tarybos 
p-kas A.Paškevičius paaiš
kino per kokią biurokratiją 
reikėjo pereiti, 
naujų veikalų 
$5.000 pašalpų 
ir pažadų apie
knygų spausdinimui. (Kaip 
žinome, kvalitetinis spaus
dinimas labai brangiai kai
nuoja ir pašalpa yra tiktai 
nedidelis priedas). Valstybi
nės pašalpos reikalus nu
sprendžia kelios komisijos, 
kurios reikalauja dokumen
tacijų ir autorių rekomen
dacijų. Be to, prašė sekan
čios valdybos, kad atkreip
tų didesnį dėmesį į nutari
mus.

Susirinkimo proga Aldo
na Veselkienė paruošė gra
žiai išleistų 1990 m. Žinia
raštį, apimantį LTI veiklų

d.
31

nuo 1987 m. sausio 1 
iki 1989 m.gruodžio 
d. Jį gavo visi dalyvavu
sieji nariai, po vienų bus 
išsiųsta į skyrius.

Planuojama 
knygas- 
menų 
menų. Anastazija Tamošai
tienė 
ir išleisti knygų LIETUVIŲ 
TAUTODAILE IŠEIVIJOJE. 
Tai veikalas,kuriam renka
ma medžiaga apie parodas, 
jų aprašymus ir nuotraukos.

Diskusijose buvo pabrėž
ta,kad gana sunku knygas 
platinti. Raginama, kad 
lietuviškosios i 
atkreiptų didesnį 
į LTI leidžiamas 
kurios ne tiktai 
ir labai vertingos, 
reprezentaciniai, 
išleistos ir tinka įvairioms 
progoms padovanoti ir ki
tataučiams.

išleisti 2 
apie šiaudinukų 

ir lietuvių liaudies

rūpinasi paruošti

Raginama, 
mokyklos, 

dėmesį 
knygas, 
įdomios 
bet ir 

puošniai

Ir. Meiklejohn, 
L.Nakrošienė, 

A. Paškevičius, 
A.Vaitonienė.

Po suvažiavimo Šiaudi
nukų Seminare dalyvavo 
7 LTI narės ir diskusijų 
dalyvių svečiai: Joana M. 
Vaštokienė, antropologijos 
profesorė Trent University, 
Peterborough, Ont., Petras 
Vaškys, skulptorius, prof. 
University of Arts, Phila
delphia,USA, Anastazija 
Tamošaitienė- LTI švietimo 
vadovė, Gediminas Lan
kauskas iš Vilniaus, dokto
rantas Trent University, 
Peterborough,Canada. b.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KULTŪRINIS PUSLAPIS IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHt

| Grįžulas H

Henrikas Nagys

HENRIKO NAGIO POEZIJA GRJŽTA TAUTON
Vytautas A. Jonynas

Kas nulemia poeto pašaukimą? Kaip gimsta tos tra
pios garsinės struktūros, kurias vadiname eilėraščiais? Ar 
iš žmogų apnikusios vaizdų griūties, iš neaiškių melodijų 
dūzgesio galvoj, ar per kantrų darbą, kruopštų žodžių 
narstymą ir dėliojimą, nelyginant LEGO kaladėlių. (Buvo 
toks mistifikatorius dadaistas Tristan Tsara, kuris lipdė 
savo posmus, traukdamas iš skrybėlės žodį po žodžio, 
nelyginant kokius loterijos bilietus). Tikriausiai, visa pri
klauso nuo poeto charakterio, temperamento, bet mums, 
profanams, tai paslaptingi dalykai, nežiūrint visų lyrikų 
išsipasakojimų bei aiškinimų.

Kur kas, gal būt, paprasčiau įžvelgti plika akim temų 
giminystę, jų kartų panašumus, atsiradusius susidėjusių 
istorinių aplinkybių poveikyje. Poetas W.M. Auden juo
kaudamas priekaištavo kolegai poetui W.B. Yeats' ui: "Ži
nai, patį nutrenkė poezijon pamišėlė Airija" (Mad Ireland 
hurt you into poetry). Nesunku atspėti, kad norėta pasa
kyti, jog Yeats'ą bus užhipnotizavęs tos smaragdinės 
salos gamtos grožis, dainingos jos tautos valiūkiška prigim 
tis, jos tautosakos gaivumas ir 1.1. Mums lengva tuo 
patikėti vien todėl, kad mūsų tautos istorijoj tokia bru
talia jėga buvo tremtis. Stambios tautos dalies priversti
nis egzodas.

"Poetas prasideda ne tada", sako Justinas Marcinkevi
čius savo "Dienoraštyje be datų", - kai parašo savo pir
muosius eilėrascius, o tada, kai jis suranda savo santykį 
su didžiąja nacionalinio gyvenimo fr* kūrybos tradicija, 
kai jo darbą ir įkvėpimą sušildo pareiga žodžiui ir žmo
gui. "Mūsų atveju, bėglio padėtis, prarastos tėvynės il
gesys kaip tik sušildė tą pareigą, tuos ištikimybės saitus 
savo kraštui, jos kalbai ir kultūrai, padrąsindama ne vie
ną išsakyt beglobę savo būklę poetiniu žodžiu. Kritikams 
bei rašytojams, kaip, sakysim, H. Nagiui, "kokybiškai 
svari literatūra, kuriama svetur, buvo ne vien savo kultu 
rinio ir tautinio brandumo įrodymu, bet taip pat būtinu 
ir efektingu ginklu prieš pavergėją, nutildžiusį laikinai ar 
amžinai likusius tėvynėje". (H. Nagys, - "Mūsų benamės 
prozos ateities perspektyvos", TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 1955, 
spalio 25 d.).

Taip kūrėsi ir tarpo išeiviškoji literatūra, augdama 
ilgą laiką be sąlyčio su krašte tveriama raštija bei kriti
ka. Teisingiau sakant, pastarosios ignoruojama ir visaip 
niekinama. Vien užaugus tėvynėje naujoms kartoms, ėmė 
vis labiau sunkėti kompartijos statytiniams ir jų patikė
tiniams nuneigti "atplaišų" kaupiamo kultūrinio palikimo 
svarbą. Tolydžio ima rodytis krašte viena kita išeiviško- 
sios prozos knygelė. Vėliau mirusių rašytojų raštai...

Bet dar ilgai, iki pat 1988 m. vidurio, kai kas traukė 
įsibodusią rylą, "čiastušką", kad "išėję iš savo žemės be
veik du trečdaliai Lietuvių Rašytojų draugijos narių, su
silpninę krašto tautos mentalitetą ir tautos kultūros pozi
cijas" ir todėl, "netekę moralinės teisės pamokslauti, ko
kie mes turėjome ar turim būti" (Vytautas Kubilius: "Yra 
viena literatūra", LITERATŪRA IR MENAS, 1988 liepos 
16 d.).

Laimei, gyvenimas dare savo, ir vis didesniam skai
čiui žmonių mintys apie lietuvių literatūros nedalomumą, 
kurias išreiškęs dar prieš dvidešimtį metų dr. Juozas 
Girnius, darėsi daugiau mažiau priimtinom. O toji akivaiz
di tiesa buvo išsakyta taip:

"Šiaip ar taip, nors šio meto lietuvių literatūra teka 
išsiskyrusiomis srovėmis, anksčiau ar vėliau jos sutekės į 
vieną; daug paprasčiau negu šiandien galime vaizduotis". 
(Juozas Girnius. "Visumos žvilgis į mūsų egzodo litera
tūrą” Lietuvių literatūra svetur, 1945-1967. Redagavo K. 
Bradūnas, Chicago. į Laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai 
ugdyti, 1968).

Taip ir atsitiko. Atriedėjus Lietuvon pertvarkos ban
gai, įvykiai ėmė šuoliuoti, kaip prisimenam, zovada. Pir
mieji kultūrininkai, išdrįsę prisiskirti sau kaip "pareigą 
integruoti į nacionalinę kultūrą išeivijos sukurtą kūrybinį 
palikimą" buvo muzikai, pasisakę 1988 m. birželio 14 d. 
atvirame Kompozitorių Sąjungos susirinkime už emigraci
jos muzikų pripažinimą. Bet jau tų pačių metų liepos- 
rugpjūčio mėnesiais, vadinamojo "bendro vardiklio" paieš
kos buvo išsakomos vis drąsėjančiais žodžiais.

"išeivijos ir Lietuvos poezija papildo viena kitą ir at
spindi šiuolaikinio lietuvio egzistencinį santykį su tautos 
istoriniu likimu. Pastebima daug paralelių, išreiškiant 
autentiško žmogaus išgyvenimus, pasirinkimą tautos 
kelyje" (Vytas Areška. "Surasti bendrą vardiklį", LITE
RATŪRA IR MENAS, 1988 m. rugpjūčio 13 d.).

"O reikėtų kiekvieną knygą, išleistą Čikagoj, Londone 
ar Toronte aptarti ir vertinti mūsų litaratūros visumos 
masteliais. Visa, kas vertinga sukurta lietuvių kalba bet 
kuriame pasaulio krašte, priklauso lietuvių kultūros cent
rui, kuris visada buvo ir liks Lietuvoje" (Vytautas Kubi
lius. "Yra viena literatūra" LITERATŪRA IR MENAS, 
1988, liepos 16 d.).

Tenka pasidžiaugti, kad tos mintys neliko tuščiais 
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pažadais. 1988 metais pasirodo Lietuvoje Jono Aisčio 
"Katarsis". Sekančiais metais triumfališkai pasitinkamas 
Bernardas Brazdžionis ir išplatinama dideliu tiražu išleis
ta jo rinktinė POEZIJOS PILNATIS. O šių metų pradžioje 
pasirodo vieno iš mūsų brandžiausių žemininkų-lankininkų 
kartos atstovų -Alfonso Nykps-Niliūno - knyga BŪTIES 
EROZIJA, apimanti 1937-1984 m. rašytus eilėraščius.

Savaime suprantama, kad mes, montrealiečiai, su ne
kantrumu laukėme pasirodant ir kitų dviejų tos srovės 
atstovų - Henriko Nagio ir K. Bradūno - eilių rinktinių. 

Niekam nebuvo paslaptis, kad^ iš visų žemininkų jie la
biausiai buvo įsipykę tenykščiams vadeivoms. Nors jų 
eilės buvo tenai žinomos, perrašinėjamos ir skleidžiamos, 
nors jų lyrika keliais atvejais buvo deklamuota uždarose 
Rašytojų Draugijos popietėse, Tomo Venclovos liudijimu, 
Lietuvos valdovai buvo linkę sunkiausiai juos praleisti 
kaip "atsiliepusius į šio amžiaus bėdas" (Tomas Venclova, 
"Atmenanti žemė" Tekstai apie tekstus. Chicago. Algi
manto^ Mackaus Knygų Leidimo Fondas, 1985).

Užtat, kai išgirdau, kad išvydo pagaliau dienos šviesą 
Lietuvoje Henriko Nagio rinktinė, pavadinta GRįŽULO 
vardu, ta žinia nuaidėjo itin skardžiais aidais mano at
minties koridoriais. Juo labiau, kad rinkitinės pasirody
mas sutapo su kitu šventišku įvykiu - poeto gimtadieniu. 
Su jo 70-ties metų jubiliejumi!

Henrikas Nagys gyvena^ Montrealyje jau keturiasde
šimt metų, ir būtų laiko gaišatim aiškinti tokius dalykus 
kur ir kaip jis gimė, kur , kada ir kodėl jis mokė
si. Visa tai lengvai randama LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI
JOJE. Vienok, Nagiui pasimatė naudingu dalyku pateikti 
tuos biografinius duomenis tenykščiam skaitytojui savo 
"Žodyje skaitytojams". Norėtųsi, vienok, priminti tik tai, 
kad, turbūt, nėra Montrealyje nė vienos institucijos ar 
organizacijos, prie kurios sukūrimo nebūtų prisidėjęs H. 
Nagys savo įnašu, ar kaip iniciatorius, ar kaip vadovas. 
Ar tai būtų Aukštesnieji Lituanistikos kursai (Seminaras) 
ar Akademinis Sambūris, ar Vinco Krėvės literatūrinė pre
mija, ar sukiužęs pirm laiko fantastinis projektas įsteigti 
lituanistikos skyrių prie Montrealio Universiteto... Užtat 
šimtaprocentinė tiesa, kai jis rašo "Žodyje skaitytojams", 
kad "lietuviškoje veikloje dalyvavau visur ir visada - 
nesugebėjau ir nenorėjau užsidaryti dramblio kaulo bokšte? 
iš tiesų, dinamiška, judraus nepasėdos jo asmenybė yra 
suvaidinusi itin svarbų vaidmenį mūsų kolonijos veikloje. 
Pažįstam jį kaip vertėją (ne vien R.M. Rilkės "Korneto'į 
bet ir pluošto vokiečių, latvių poetų kūrinių), kaip kritiką, 
LITETRATŪROS LANKŲ iniciatorių ir redakcijos narį, 
kaip paskaitininką, menininkų drąsintoją bei rėmėją, kan
tatos "Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva" libretistą, pagaliau 
kaip žurnalistą - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS redakto
rių ir ištvermingą talkininką. Vienu metu net aktorių. Iki 
šiol skamba ausyse jo sodrus balsas, taip išjaustai pertei
kiąs K. Borutos lyriškąjį krūvį.

Ar ne keista, ar ne paradoksas? Kai Montrealio Lietu
vių Teatras ryžosi statyti "Baltaragio Malūną", tą Genriko 
Zimano iškoneveiktą TIESOJE veikalą, vadinom mes tą 
apysaką, knyga, pralaužusia Geležinę Uždangą. Buvo ji 
mums paguoda, kad dar negalutinai užslopintas Lietuvoj 
kūrybinis žodis. O šiandien keliaujančios iš šiapus Atlanto 
išeivijos poezijos rintktinės laužia ir šalina paskutines 
tos prakeiktos Geležinės Uždangos liekanas. Bet, kaip 
gera žinoti dabar, po kovo vienuoliktosios, kad visa, kas 
išeivijos kurta, ar tai būtų žurnalisto, mokytojo ar rašyto
jo darbas,- nebuvo veltui. Kaip gaila tų žmonių, kultūri
ninkų, nuėjusių amžinybėn be tos paguodos širdyje. Gal 
su neviltim visa išeiviškoji veikla tėra vien klaidžiojimas 
iliuzijų labirintuose. Henrikas Nagys visada sėkmingai 
kovojo su tais depresijos priepuoliais, bet jų nuosėdos yra 
išlikę jo publicistikoj.

Rinkinio pavadinimas kiek nelauktas ir dviprasmiškai 
įtaigus. "Grįžulas" ar "Grįžratis", lytis, kurią siūlo Vi
liaus Pėteraičio LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS, 
tai sietyno Ursa Major lietuviškas pavadinimas (dažniau
siai sakoma:' Grįžulo ratai.) Bet DABARTINĖS LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNAS pateikia ir kitą galimą prasmę. Grį
žulu, pasirodo, yra vadinamas ratas, kuriame vaikomas 
mankštinamas arklys. Kažin, ar Nagys operavo tuo ambi- 
valentiškumu, bot jis, manding, būtų priimtinas. Žvelg
damas į nueitą savo kūrybinį kelią, poetas turi sau pripa
žinti, kad kaip žemės keleivį, jį nuolat lydės jo danguj 
žėrintis Grįžulo žvaigždynas. Šėmos šiaurės skliauto kons
teliacija. Iš kitos pusės, ar nėra emigranto gyvenimas 
svečiose šalyse vien merdėjimu, paženktlintu rutininiu, 
monotonišku bėgimu ratu, kaip to manieže mankštinamo 
žirgo...

Kaip bebūtų, Grįžule talpinami eilėraščiai reprezen
tuoja visą H. Nagio lyrinį kraitį. Jie yra atrinkti iš šešių 
poeto rinkinių, pasirodžiusių 1946-1987 m. tarpe. Atranką 
atliko pats autorius, neprasimanęs, kaip jis prisipažįsta 
"Žodyje skaitytojams", pagražinti jų jokiomis kosmetinė
mis operacijomis. Kaip žinome, visos tos knygos buvo 
išeivijos kritikos pasitiktos itin palankiai. Kai kurios apdo
vanotos premijomis. Iš viso, mūsų akimis, Henrikas Nagys 
yra jau klasikas. Tai pirmą kartą pareiškė dar 1970 me
tais poetas Kazys Bradūnas. Aptardamas tada DRAUGO 
spalio 10 dienos numeryje H. Nagio "Brolių baltų aitvarų*1 
rinkinį, jisai pilnais kartėlio žodžiais nusakė žemininkų 
kartos (mūsiškos "lost generation") paradoksą. Normaliais 
laikais, jo manymu, Nagio lyrika būtų figūravusi vyres
niųjų gimnazijos klasių programose. Būtų analizuojama, 
aptariama universitetų auditorijose. Būtų leidžiamos pa
kartotinės rinktinių laidos. Dabar gi (atsieit 1970 metais) 
jo bijomasi Lietuvoje. Nėra jo tenykštėje enciklopedijoje, 
nei dvitomėje poezijos antologijoje (K. Bradūnas, "Didelis 
medis prie turgaus aikštės", DRAUGAS, 1970, spalio 24 
d.).

Galėjo, K. Bradūno žodžiai tada nuskambėt kai kam 
Kaip perdėtos bičiulystės pareiškimas... Laimei, turime 
knygos aplanke poeto Sigito Gedos anotaciją, .kuri patvir
tina, kokį įspūdį darė anuomet pralaužę geležinę uždangą 
Nagio posmai.

"Mano kartos žmonėms jo eilių atradimas prieš gerus 
25 metus prilygo Šv. Evangelijos atradimui. "Mėlyno Snie
go" melodijos veikė mus mistiškai ir magiškai, teikė jėgų 
gyventi ir kurti, o svarbiausia - žadino viltį, kad bet 
kokia nelaisvė ir pavergimas nėra amžini. Mes pamatėme 
lauką savajai kovai, gyvenimo mūšio lauką, kuriame gru
miasi būtis ir nebūtis. Visad ir Niekados!'.

DEDIKACIJA

Tiems, kurie buvo...
Buvo kaip sodai, giria, beržynai šiaurėj 
ankstyvą pavasarį, sniegui tirpstant. 
Buvo kaip paukščiai, paukščiai vėjuje ir debesyse. 
Buvo kaip smėlis, grūdai. Keip kadugio dūmai. 
Žydinčio riešuto šakos ir žalio rugio želmuo.
Buvo tyla.
Buvo žingsniai ir juokas, ir saulėn pakeltos akys.
Rasa ant blakstienų.
Tiems, kurie buvo vienatvė, skambinanti senu klavesinu

Vilniuj.
Jauno kareivio daina. Strėlė ir lankas. Poetų paguoda. 
Tiems, kurie buvo kaip mes, kaip visi, kaip kiekvienas: 
liekni siluetai ant smėlio, ant sniego, ant vandenio. 
Motinų sapnas. Šešėliai ant kieto grindinio.
Tiems, kurie buvo kiekvienas skirtingas, 
kaip snaigės kristalas, kriauklės ant kranto, paukščių 

pėdos.
Tiems, kurie buvo kaip žemė - kantri, švari ir laiminga.

Tiems, kurių niekad daugiau, niekados nebebus.

Niekados - liūdniausias žodis lūpose ir žodynuose.
Niekad - mirties, nebūties sesuo, tuštuma už žvaigždžių, 
šaltas siaubas vidurnaktį, krečiantis žmogų minioj 
ir drėgnam požeminio traukinio tunelyj.
Niekad - šalmas žolėj.
Niekados - amžinybės, kurios nepažįstame, bendraveidis. 
Niekad - tiems, kurie buvo, vienintelis kapo akmuo.

Tiems, kurie buvo žemė, vanduo ir ugnis.

Tiems, kurie buvo, atėjo žiema:

Žiūri pro ledo^ langą į mus paliktieji. 
Sniego balandžiai plazda šerkšno plaukuos. 
Baltos berniuko rankos laiko gitarą ant kelių. 
Miega pusnynuose jo nebaigta daina.
Žiūri į jūrą didmiesčio aklos akys.

Tiems, kurie buvo, 
šerkšno plaukais užklojo akis ir veidus 
žiema.

♦ * *

Išmaldos neprašiau. Valgiau duoną juodą, 
pūslėtom protėvių rankom pasėtą, 
pro suskirdusius pirštus supiltą aruodan.
Valgiau savo vargo duoną - gaižią ir kietą.

Kojom basom išvaikščiojau tėviškės smėlį. 
Mindžiau raudoną kaip kraują rudenio molį, 
ir godų juodžemį. Mano senolių 
medžiuose tebemiega jų baltos vėlės.

išmaldos neprašau: sugrįšiu namolei 
ne sūnus palaidūnas, bet šeimininkas 
(kas žemės - žemei, kas brolio - broliui), 
savo dalies paliktos atsiimti.

Pasiimti nuosavą mirtį, kuri kalasi 
kartu su žaliais želmenim už gimtojo sodo 
kiekvieną ankstyvą Žemaičių pavasarį 
pro juodą, pro trupantį šiaurės gruodą.
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Kaip bus pasitiktas "Grįžulas" Lietuvoj, ar susilauks 
tokio dėmesingumo, kokį pranašavo Nagiui K. Bradūnas, 
ne mums atspėti. Bet nenustebtumėm, jei taip atsitiktų. 
Juk nuo pat pirmųjų savo eilėraščių, tiek anuometiniame 
Kaune, tiek Vokietijos stovyklose, tiek išeivijoje, Nagys 
visada buvo priimamas jaunimo kaip savas. Pagrindinė jo 
lyrikos tema juk pažymėtinai jaunatviška ir tuo pačiu am- 
zina. Tai konfliktas tarp tobulo pasaulio ilgesio ir plikos 
nuviliančios tikrovės, išsaukiantis vienatvės būties tragiz
mo jausenas. Bet toji vienatvė išdidi. Tai šiaurės žmo
gaus, ieškančios tiesos ir gyvenimo prasmės, sielvartas. 
Tai taip pat nesukiužusio materializme žmogaus pastanga 
iškovoti sau amžinybę poetinio žodžio, "permatomo ir 
paprasto", artimo liaudies poetams, pagalba. H. Nagio 
lyrinis herojus nuolatos identifikuojasi su paniekintais ir 
pažemintais, su klajūnais, su kareiviais > "nelošusiais kau« 
liukais dėl Nukryžiuotojo rūbo", su padangių skrajūnu 
sakalu. Rasit, vienu iš būdingiausių H. Nagio eilėraščių 
.yra "Niekad neparduok savęs!", iš rinkinio "Prisijaukinsiu 
sakalą":

Niekad neparduok savęs. Tegu 
išrinktieji ieško išrinktųjų.
Tu palik tarp paprastųjų ir tarp pilkųjų, 
Būk pažemintųjų broliu ir draugu.

Dalią jų ir duoną jų priimk, 
Neišsižadėk jų lig paskutiniosios 
Ir kalbėk tik jiems ir tik už juosius, 
Būki nebylio burna ir neregio akim".

H. Nagio eilėse neretai juntama patosiška intonacija, 
tarytum jis bandytų savo žodžiu, nelyginant žiniuonis, 
uŽKaloėt žmonių įkandimus ir likimo nuoskaudas. Bet 
nevadinčiau tų dalykų retorika ar deklaratyvumu. Poetas 
išsako paprasčiausiai savo egzistencinį santykį su tautos 
dalies likimu. Šiaip jo eilėse pažymėtinai daug orumo, 
erdvės.

Ko poetas tikrai nepakenčia tiek poezijoje, tiek kri
tikoj, tai hermetiškumo, proteivų-gudreivų užsišifravimo 
žodinėse šaradose, ar; kaip Nagys sako, "Rebusinėj gargoj. 
Nors impulsyvi, linkusi ekscentriškuman jo prigimtis galė
jo jį pastūmėti siurrealizmo link, visokian vaizdų užaštri- 
niman (tarp kitko, jam tai piršo A. Škėma), Nagiui tai 
buvo svetimais dalykais. Užtat pamėgusiems ezoterinę, 
abstrakcijų painybėse klaidžiojančią nūdienę poeziją, v H. 
Nagio lyrika gali pasimatyti neįvairi, nepakankamai "šiuo
laikiška]' ir nepakankamai sofistikuota. Is tiesų, poetinių 
kūlversčių joje nėra. Bet stambiai poezijos mėgėjų daliai 
jinai kaip tik patikli savo blaiviu paprastumu, nuosaikiu 
poetinių puošmenų (rimų bei asonansų) panaudojimu. Savo 
aristOKratišku atsainumu ir rūsčio gaida.

Neprisidengdama jokiom giliamintiškumo kaukėm, H. 
Nagio lyrika atskleidžia paprasto išeivio, savo kartos 
žmogaus gyvenimo kelią, paženklintą netektimis, sunkiai 
gyjančių zaizdų randais, bet taip pat ir tikėjimu žmo
gumi.

5 psl.



Lietuviu. Namų 
Žinios

• Naujas LN narys - Grant 
Bonner, sumokėjo nario 
įnašų $100. Sveikiname!

• Naujas LN narys - Kle
mas Naudužas sumokėjo 
nario įnašų $100. Sveikina
me!

• Per dvi paskutines sek
madienio popietes dalyvavo 
550 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 5 iš Vilniaus, 8 
iš Kauno, po 2 iš Klaipė
dos, Marijampolės, Panevė
žio, po 1 iš Jurbarko, Ro
kiškio, Mažeikių. J.Mitckie- 
nė iš Aschersleben, Vokie
tijos,Roma Eskirtienė 
M.Sodaitis iš 
ir 12 iš JAV.

Su svečiais 
ir pranešimus 
valdybos narys 
Raudys.

ir 
Australijos.

supažindino 
atliko LN

Kęstutis

e LN bibliotekos, kuri jau 
pradėjo veikti pirmajame 
aukšte, vedėju yra V.Kate- 
lė.

• Sekmadienio popietėse 
spalio 7 d. budės Vytas 
Kulnys, spalio 14 d. - Val
teris Dauginis ir spalio 
21 d. - Balys Savickas.

• Valteriui Drešeriui atsi
sakius iš LN valdybos nario 
pareigų, jo vietoje buvo 
pakviestas pirmas kandida
tas Balys Savickas.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: N.Šimkus 
- $100; Vladas ir Alvina 
Ramanauskai- $50, a.a.
Kosto Simonaičio atmini
mui; W.Rogers - $40. Iš 
viso statybos fonde yra 
$ 180,441. Aukos priima
mos PARAMOJE sęsk.8711 
PRISIKĖLIMO P-jos Kredi
to Kooperatyve sęsk. 155332 
17 ir TALKOJE sęsk.4259. 
Aukos atleidžiamos nuo 
valstybinių mokesčių.

• Bilietai į DIRVOS 75 
m.jubiliejinį minėjimę-kon- 
certę spalio mėn. 14 d. 
gaunami pas: Aldonų Jan- 
kaitienę tel: 762-9183, 
Vytautę Matulevičių, tel: 
247-9710 ir Hamiltone 
pas Genovaitę Breichma- 
nienę, tel: 627-1420.

• NL RĖMĖJŲ BŪRELIS 
ruošia Spaudos Vakarę - 
spalio 27 d.Lietuviu Namuose.

JUBILIEJUS

SKA/n-m

oi

Dalis DIRVOS Rėmėju Jubiliejinio K-to nariy Lietuviu Namuose, DIRVOS paviljone, tradiciniame 
Užgavėnių Karnavale. B.Petraitienė, Vikt. Petraitis, pirm. Birutė Abromaitienė. Vyt. Matulevičius, 
ir Aid. Jankaltienė Nuotr, Sta.Dabkaus

st. Catharines
PAGERBDAMI MIRUSĮJL AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI: —----------------------------------------- —------ -

A.a. ADOLFO ŠETIKO prisiminimui, užjausdami šel
mę, aukojo: po $20 - Povilas Kanopa, J.G.Krištolalčiai; 
Juozas Vyšniauskas; $15 
J.A.Kutkos.

Nuoširdus AČIŪ!

Petras Šidlauskas; $ 10

K.L.F.

75 m."DIRVOS" 
JUBILIEJINIS MINĖJ IMAS- 
KONCERTAS

Baigiasi vasara, kurios 
metu Toronto lietuviškame 
gyvenime buvo ramu. Besi
artinant rudeniui, atgijo 
ir lietuviška veikla. Ruošia
mi koncertai, literatūriniai 
vakarai, paskaitos. Besiar
tinant DIRVOS deimantinei 
jubiliejinei sukakčiai, To
ronto DIRVOS Rėmėjų 
Jubiliejinis Komitetas š.m. 
spalio mėn. 14 d. 2:30 val.p 
p.Toronto Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo Menėje 
rengia DIRVOS 75 m.Minė- 
jimę-Koncertę. Tai neeili
nis įvykis, kuris reikalauja 
gero pasiruošimo, geros 
programos. Komitetas nu
tarė kviesti Lietuvos at
stovę Washington'e ir prie 
Šv.Sosto - Stasį Lozoraitį 
ir DIRVOS deimantines 
sukakties jubiliejaus vyr. 
Komiteto pirmininkę 
Kriaučeliūnienę.

Koncertinėje 
gėrėsimės iš New

e IŠGANYTOJO PARAPIJA 
kviečia visus atsilankyti 
į spalio mėn. 21 d.rengia- 
mų kun. P.DILIO 60-ties 
metų kunigystės ir 85 m. 
amžiaus jubiliejaus paminė
jimu.

Pamaldos vyks 1 val.p.p 
giedos Parapijos choras, 
po to vaišės Lietuvių Na
muose.

• PRANO NORUŠIO at
minimui, užjausdami Jo 
artimuosius, aukojo laikraš
čiui "Nepriklausoma Lietu
va" $25 - Albinas Gačionis 
su šeima.

Nuoširdus AČIŪ. "NL"

Irenų

dalyje • 
Yorko

lyriniu sopranu. Jai talki
ninkaus 
solistas- 
Fernandi 
pianistas

pasaulinio masto 
tenoras Eugenio 

ir dirigentas, 
William Vebdice.

Lietuviškųjų visuomenę 
kviečiame nepraleisti pro
gos išgirsti Lietuvos atsto
vę Washington'e, garsius 
dainininkus ir paremti DIR
VĄ, vienę iš seniausių 
laikraščių išeivijoje.

Ada Jucienė

t-Itt LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term.lndėlius 
1O’/«% už 6 mėn.term.indėlius 
101/2% už 1 m. term, indėlius 
107<% už 2 m. term, indėlius 
1O’A% už 3 m. term, indėlius 
1174% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
1274% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
l;13/4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
113/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
91/z% už RRSP Ir RRIF Ind. (variable rate 

12’/4%užRRSP IrRRIFI m. term. Ind 
11?/4%užRRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind 
11%'%juž RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind 
9VZ% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
872% už taupymo sąskaitą

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

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo...13’/4% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

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

su keičiamu nuošimčiu
1,2ar3metų...J3 % 

(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

AKTYVAI VIRS 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: pfrmšcHenlaia, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Hd 1 v.
*** p**lM BŪSTINE: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP 1A6 

TELEFONAS: 532-1149

rengia kelionę
Scottsdale va-

1991
d. d.

m.sausio

gausite

• LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBAS
į Ari zonų,
sarvietę
mėn. 17-31

Informacijas
pas Lydiję Balsienę tel:766 
-7724. Pas jų užsiregistruoti 
reikia iki š.m.lapkričio 
mėn. 1 d.

RAMBYNO ir ŠAT- 
tuntai atidarė šio 
veiklą iškyla To- 
centrinėje saloje.

RIJOS 
sezono 
ronto 
š. m. rugsėjo 22 d. 
Dalyvavo apie 6U jaunimo. 
Degė tradicinis laužas, 
įneštos vėliavos, giedamas 
Lietuvos himnas ir paaiš
kinta sueigų prasmė.

A. Šernaitei-Šimkuvienei 
buvo perduota vėliava ‘ ir 
ji paskirta naująja "Šatri
jos" tuntininke. Po to sekė 
žaidimai ir dainos, iškyla 
užbaigta daina: "Ateina 
naktis".

• Toronto lietuvės pensi
ninkės mezgėjos pradeda 
rudens sezonų ir renkasi 
į VILNIAUS Rūmus pirma
dieniais, 10:30 vai.r. Gali __ ___________
prisidėti ir nemezgėjos.
PAGERBIANT MIRUSĮJĮ, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI

A.a. JONO LIETUVNINKO atminimui - $ 100 - Stasė 
Prekeriene. 

Nuoširdžai DĖKOJAME1.

NETEKOME DIDELIO 
VEIKĖJO

Š. m. rugpjūčio 5 d. 
madienį, po pietų, staiga 
pasijutęs blogai, mirė Adol
fas ŠETIKAS, apie 11 me
tų išbuvęs mūsų Bendruo
menės pirmininku. Nuošir
džiausias lietuvis veikėjas. 
Pirmas tų retų tautiečių, 
kurių nedidelis būrelis pra
dėjo organizuoti mūsų bend
ruomenę apie 1947 metus. 
Adolfas ŠETIKAS tuoj pat 
pradėjo organizuoti ir lie- 
■tuviškąjį
Vyr. 
iki 
galo, 
prisidėjo prie K.L. Vetera
nų Sąjungos skyriaus orga
nizavimo ir organizavimo 
Šaulių Sąjungos skyriaus.

Nebuvo tokio lietuvybės 
darbo, prie kurio A. ŠETI
KAS nebūtų prisidėjęs visa 
savo siela. Priklausė jis ir 
Pavergtų Tautų Sąjungos 
Niagaros regionui. Akty
viai dalyvavo ir paskiausio
je šios organizacijos su
rengtoje demonstracijoje, 
tvarkydamas garsinę siste
mą.

Adolfas paliko giliai liū 
dinčią žmoną Albiną, tris 
suaugusius vaikus ir kelis 
vaikaičius. Liūdi ir visa 
mūsų bendruomenė, neteku
si vieno žymiausių šio 
krašto lietuvių veikėjų.

Palaidotas lietuviškose 
Šv. Jono kapinėse, Missis
sauga, Ont. Kor.

K.L.F.

PAGERBDAMI MIRUSIAI A. AUKOJO KANADOS
LIETUVIŲ FONDUI:-

A.a. Adelės J ANELIUNIENES-GLEBAVIČIŪTES 
atminimui po $20 - J.Janeliūnas, V.ir E.Januškos, V.Za- 
vadskienė, E.ir K.Kalasauskai; po $ 10 - G.ir V.Jaučiu
kai, E.Urnežienė; $ 5 - J.Rauba.

Visiems - nuoširdžiai dėkoja KLF

sek-

jaunimą-skautus. 
Skautinininku išbuvo 

pat savo gyvenimo 
Vėliau reikšmingai

SAULT STE.MARIE

A. a. sūnaus ALEKSANDRO atminimui Jadvyga Gas- 
parienė aukojo $200. 

Nuoširdus AČIŪ! K.L.F.

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES 
PAGALBOS LIETUVAI 
VAJUI aukojo:

$1.000 - M.ir S.Šetkai.
Kanados lietuviai sten

giasi surinkti iki Š.fn.pabai
gos 1 milijonų dolerių sku
biems Lietuvos reikalams. 
Apie puse tos sumos jau 
yra surinkta, 
geras kelio 
tikėtis, kad 
pasiskubins.

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA 
JUODOJO 

Didžiulė 
politikos 
įvyko š.m. 
23 d. prie 
Visi žinojo, kad, nežiūrint 
gorbačiovinės progpagandos, 
niekas esminiai nėra pasi

keitę Baltijos kraštuose, 
Ukrainoje ir kitur. Visur 
pagrindinę rolę tebevaidina 
ne civilinė kokia nors val
džia, bet kariuomenė ir 
KGB policija. Visur tebe
veikia "Geležinė Uždanga",

bet dar liko 
galas. Reikia 
ir neatsiliepę

KASPINO DIENA 
antisovietlnės 
demonstracija 

rugpjūčio mėn. 
miesto Rotušės.

nuo kurios valios pareina 
dar vis pavergtųjų tautų 
ryšiai su užsienio kraštais. 
Dėl aklų leista civilinė 
valdžia negali pajudinti 
piršto, kad kas nors esmi
nio pasikeistų.

Lietuvos Nepriklauso- 
priklausomybė buvo bruta
liai sulaikyta. STALINO- 
HITLERIO dvasia tebevei
kia sovietinių rusų imperi
jos labui. M. Gorbačiov'o 
tikslas tebėra tę imperijų 
išlaikyti, muilinant Vakarų 
akis tuo, kad Sovietų Sę- 
jungoje viskas tebėra ramu 
ir taiku, tam prašant bilijo
ninės vertės paramos.

Keli šimtai 
čių įvairių 
visų išreiškė 
plakatais bei 
Ypač stiprių 
kalbų pasakė 
atstovas Ben 
vienas 
teisininkų 
bai reikšmingai kalbėjo 
Gamtos Apsaugos ministe- 
ris Jim Bradley. Parlamen- 
taras M.Dietsch ragino 
baltiečius dar stipriau ir 
kiečiau kovoti del savo 
laisvės, kaip iki šiol. Lat- 
vių bei lenkų atstovai irgi 
griežtai pasisakė prieš 
Vakarų pasaulio veidmai
ningų politikų, viena ranka 
raginančių nepasiduoti so
vietams, bet kita ranka 
glostančių sovietų rankas, 
smaugiančias pavergtųjų 
pastangas atsikratyti sovie
tų imperializmo, kolonia
lizmo tųsos. Ypač ugningai 
kalbėjo estų bendruomenės • 
pirmininkė Asta Jostmen. 
Demonstracijų aprašęs ir 
fotografavęs "The St.Cath- 
arines Standard" estės kal
bų pavadino "nuodingai 
pikta", bet susirinkę jai 
plojo visomis jėgomis.

Po baltiečių ir kitų 
kai kurių tautų atstovų 
žodžio buvo garsinės siste
mos trenkiamas jų 
himnas. Didingai 
lietuviškas himnas 
bėjo pirmas po 
lietuvis, Pavergtų 
pirmininkas S. S

st.katarinie- 
tautybių tę 

vėliavomis, 
prakalbomis, 

pagrindinę 
ukrainiečių 
Dolischny, 

žymiausių vietos 
i - advokatų. La- 

reikšmingai

tautinis 
skambęs 
suskam- 
to, kai 

Tautų 
pirmininkas S. Šetkus de
monstracijų atidarė ir jai 
vadovavo, o lietuvis kuni
gas K. Butkus ję palydėjo 
išsamia invokacija. Ukrai
niečiai patys sugiedojo savo 
labai įspūdingai skambantį 
himnų. Į orę paleisti tauti
nių spalvų balionėliai bei 
gausybė žiburių sudarė 
pabaigoje galingų,gilų de
monstracijos įspūdį, viskę 
užbaigiant Kanados himnu.

Kor.

4

'ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St.. Toronto. Ontario IW6H 1 AK

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

PAGERBIANT MIRUSIUS, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI ~

A. a. M.GRIMALAUSKIENĖS atminimui $25 -aukojo 
R. ir P. Kūrai.

Antanina Stygienė ir sūnūs savo vyro ir tėvo a.a.
PRANO STYGOS, mirusio prieš 3 metus, atminimui 
paaukojo $ 200.

Visiems - DĖKOJAMEl K.L.F.

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

180-185 d. term, ind........... 1O’/4%
1 metų term, indėlius.......101/2%
2 metų term, indėlius..... 1074%
3 metų term, indėlius..... 101/4%
1 metų GlC-met. palūk. .. 1274%
2 metų GlC-met. palūk. .. 11?A%
3 metų GlC-met. palūk. .. 11 aA% 
1 metų GlC-mėn. palūk.. 11 ’/4% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 97:% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 12 74% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 113/4% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 113/o% 
Taupomąją sąskaitą   87z% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 10 %
Kasd. pal.čekių sąsk.ikl... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo....................... 133A%
Sutarties paskolas

nuo ....................... 133Z»%
Neklln. turto paskolas:

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

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas ik! $15,000 
Ir narių gyvybe Ud $2,000 už
santaupas laikomas bėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI viri 15 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

DAUGINIS
DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves >nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7130 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Atstatytas VYTAUTO DIDŽIOJO paminklas KAUNE,

Laisvės Alėjoje. Nuotr: Juozo Jakščio

Valentinas Gustainis

• Lietuvos Socialdemokra
tų Partija, kaip žinome, 
veikla nuo 1896-jų metų. 
Ji niekada nebendravo su 
komunistų ar bolševikų 
partijomis ir visuomet ryš
kiausiai demaskavo bolševi
kinių planų pragaištingumų. 
LSDP ne kartų yra pareiš
kusi, kad LKP vardo pakei
timas j Lietuvos Socialde
mokratų Sųjungų yra ne
tikslinga, nes visų pirma, 
partijos esmė ideologijoje, 
o ne pavadinime. Pagaliau, 
ir ne korektiška pasisavinti 
jau egzistuojančios partijos 
vardų. O kas iš esmės 
pasikeičia?

Atsiskyrusi nuo Maskvos 
Lietuvos Komunistų Partija 
svarsto savo pavadinimo 
pakeitimų į aukščiau minė
tų...

• Lietuvoje išleisti prez. 
A.Smetonos "Rinktiniai 
Raštai", sudaryti istoriko 
A.Eidinto.
Pasinaudota Kaune prieš 
karų išleistais A.Smetonos 
raštais,atspausdintos ir
jo svarbiausios kalbos, pa
sakytos laidojant dr.J.Basa
navičių, Maironį ir kitus 
žymūnus.
• Sovietiniai pašto ženk
lai Pabaltijo valstybėse 
nustos galioję, kai visos 
trys įsijungs į Pasaulinę 
Pašto Unijų.

BE KALTĖS
/ Autorius praleido 15 metų Sibire , tremtyje Ir 
lageriuose. Spausdiname ištraukų 18 nesnlal Lietuvoje pa - 
sirodžiuslos Jo knygos. Red./

/ tęsinys /
Kartą Medvedevas papasakojo apie kalinių laidojimą. 

Mirdavo lageriuose, ypač karo metu, labai daug, dažniau
siai iš bado. Laidodavo be karstų ir visai nuogus, kalinių 
iškastose bendrose duobėse. Brr... net drebulys nuėjo per 
nugarą jo pasiklausius. Turiu pridurti, kad nuogus kalinių 
lavonus užkasdavo tik iki 1948 metų. Paskui GULAG'as 
išleido įsakymą laidoti karstuose ir su apatiniais balti
niais, kuriuos lagerio intendentūra pagal aktus nurašydavo.

Medvedevas mielai skaitydavo knygas balsiai, kad ka
meros draugai gelėtų girdėti. Beje, kalėjimų administra
cija . knygų visadą duodavo, tik uz lapų plėšy m ą bausdavo 
karceriu. Medvedevas knygas labai gerbė ir niekad nesu
gadino jokio lapelio, nors popieriaus tabakui susisukti jam 
dažnai trukdavo. Kartą per tą rūkymą jis visai kamerai 
bėdą užtraukė: porai parų mums visiems buvo paskirtas 
karcerinis režimas. Tai reiškė, kad per dieną gausime tik 
po 300 gramų duonos, atims čiužinius ir suolelį, ant ku
rio dieną galėdavome sėdėti. Turėdamas šiek tiek ma
chorkos, bet neišgalvodamas į ką galėtų susisukti "ma
chorką", jis nusiskėlė skiautelę kartono, ant kurio buvo 
prilipintos kalėjimo taisyklės. Ugnį buvo išmokąs įsižiebti 
padu į grindis trindamas vatos prielipėlį, išplėštą iš val
diškos vatinukės skverno. Taigi, užsidegė jis savo "bank- 
rotką", bet tas kartonas kažkaip negerai pakvipo, prižiū
rėtoja įsigeidė sužinoti, kas ir ką čia rūkė. Mes tylėjome 
laukdami, kad kaltininkas pats atsilieps. Bet jis tylėjo. O 
mes jo neišdavėm, nes jau buvom įsiminę jo paties pra
neštą pagrindinę lagerių bei kalėjimų taisyklą: ką matai 
- nematyk, ką girdi - negirdėk! Vieno kaltę kameroje 
solidariai prisiėmėme visi.

Tomis dienomis į mūsų kamerą įstūmė kitą naujoką - 
jauną, simpatišką vyruką. Jis pasisakė esąs veterinarijos 
gydytojas Anatolijus Osipovas, oficialiai kaltinamas sa
botažu, pasireiškiančiu užkrečiamųjų ligų platinimu gy
vuliams, o faktiškai pasodintas už tai, kad atsisakęs leis
ti pardavinėti nugaišusios enkavedisto karvės mėsą.

Vakarop įvedė dar vieną. Šis atrodė baisai išsigandęs. 
Dovydo paklaustas, pasisakęs esąs lietuvis Antanas Raste
nis, teisininkas, buvęs Kauno Amatbanko juriskonsultas, 
iš Lietuvos ištremtas drauge su žmona 1941 m. birželio 
14 d. Suimtas už tai, kad vieną kartą išsitaręs, jog Tary
bų valdžia negerai pasielgė išardydama tremtinių seimas, 
atskirdama vyrus nuo žmonų ir vaikų. Tai buvo palaikyta 
antitarybine agitacija. Sužinojęs, kad mes tokie pat nelai
mėliai, Rastenis atispeikėjo ir paaiškino, kodėl mūsų taip 
išsigandęs. Pasirodo, jis manė mus esant žmogžudžiais. 
Ypač baisus jam buvęs Gustainis, toks apžėlęs rausva 
barzda, nepanašus į normalų žmogų. O juk elegantiškai 
apsirengusį Gustainį jis ne kartą sutikdavo Kaune, Lais
vės alėjoje. Dabartinėmis sąlygomis ir tikra motinėlė 
kažin ar būtų mane pažinusi...

Rastenis į kamerą atsinešė ir švarių apatinių baltinių 
pamainą. Sužinojęs, kad aš jau visai be apatinių, jis tuo
jau pasiūlė juos man. Taip kalėjime įsigijau baltinius, 
kurių laisvėje nesugebėjau gauti. Ir apsipratęs kameroje, 
Rastenis vis vien buvo labai pesimistiškai nusiteikęs. Vil
ties išeiti iš kalėjimo jis beveik neturėjo, nesitikėjo jo
kios amnestijos, kalbėjo apie neišvengiamai liūdną galą, 
jam visur vaidenosi slapti mikrofonai, šnipai ir pan. Jis 
nesigynė tardytojui, kad tremtinių šeimų išardymą papei
kęs, bet kitokių nuskaltimų neprisipažino. Kaip vėliau 
sužinojau, Antanas Rastenis savo likimą teisingai nujautė, 
laisvėn neišėjo, mirė kalėjime, kaip daugelis kitų mano 
nelaimės draugų.

Po keleto dienų į mūsų kamerą atvarė kitą seną la
gerininką. Jis buvo labai išsekęs ir apdriskęs. Pasisakė 
esąs lietuvis Barzda. Lietuvoje mokytojavęs, vėliau perė
jęs dirbti policijon, buvęs pasienio baro viršininku, ištrem 
tas 1941 metų vasarą, nuo šeimos atskirtas, nugabentas 
į lagerius be jokio teismo. Lageriuose gerai dirbęs, buvo 
net pasižymėjęs, bet parašęs kažkokį patriotišką lietuviš
ką eilėraštį, už tai įskųstas ir dabar tardomas NKVD 
kalėjime. Barzda atrodė jau tikras klipata, kartais dėl

silpnumo jis atsisakydavo net jnti pasivaikščioti. Bet mir- Vedė koridorium, paskui laiptais žemyn į nesvarų kie
ti jis dar nesirenge, svajojo išeiti is kalėjimo į lagerius, mą, kurio viduryje stovėjo didelis medinis, toliu dengtas 
kur gabesniam ir darbstesniam esą įmanoma šiaip taip iš-skėtis žmogui nuo lietaus pasislėpti. Tą dieną nelijo, bet 
likti gyvam. 1 ... P° tuo skėčiu stovėjo stambi, juodais drabužiais apsiren-

Ką1 kurie ^kameros draugai^ pradėjo reguliariai - antra-gusi moteris, susiveržusi diržu, prie kurio tabalavo dide
lis revolveris, vadinamas naganu. Perėję per kiemelį, laip
tais pakilome į antrą aukštą ir mane įvarė į gana erdvų 
kabinetą. To kabineto langai buvo grotuoti. Toliau nuo 
durų stovėjo uniformuotas kariškis, matyt, jaunesnio laips
nio karininkas. Man įžengus, jis kilstelėjo galvą. Nelauk
damas kol jis mane užkalbins, aš automatiškai ištariau 
"Zdrastvuite!" Atsakydamas jis tik paklausė:

- Gustainis?
Aš patvirtinau, ir jis paliepė man sėsti, pirštu rodyda 

mas į taburetę, stovinčią kampe prie kažkokios spintos, 
netoli durų. Atsisėdęs nukreipiau akis į tą sėdintį kari
ninką. Jis man pasirodė aukšto ūgio, niūrus, dar nesenas. 
"Vadinasi, mano likimas dabar šito žmogaus valioje" - 
pagalvojau laukdamas, kol jis prabils.

Pradėjo jis kuo ramiausiai ir kuo mandagiausiai. Pir-, 
miausia paklausė vardo, pavardės, tėvo, vardo, gimimo 
metų, kur gimęs, kas buvo tėvai, kur ir kokius mokslus 
isėjęs, kada, ką dirbęs iki arešto ir 1.1., ir 1.1. Klausinė
jo neskubėdamas, atsakymus užrašinėjo. Atsakinėjau viską 
teisingai, nes buvau įsitikinęs, kad mano trumpa biografi
ja yra visai švari, kad man nėra ko gėdytis ir slėpti. 
Maniau, kad nuoširdus visko papasakojimas padarys tar
dytojui gerą įspūdį ir kartu padės greičiau išaiškinti tą 
nesusipratimą, dėl kurio esu areštuotas. Aš neslėpiau 
savo veiklos nepriklausomoje Lietuvoje, kuri tvarkėsi 
pagal savo įstatymus, nes buvau įsitikinęs, kad už pra
eitį, už tuos laikus, kai dirbau pagal Lietuvos įstatymus, 
būdamas tik jų jurisdikcijoje, man jokia teisėta bausmė'' 
negali būti pritaikyta. Tarybų Sąjungai priklausiau tik 
nuo 1940 metų vasaros, bet ir jos įstatymų nelaužiau, 
juo labiau, kad ir norėdamas nebūčiau galėjęs to daryti, 
nes tremtyje buvau labai suvaržytas ir nuolat sekamas. 
Žodžiu, laukiau, kad tardytojas netrukus pripažins mane 
niekuo nenusikaltusį ir paleis iš arešto, atsiprašęs dėl įvy
kusio nesusipratimo.

Man nė į galvą neatėjo slėpti, kiek žemės tėvai valdė, 
ar turėjo jie kuliamąją ir pan. Sakiau viską, kaip buvo, 
juoba kad kaimietiška mano kilmė turėjo patikti pareigo- 
niui valstybės, kuri didžiavosi esanti "raboče-krestjansko- 
je gosudarstvo". Maniau, kad pasisakyti esant kaimiečių 
žemdirbių vaiku ir prisipažinti jaunystėje pačiam įvairius 
žemės ūkio darbus dirbus, - mano reikalui labai naudinga. 
Be to, tėvai turėjo tik 25 ha, vadinasi, buvo vidutiniokai. 
Kai tardytojas paklausė, ar jie laikydavo samdomų dar
bininkų, atsakiau, kaip tikrai buvo: kol mes buvome ma
ži, tėvai samdydavo metams merginą, o vasarai - ir pie
menuką, tačiau, kai savi vaikai paaugom ir jau galėjom 
gyvulius paganyti bei prie ūkio darbų tėvams padėti, tai 
svetimų samdyti nereikėjo. Paskui, lyg tarp kitko, jis pa
klausė, ar aš, sukūręs šeimą, samdžiau tarnaitę. Ir vėl 
man neatėjo į galvą nieko slėpti. Pasakiau, kad tarnaitę 
laikėme, kad ji ne tik padėdavo žmonai virti, butą tvar
kyti, skalbti, bet ir auginti mūsų dukrelę. Tardytojas 
tuos parodymus ramiai užrašė, paskui viską man perskai
tė ir liepė pasirašyti protokolą. Ko čia nepasirašysi, kai 
viskas surašyta, kaip pats jam pasakojau?! Pasirodė šiek 
tiek keista, kad su tardytoju užsimezgė tokie daraugiški 
santykiai.

Keletą dienų aš tą tardytoją titulavau "Tovarišč sle- 
dovatel". Bet netrukus jis mane visai nepiktai pataisė: 
"Ne tovarišč, a graždanin!" Atsiprašiau ir ateityje lai
kiausi gauto nurodymo. / bus daugiau /

dieniais ir ketvirtadieniais - iš savo artimųjų gauti siun
tinukus. Gautą maistą dažniausiai broliškai dalydavosi su 
visais. Dovydas labai sielojosi, kad jo 
nežino, kur jis dingęs, todėl ir maisto

draugai Barnaule 
neatneša. Bet jis

ieško. Vieną rytąbuvo tvirtai įsitikinęs, kad draugai jo 
Dovydas atsikėlė labai linksmas ir mums pranešė, sapna
vęs sapną, reiškiantį, kad šiandien gausiąs siuntinuką. Nie 
kuomet netikėjau sapnais, tačiau tą kartą tyčia paklau
siau: ką gi jis sapnavęs?

- Sapnavau, kad apsikakojau, - nė kiek nesivaržyda
mas atsakė Dovydas ir paaiškino, kad tai reiškia naudą.

Ir kaip mes nustebome, kad tuoj po pusryčių Dovydą 
iškvietė pasiimti pirmo siuntinuko! Tiesa, jis buvo nedide 
lis: kokia pora šimtų gramų sviesto ir du kiaušiniai. Bet 
Dovydas paaiškino, kad tai tik pradžia, kad draugai pagal 
gavėjo parašą norį įsitikinti, jog jis tikrai čia ir dar gy
vas. Dovydas neklydo: nuo šiol skirtomis dienomis jis 
guliariai gaudavo daug sotesnius siuntinius, iš jų kiek ga
lėdamas šelpė ir kitus bedalius.

re-

Tardytojai mus šaukdavo kasdien, klausinėdavo įvai
riausių dalykų, reikalaudavo prisipažinti grasindami supū
dyti karceryje, uždrausti siuntinukus ir pan. iš pradžių vi
siems atrodė, kad joks doras žmogus negali savo noru 
sutikti būti neteisingai apkaltintas. Paskui vienas kitas 
ėmė svyruoti. Antai Siumakas, atsidūręs prieš dilemą - 
ar kalėjime badauti ir greičiausiai mirti, bet neprisipa
žinti, ar prisipažinti, gauti siuntinukus ir patekti į tuos 
kone trokštamus lagerius, nutarė prisipažinti. O prisipa
žinti jam tereikėjo tik tiek, kad esąs palaikęs santykius 
su tremtiniais iš Lenkijos, kad jiems šnipinėjęs... Mums 
niekaip netilpo galvoje, koks šnipinėjimas galėjo būti 
reikalingas tiems tremtiniams, apgyvendintiems tolimame 
Altajaus krašte. Tada nei aš, nei Siumakas nenutuokėme, 
kad dėl tokio nepagrįsto prisipažinimo bylon gali būti 
įtraukti visai pašaliniai, niekuo nekalti žmonės.

Vieną popietę mus nustebino netikėtas siuntinukas 
Barzdai, įteiktas ne tam skirtą dieną. Tai buvo maža pin
tinėlė smulkių šutintų bulvių. Barzda pasipasakojo tardy
tojo kabinete apalpęs, tada tardytojas paklausęs, ar ne
turįs jis Barnaule pažįstamo, kuris galėtų pridurti maisto. 
Barzda pasakęs vieno lietuvio tremtinio adresą, tardyto
jas telefonu jam paskambinęs ir paprašęs paremti tautie
tį. Barzda laimingas valgė tas bulvytes ir mus pavaišino. 
Tačiau jau tą patį vakarą aš patyriau, kad Barzda už tą 
siuntinuką tardytojui savotiškai atsilygino.

XX. TARDYMO EPOPĖJA truko netoli keturių mėnesių. 
Kaip patyriau iš pasikalbėjimų su kitais kaliniais, mano 
tardymas buvo gana tipiškas, išskyrus tai, kad aš nega
vau mušti, ko daugelis neišvengdavo, kai neprisipažindavo. 
Paaiškėjo, kad visi tardomieji būdavo apšaukiami liaudies 
priešais, kiekvienam pacituojamas M. Gorkis: "Jesli vrag 
ne sdajotsia, jevo unietožajut".^

Pas tardytojus kviesdavo iš ryto, tuojau po pusryčių, 
ir vakare, jau po signalo "Otboi". Prasiverdavo kameros, 
langelis, pasigirsdavo kiek prislopintas vyriškas ar mote
riškas balsas: "Kto tut na bukvu N? - atseit, kieno pa-' 
varde prasideda raide N? "Na bukvu R" atsiliepdavo Ras
tenis, 
davau aš. Ir iškviestasis atsidūsėdamas eidavo į labai ne-

"na bukvu S" - Siumakas, "na bukvu G" - atsiliep-

malonų pasimatymą su tardytojais. Turiu pasakyti, išve- 
džiotojai - "vyvodnyje" būdavo gana mandagūs, einant 
patamse per kiemą kartais ir už parankės paimdavo, kad 
nepargriūtum. Kai aš vėliau nuo avitaminozės gavau viš- 
takį ir tamsoje visai nematydavau, mane už parankės jie 
vesdavo net neprašomi.

Jau antrą kalėjimo dieną, po pusryčių, atsidarė kame
ros langutis, šmėkštelėjo neaiškus žmogaus veidas ir iš
girdau:

- Kto tut na bukvu G?
- Gustainis, - atsiliepiau išsigandęs.
- Poidiomte!- pasakė toji žmogysta, atrakinusi kame

ros duris. '________

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA - 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS, 
Renk 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

1990. X.3 7 psi.

t



1990 m. ŠIAURĖS AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETU
VIŲ PLAUKIMO PIRMENYBĖS

1990 m. š.Amerikos Pabaltiečių Plaukymo Pirmeny
bės įvyks š.m.lapkričio mėn. 4 d.,Trinity Recreation 
Centre, 155 Crawford St., Toronto, Ont. (tarp Bathurst 
ir Ossington gatvių, tažiavimas iš Queen St.). Vykdo 
Toronto Estų Plaukimo Klubas. Varžybų pradžia 9:30 
val.r. Registracija- apšilimas nuo 9 val.r.

Varžybos bus vykdomos Tose klasėse: Vyrų ir moterų 
(15 m. ir vyresnių), Senjorų - virš 24 m., Jaunių ir mer- 
gai±čių - (13-14 m.), Jaunių ir mergaičių (11-12 m.), 
Jauniu ir mergaičių (9-10 m.), Berniukų ir mergaičių 
( 8 m.ir jaun.).

Programa apima visus stilius. Šuolių i 
Amžiaus klasifikacija nustatoma pagal 
varžybų dienų.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, 
plaukikams.

Dalyvių registracija iki š.m.lapkričio

PSF-jos Plaukimo Komiteto vadovę Mrs. Mai Kreem, 
618 Davenport Rd., Toronto, Ont., M5R 1K9. Tel: (416)
924-6028.

Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabaltiečių.
Klubams nepriklausę plaukikai dėl informacijų gali 

kreiptis i betkurĮ sporto klubų arba tiesiai i Mrs.Kreem.
Šios varžybos yra antrosios ir paskutinės 1990 m. 

pirmenybės. Galutiniai laimėtojai bus išvesti iš abiejų 
varžybų. ŠALFASS PLAUKIMO KOMITETAS

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

P.S. Lietuvių plaukikus šiose varžybos koordinuos ir 
globos ŠALFASS-gos Plaukimo Komiteto narys Kanadai 
-Kazys Šapočkinas, tel.(416) - 239 - 7562.

Pastaba: Yra galimybė, kad varžybos vyks kitame ba- 
selne. Jei taip Įvyktų, visiems bus pranešta, tačiau kiek
vienu atveju, varžybos vyks Lapkričio 4 d.Toronte. Prieš 
vykdami į varžybas, pasitikrinkite su Mrs.Kreem ar 
Šapočkinu.

K.

nebus, 
amžių

vandeni 
dalyvio

ir estųlatvių
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Ville de Montreal
SURVEILLANT(E) DE TRAVAUX 

EN MECANIQUE DU BATIMENT
SALAIRE: 30,267 $

it

DEMANDE D’EMPLOI:

p.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Ville de Montreal Ville de Montreal

La Ville de Montreal prosėde actuellement a la constitution de listes de can
didatures pouvant combler des postes de surveillant(e) de travaux en meca
nique du batiment. Ces postes sont de nature temporaire jusqu'a decembre 
1V9.L.
NATURE DE L’EMPLOI:
Le travail consiste a surveiller I'execution des travaux de construction, de 
demolition, de restauration, de reparation, de modification, d'amenagement et 
d'entretien, par contrat ou en regie relatifs a la mecanique du batiment et 
plus partieulierement la plomberie, le chauffage, la ventilation, la rėfrėgėration, 
la climatisation ainsi qu'aux travaux corrėlatifs a ces contrats afin d'en assu
rer I'execution conformement aux plans et devis.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE:

Dėtenir un diplome d'ėtudes collėgiales spėcialisėes, secteur et profil approp- 
riės. Possėder une (1) annėe d'experience dans un travail permettant au titu
laire des se familiariser avec le domaine de 1'emploi. La personne titulaire 
doit possėder dės connaissances supėrieures dans la lecture et l'interprėtation 
des plans et devis de mecanique du batiment; de bonnes connaissances des 
materiaux utilises dans I'execution des travaux de mecanique du batiment; des 
methodes usuelles de surveillance des chantiers ainsi que des normes et reg
lements en vigueur.

Les personnes intėressėes a prendre part a cette offre d'emploi doivent s'in- 
scrire en remplissant le questionnaire de demande d'emploi auxiliaire que 1'on 
peut se procurer au Service de affaires corporatives - Module ressources hu
maines, au 50U, Place D'Armėš, 13iėme ėtage, Montreal, Ė2Y 3W9, ainsi que 
dans les bureaux Accės Mdntreal, accompagrie des certificate requis ou der
nier relevės de notes.

PRĖPOSĖ A LA PLANTIFICATION
(Cadre reglementaire)

Service de 1’habitation et du developpement urbain
Module gestion du developpement

33,921 $ - 57,058 $
CONCOURS NO: 4U286Q

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE: Dėtenir un diplome d'ėtudes de premier cycle 
(BaCC) en urbanisme ou dans une discipline appropriėe. Possėder au moins 
trois (3) annėes d'experience en amenagement de preference dans 1'elabora- 
tion de reglements municipaux, ainsi que la conception et la preparation de 
plans zonage. Parler et ėerire le franęais.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: Le 12 octobre 1990.

ARPENTEUR(E) - GEOMETRE
Arpentage et stabilisation

Module voirie et circulation; Division Geomatique
Service des travaux publics

37,220 $ - 62,607 $
CONCOURS NO: 45373C

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE: Dėtenir un diplome universitaire de premier 
cycle (BACC) en geomatique ou sciences geodesiques et ėtre mernbre en 
regie de 1'Ordre des arpenteurs - gėomėtres du Quebec. Possėder deux (2) 
annėes d'experience reliėe a la nature de 1'emploi.

Autres exigences: Avoir une bonne connaissance des divers instruments d'ar
pentage, de 1'utilisation de l'ordinateur et des systėmes de conception assi
stėe par ordinateur.

DATE LIMITE DTNSCRIPTION: Le 12 octobre 1990.
Les personnes intėressėes Ž consulter les avis de concours pour ces emplois et 
ė s’y inscrire doivent remplir le questionnaire de demande d’emploi que 1'on 
peut se procurer au Service des affaires corporatives - Module ressources 
humaines, dans les bureaux Accės-Montrėal, les bibliothėques et les maisons 
de la Culture de la Ville de Montrėal ainsi qu'au Bureau Interculturel de 
Montrėal. Ce formulaire doit ėtre retournė avant la date limite au Service 
des affaires corporatives - Module ressources humaines, 500, place d'Armes, 
13e ėtage, Montrėal, H2Y 3W9, accompagnė des certificats requis. Le Service 
des affaires corporatives - Module ressources humaines se rėserve le droit de 
refuser toute demande d'inscription ė un concours ainsi que tout document 
soumis aprės la date de fermeture. Veuillez inscrire le nurnero du concours 
et votre numėro d'assurance sociale sur la demande d'emploi.

LA VILLE DE MONTREAL AYANT UN PROGRAMME D’ACCES A 
L'ĖGALITE EN EMPLOI, NOUS INVITONS LES FEMMES ET LES MEMBRES 
DE COMMUNAUTĖS CULTURELLES A SOUMETTRE LEUR 
CANDIDATURE.

8 psl.

SIŪLOMA VERTĖJŲ PATARNAVIMAS

Lietuva labai sunkiai eina į nepriklausomybę. Ta
čiau dar niekada ir niekur į laisvę lengvų kelių nebuvo. 
Ir dar. Sakoma,kad nėra laisvės be žinių. Tuo įsitikina
me patys, kiekvienas atskirai ir visi kartu.

KAUNO Vertėjų Kooperatyvas - firma VERTĖJAS 
verčia techninę, elektroninę, technologinę, medicininę, 
politinę-visuomeninę, filosofinę ir grožinę literatūrų iš 
anglų,vokiečių, prancūzų kalbų l lietuvių ir rusų kalbas. 
Be to, verčiame ir iš japonų, švedų, italų, ispanų, danų, 
čekoslovakų, lenkų kalbų į lietuvių ir rusų kalbas.

Nedidelius tekstus verčiame iš lietuvių ir rusų 
kalbų į anglų, vokiečių,prancūzų kalbas.

Mūsų paslaugos gali sudominti Amerikos ar Kana- 
prekiauti su

delegacijas,

panašios už

dos firmas, kurios prekiauja ar ruošiasi 
Sovietų Sųjunga.

Verčiame ir žodžiu- aptarnaujame 
konferencijas, pavienius asmenis.

Mūsų paslaugų kainos galėtų būti
analogiškus darbus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Užsakymus su garantiniu raštu prašome siųsti 
paštu. Vertimų tekstus geriausiai siųsti kopijomis, kas 
leistų išvengti galimų nemalonumu dingimo atveju.

Mūsų adresas: LITHUANIA, 233000, Kaunas, Ly
dos g-vė Nr.4, Kooperatyvas-firma VERTĖJAS.

Suskaitę patiekiame po abipusio susitarimo.

Ville de Montreal
PREPOSE A LA PLANTIFICATION

(Cadre reglementaire)
Service de l'habitation et du developpement urbain 

Module gestion du developpement 
33,921 $ - 57,058 $ 
CONCOURS NO: 40286Q

NATURE DE L’EMPLOI: Sous la direction du surintendant, la personne titu
laire du poste assure la mise oeuvre des objectifs municipaux d'urbanisme et 
la traduction en termes reglementaires des orientations d'amenagements du 
plan d'uroanisme de Montreal. Il participe a l'ėlaboration et a l'amėlioration 
du cadre reglementaire municipal et a la revision de la regiementation de 
zonage et des divers rėglements.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE: Dėtenir un diplome d'ėtudes de premier cy
cle (BACC) ęn urbanisjne ou dans une discipline appropriėe. Possėder au moins 
trois (3) annees a'experience en amenagement de preference dans l'ėlaboration 
de regletqents municipaux, ainsi que la conception et la preparation de plans 
de zpjnąge, Parler-ęL-ėerire le franęais.
DATE LIMITE DTNSCRIPTION: Le 12 octobre 1990.

ARPENTEUR(E) - GEOMETRE
Arpentage et stabilisation

Module voirie et circulation; Division Geomatique 
Service des travaux publics 
37,220 $ - 62,607 $ 
CONCOURS NO: 45373C

NATURE DE L’EMPLOI: Sous la direction gėnėrale de l'arpenteur-gėomėtre en 
chef, la personne titulaire du poste est principalement responsable de la pre
paration et de la redaction des documents d'arpentage nėcessaires a la Ville 
et par extension aux sociėtės de la Ville (O.M.H.M., SODIM, SOMHAM, etc) 
ainsi qu'a la C.U.M.. Ces documents sont requis aux fins d'acquisitions de 
terrains, d'impositions de reserves, de ventes ou d'ėchanges de terrains, d'em- 
pietements sur le domaine public d'etablissement de servitudes, lots de gra
ves et en eau profonde, d'operations cadastrales, etc. La personne dresse des 
proces-veroaux de bornsge. Eile procėde aux relevės et a la delimitation des 
propriėtės publiques et privėes com me les rues, ruelles, pares, limites de mu- 
nicipalitės, etc. Eile est appelėe a agir comme temoin expert ou a agir com- 
me tel dans les causes de bornage ou la Ville est impliquee.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE: Dėtenir un diplome universitaire de premier 
cycle (BACC) en geomatique ou sciences geodesiques et ėtre mernbre en regie 
de 1'Ordre des arpenteurs-geometres du Quebec. Possėder deux (2) annėes d'ex
perience reliėe a la nature de 1'emploi.

Autres exigences: Avoir une bonne connaissance des divers instruments d'ar
pentage, de 1'utilisation de l'ordinateur et des systėmes de conception assistėe 
par ordinateur.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: Le 12 octobre 1990.

Les personnes intėressėes & consulter les avis de concours pour ces emplois et 
& s’y inscrire doivent remplir le questionnaire de demande d'emploi que 1'on 
peut se procurer au Service des affaires corporatives - Module ressources 
humaines, dans les bureaux Accės-Montrėal, les bibliothdques et les maisons 
de la Culture de la Ville de Montrėal ainsi qu'au Bureau interculturel de 
Montreal. Ce formulaire doit ėtre retournė avant la date limite au Service 
des affaires corporatives - Module ressources humaines, 500, place d'Armes, 
13e ėtage, Montrėal, H2Y 3W9, accompagnė des certificats requis. Le Service 
des affaires corporatives - Module ressources humaines se rėserve le droit de 
refuser toute demande d'inscription & un concours ainsi que tout document 
soumis aprės la date de fermeture. Veuillez inscrire le numėto du concours 
et votre numėto d'assurance sociale sur la demande d'emploi.

LA VILLE DE MONTREAL AYANT UN PROGRAMME D’ACCES A 
L'ĖGALITE EN EMPLOI, NOUS INVITONS LES FEMMES ET LES MEMBRES 
DE COMMUNAUTĖS CULTURELLES A SOUMETTRE LEUR 
CANDIDATURE.
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NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Pažįstant įgimtą bažnyt
kaimių žmonių smalsumą 
ir polinkius į gandonešystę, 
galėjo kilti panika, bet 
vargu ar taikius Quebec' o 
Rytinių Kantonų gyvento
jus bus išgąsdinąs neregė
tai pagyvėjęs eismas ir 
automobilių iš Ontario 
gausa. Visi jie seniai buvo 
išsiuostę, kad sodybos, 
mūsų vadinamos Kalnėnais, 
viešpats ir valdovas Vytau
tas Gruodis - kelia didin
gą ir triukšmingą vestuvių 
puotą. Tekina vienatinę 
savo dukrą.

Suplūdusiems tačiau š.m. 
rugsėjo 1 dieną iš Montre- 
alio, Toronto, kitų Ontario 

;vietovių, Amerikos, ir net
gi užjūrių lietuviams, tos 
vestuvės turėjo kitokią, 
svaresnę reikšmę. Tuokėsi 
dviejų visiems žinomų šei
mų, aktyviai veikusių lietu
vybės baruose, vaikai. Jau
noji - Karki_ Gruodytė-
montrealietė. Jaunasis

Ijamifton

Darius Čuplinskas - toron
tiškis. Bet jei buvo roman
tikos, kurios taip maža 
nūdieniniam išeivių gyveni
me, jinai buvo kitur. Liki
mas lėmė tiems jaunuo
liams susipažinti ne disko
tekoj, ar kokiam naktiniam 
klube, bet vasariniuose 
Lituanistikos kursuose prie 
Illinojsus universiteto. Jų 
paskatinti, jie ryžosi abu 
studijuoti toliau Vilniaus 
Universitete ir dar labiau 
suartėjo. O ten atvyku
sius, juos įsuko į krumpliara
čius įsisiautėjęs demokra
tizacijos sriautas. Taip, 
įvairiai talkininkaudami Są 
jūdžiui, jie palaipsniui nu
sprendė sutvirtinti vienas 
kitą bendro vedybinio gy
venimo jungtimi.

Nenuostabu, jei marga
spalvėj ir įvairiaamžėj mi
nioj, susigrūdusioj Kings- 
croft ~ bažnytėlėj, matėsi 
daug žinomų Kanados Kraš 
to Bendruomenės atstovų, 
radijo bei televizijos dar
buotojų ir šiaip intelektu
alų, veidų.

Vietiniam klebonui malo 
niai sutikus, jungtuves 
atliko montrealiečių myli
mas ir gerbiamas altarista

Tėv. JONAS KUBILIUS. 
Suteikdamas bažnytinį, pa
laiminimą, jisai jautriu žo
džiu ir moksliškos pompas
tikos nepripažįstančiu žo
džiu, palinkėjo jauniesiems 
taurios krikščioniškos mei
lės. Per apeigas dainavo- 
giedojo, birbynės palydimi, 
S. Liupkevičius ir jo duk
ros - Audra ir Ugnė.

Vestuvių pokylis vyko 
Kalnėnų sodyboje, Ways 
Mills, Quebec, kur išsisklai
džiusią po atšlaitę, gėrimė
lius gurkšnojančią minią, 
raitas kvieslys paragino 
dalyvauti trumpam tautinių 
šokių demonstravime prie 
sodybos tvenkinio. Šoko 
jaunosios draugių (lietuvai
čių ir, berods, svetimtau
čių) būrelis, stipriai suriš- 
dami jaunuosius juostomis.

• GYVATARO vaikų gru
pė šiemet repetuoja tre
čiadieniais, 6 vai.v., para
pijos salėje. Su jais dirba 
Silvija Otto.

Vyresnieji šokėjai repe

tuos kartu su , studentų 
grupe nuo rugsėjo mėn. 
23 d., sekmadieniais, 7:30 
vai.v. parapijos salėje.

Studentus moko Elyte 
Rukšėnaitė-Tarvydienė.

Saulei sparčiai skubant 
prie laidos, svečiai buvo 
susodinti prie stalų didžiu
lėje palapinėje ir apie 
šešiolika kalbėtojų bandė 
pakaitomis pavaizduoti jau
nųjų^ poros nuveiktų darbų 
ir širdy nešiojamų idealų 
spektrą. Buvo taip pat per
duodami negalėjusių atvyk
ti svečių sveikinimai. Jų 
tarpe, neabejotinai reikš
mingiausiu, buvo Lietuvos 
Auksčiausiosios Tarybos 
pirmininko Vytauto LANDS
BERGIO sveikinimas, per
duotas kažkodėl angliškai 
(kaip visiems žinoma, Kar
lai teko ne kartą V. Lands
bergiui vertėjauti ir Kana-

dos televizijos žiūrovai yra 
ją matę šalia Lietuvos pre
zidento).

Svočia dr. Ilona MAZI- 
LIAUSKIENĖ, be savo 
meniškų linkėjimų, perdavė 
taip pat METMENŲ redak
toriaus dr. Vyt. KAVOLIO 
sudėtingus, vedybinės gno
seologijos pradais parem
tus, linkėjimus.

Užvis įspūdingiausias ir 
svariausias buvo 
Irenos VEISAITĖS 
nimas lietuviškai, 
boję viešnia 
vaizdžiai 
Vilniaus 
siautėjo 
tininkų-smogikų daliniai ir 
užiminėjo 
grėsė areštai 
vandalizmas, 
Darius Čuplinskas 
niai ir 
gelbėti,

Vestuvių puota su~ 
kiais ir tradiciniais žaidi
mais tęsėsi iki gaidykstės; 
saulėlydžio kartos žmo
nėms, savaime aišku, išsi
skirsčius kur kas anksčiau. 
Sekantį rytą, likusiems 
nakvoti kaimynystėje, sve
čiams buvo suruošti prieš
piečiai. Ta proga buvo 
laikomos gamtoje pamal
dos, kurias celebravo Tėv. 
J. KUBILIUS.

Jaunoji Čuplinskų šeima 
ketina ir 
Lietuvoje. Darius yra pa
kviestas 
Universitete istorijos kursą.

V.A.J

liS-

VILNIAUS OPEROS IR BALETO TEATRO

SOLISTO VIRGILIJAUS NOREIKOS
IR JO AKOMPANIATORIAUS

PIANISTO POVILO JARAMINO

KONCERTAS MONTREALYJE
tačiau 
sveiki- 

Savo kal
is Lietuvos 

perteikė slogią 
atmosferą, kai 

sovietų parašiu-

patalpas, kai 
bei visoks 

ir jaunasis 
suma- 

energingai puolė 
kas isgelbstima. 

šo-

toliau gyventi

dėstyti Vilniaus

SPALIO MĖN. 28 D SEKMADIENĮ 12:30 VAL.

parapijos salėje
Seve, Montreal.

PO KONCERTO - susitikimas su solistu 
prie kavos, vyno ir sūrio, 

moksleiviams - $6.-

Aušros Vartų
1465 rue de

BILIETAI - $10.-;

BILIETAI PLATINAMI:

Aušros Vartų parapijoje, "Rūtos" klube. 
Šv. Kazimiero parapijoje ir skambinant:

Reginai Piečaitienei, Tel.: 767-8779;

Petrui Adamoniui, Tel.: 722-3545.

Iš anksto pirkusiems bilietus, rezervuojamos vietos.

KVIEČIAMI VISI ATSILANKYTI Į SI NEEILINįKONCERTĄ!

KANADOS LIETUVIŲ MILIJONINIO LIETUVAI 
PAGALBOS VAJUI AUKOJO MONTREALIO *LlfO"

PAGERBDAMI MIRUSŲį, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

A-a. BRONIAUS MILAŠIAUS prisiminimui, su užuojau
ta artimiesiems, aukojo:

$ 30 - Katerina Meškauskienė; po $20 - J.A.Asmena- 
vičiai, J.E.Bajoraičiai, P.Žulys, "XX", M.D.Jonikai, P.Ka- 
nopa, J.A.Skaisčiai, Alf.Alsbergis, J.G.Krištolaičiai, P.Z. 
Sakalai,L.E.Klevai, P.Šidlauskas, J.L.Stungevičiai, E.V.Bi- 
levičiai; po $10 - J.Deveikis, Vld. Bartninkas.

Visiems nuoširdus AČIŪ! K.L.F.

SĄSKAITON nr.4763:
Po 1.000 - Effertas Petras, Effertienė Veronika, 

Genė Montvilienė, Aldona Gaurienė; po $ 500 - Mykolas 
Guobys; $ 294.25 - A.Ruzgas; $ 250 - Valerija Balčiū
naitė; po $200 - Aug.Mylė, Mykolas Juodviršis; po $ 
100- P.V.Dikaitis, kun.Stasys Šileika, Victor Jakonis.

Kaip buvo skelbta, šio Vajaus lėšos skiriamos skubiai 
pagalbai Lietuvai.

Vienintelis lietuvių bankeli* Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

LIETUVIAI- NE 
SEPARATISTAI

L.Stank vardu pasirašęs 
asmuo nusiuntė atsakymą 
į The Suiburban laikraščio, 
leidžiamo Cdte St.Luc 
apylinkėje,Montrealio prie
miestyje , laiškų skyrių pasi
sakymą. Autorius reagavo 
į Peter 
"Disband NATO".

Jis pabrėžia, kad šiame 
straipsnyje lietuviai yra 
pavadinami "separatistais" 
ir paaiškina, kad tai visai 
neatatinka tikrenybei. Jis 
rašo: "Lietuva buvo gerai 
susitvarkęs nepriklausomas 
kraštas, kuris niekada ne- 

prie Sovietų 
bet tapo auka 

kriminalo, kuris

ties". Straipsnį paraše 
Mare Laurendeau.

Pabaltijo kraštai vienaip 
ar kitaip vis minimi, nors 
pasaulio dėmesys nukrypęs 
į Kuwait’o ir Saudi Arabi
jos įvykius.

mėn. 14 d., AV P-jos salėje 
su pietumis, menine dalimi 
loterija, baru (žiūr. skelbi
mą 8 psl.). Taip pat bus 
įteiktos taurės vasaros 
sezono laimėtojams.

Maloniai kviečiami į 
uždarymą VISI, o ypatingai 
Klubo nariai su šeimomis.

A. M.

Lust's straipsnį

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
fcMd. pel. tekių sąsk. Iki.... 9% asmenines paskolas ..... 11%
SOfltMipB* ••••••••••••••............   8.5% nekiln. turto oask. 1 m.. 14%
fcaod.pai.taupymo o-U........... 8% nekll.turto paak. 2 m, 14.5%
•OdtenųlndMius ............ 11% Nemokamas, čekių Ir nWnfti|
1 m. term. Indėlius........ . 13% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. tsrm.incl.m*n.pal. <2.5% Nemokama narių gyvybės
S m. term.Indėlius ............ 12% drauda pagal santaupų
RRSP Ir RRIF (pensijos). ...9% dydį Iki $2.000 Ir
RRSP Ir RRIF 1 m................ 13% asmeninių paskolų
RR»»lnd. 3m. ................... 12% drauda Iki $2S.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
nuo 10 v. ryto Hci 5 v. p.p>, trečiadieniais - nuo 10 v. r. iki 1 vd. p.p»; 
penktadieniais - nuo X) vai. ryto iki 7 vai. vdccro. Liepos-rugpJūČIo 
mėnesiais uždaryta.

1990. X.3

daug yra ne- 
žmonių, nors 

masiniai rašo-

prisijunge 
Sąjungos, 
istorinio 
buvo vykdomas prieš Lie
tuvos žmones SSSR okupa
vus Lietuvos valstybę. pa
gal slaptą Hitlerio ir Stali
no suokalbį".

Kiek dar 
apsišvietusių 
šiemet buvo
m a apie Lietuvos padėtį. 
Labai svarbu, kad reaguo
tume į kiekvieną netikslu
mą, pasirodantį įvairioje 
spaudoje.

• Žurnalas L'ACTUALITĖ, 
leidžiamas 
š.m.rugsėjo 
"International" 
paskyrė puslapį

Montrealyje, 
15 d. laidoje 

skyriuje 
Latvijai. 

Straipsnis pavadintas:" Te
gyvuoja laisva Latvija?" 
su parašte "Latvių parla
mentas bando protingai 
atsiskirti nuo SSSR ir ypač, 
nuo jos ekonominės griū-

"NIDOS" VASAROS 
SEZONAS

Lietuvių Žvejotojų-Me- 
džiotojų Klubas NIDA bai
gia vasaros sezoną, pradė
jęs pavasarį pavieniais 
išvažiavimais. Suruoštame 
žvejybos turnyre š. m.rug
pjūčio mėn. 4 d. Ottawos 
upėje, iš dalyvavusių apie 
20 žvejų, taures gavo P.Ra- 
žanas už lydeką ir A.Žiu- 
kas už besą.

Klubo gegužinė surengta 
rugpjūčio mėn.26 d. St.ir 
G. Rimeikių vasarvietėje 
Rigaud Bay, Que., pavyko 
gerai. Kun.St.Šileikai atlai
kius Mišias, vyko užkan
džiai, loterija. Šeimininkai 
atvykusius- apie 20 auto
mobilių- pavaišino 
žuvimi ir virtais 
žais (corn) bei 
ir kava.

Klubo sklypas, 
randasi prie Ottawos upės 
Point Fortune,Que., pava
sarį buvo aptvarkytas, nu
pjauti medžiai, laukta at
vežant užsakytos žemės 
pakėlimui, bet šiais metais 
dar nesulaukta.

Klubas šiuo metu turi 
88 narius-res sąrašuose; 
pusė jų yra aktyvingieji.

Vasaros sezono uždary
mas ruošiamas š.m.spalio

rūkyta 
kukurū- 

pyragais

kuris

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbe atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel • 
364-1470

PO "NL" VISUOTINO 
SUSIRINKIMO

Po praėjusio visuotino 
"NL" šėrininkų susirinkimo 
į valdybą pasiūlyti ir suti
kę kandidatai posėdyje 
š.m.rugsėjo mėn.23 d. pa
siskirstė pareigomis: p- 
ku liko J.šiaučiulis,_____
I-as vicepirm. yra D.N.Bal- 
trukonis, II-as vicep. ir 
šėrų sekretorium liko G.A
linauskas, iždininku liko

L.Balaišis, sekretorium 
liko administratorius A.My
lė, patalpų reikalams 
A.Ziukas, narys- A. Kal
vaitis. Toronte "NL" atsto
vu liko L.Norvaiša-Girinis.

Revizijos komisiją suda
ro tie patys buvę nariai 
- K. Toliušis , Ig.Petrauskas 
ir naujas narys - K.And- 
ruškevičius.

• MONTREALIO LITUANIS
TINES MOKYKLOS tėvų 
susirinkime rugsėjo mėn.
15 d. buvo išrinktas naujas 
tėvų komitetas: L.Dragū-

nienė, R.Piečaitiene, V. 
Ramsay, R.Rudinskienė, 
S.Staškevičienė, Daina Vasi
liauskienė ir Saulius Gorys.

AUKOJO TAUTOS 
FONDUI:

L.K.MINDAUGO 
Kuopos suruoštame 
Šventės minėjime 
ir pagal sąrašą 
po $ 50 - G.Alinauskas, 
A.Knystautienė, O.Kuprevi- 
čienė, Iz.Mališka; po $30
- P.Kerevičius, A.Ruzgas; 
$25 -V.Lietuvninkas; $20
- A.Mylė, $15 - V.Jakonis;
po $10 - M.Petrauskis,
A.Čepulis, J.Krujelskis, 
p.p.Daunoravičiai; A.Jaku- 
baitis - $2.

Visiems aukotojams nuo
širdus AČIŪ.

Tautos Fondo Atstovybe 
Montrealyje

• VAIVORYKŠTĖ talkinin
kavo parodos suruošime, 
vykstant Tarptautiniame 
Folkloro Kongrese Quebe- 
c'o ir Montrealio miestuose. 
Paroda 
Dame saloje Montrealyje. 
Kartu dalyvavo dar apie 
13 etninių grupių. Kongre- 
san buvo atvykusi Aldona 
Ragevičiene su savo pagal
bininke Violeta Putriute. 
Joms pavyko išsikovoti 
Lietuvos delegatų statusą, 
tad nebereikės per Maskvą, 
prašyti leidimų išvykoms 
ir gastrolėms.

Šaulių
Tautos 

laiškais 
aukojo:

vyko lie Notre

Winnipeg
PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO KANADOS
LIETUVIŲ FONDUI;

A.a.Leono Staniaus- Stanevičiaus testamentinis $ 
5.000- palikimas, kuriuo Velionis papildė po $2.500 - 
savo ir žmonos a.a.EIenos Staniuvienės įnašus Fonde;

a.a. Apolonijos Malaškevičienės atminimui: $ 30 - 
P. Steponavičienė;

a. a. Povilo Liaukevičiaus, Lietuvos Kariuomenės sa
vanorio atminimui: po $ 20 - V.Zavadskienė, E.ir K.Ka- 
lasauskai, A.Lingė; $13 - E.ir V.Januškos; po $10 - K. 
Strikaitis, P.Lenio ir $ 7 - V. Urniežius.

a.a. Viktoro Novagrodskio (Novag) atminimui: $ 20
- V.Zavadskienė; $ 10 - E.ir V.Januškos; po $ 5 - 
mulaitienė, M.Vidrikienė.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja

L.Sa-

KLF

LAIDOJIMO 1ST

9 psl.

FUNERAL HOME
J.F.WILSON & SONS Ine.

123 MspleBlv., 5784Verdun Av 
Chateaugay, Que. Verdun,Que. 
Tel: 691-4763 * Tel: 767-9956

MODERNIOS KOPLY^IQ}



montrea

<*.m.rugpjūčio 4 d. NIDOS Klubo turnyre Klubo p-kas St.Ri- 
meikis įteikia taurę A. Žiukui. Šalia-P.Ražanas, taip pat 
laimėjęs taurę. Nuotr. a. Mylės

Jaunavedžiai — Andrea ir Raymondas rilip 
po apeigų AV P-jos bažny
čioje.

• AV P-jos choristė N.Ma- 
tusevičiūtė- Forster su 
vyru džiaugiasi pirmagime 
dukrele. Sveikiname!

• Jaunai lietuvių šeimai 
atvykusiai iš Lietuvos, 
reikalingas vartotas šaldy
tuvas. Jei kas tokį turėtų 
ir norėtų padovanoti, ma
lonėkite pranešti tel: 768- 
3674.

niais 10 ir 11 vai. Mišiose 
dalyvavo apeigose giedoji
mu.

• Jaunavedžiai iš Denver, 
Colorado, Darrin ir Kathryn 
MORKŪNAI (Algio Morkū
no sūnus) povestuvinę ke
lionę praleido Kanados 
šiaurėje.

Šia proga jaunojo mo
čiutė M. Morkūniene š.m. 
rugsėjo mėn.8 d. suruošė 
priimtuves savo namuose,• Sol. ANTANAS KEBLYS,

atostogavęs ir koncertavęs 
Kennebunk Porte, Tėvų 
Pranciškonų vasarvietėje, 
grįžo į Montreal! ir vėl 
įsijungė į AV Choro vado
vavimo veiklų.

Vasaros metu, AV Cho
rui atostogaujant, jis, kartu 
su muz. ALEKSANDRU 
STANKEVIČIUMI sekmadie-

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

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJ Al-CHIRURGAI
1440 St. Catherine St. W. Svi’e701

Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJ AS-O1IRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 a v.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H6P 1N5. Tel. 364-4658.

Bilietas: $10

Lietuvių Žvejų-Medžiotojų Klubas 

’’NIDA”
VISUS MALONIAI KVIEČIA Į

JF vasaros sezono uždarymo

PIETUS
1990 m. SPALIO mėn. 14 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėjo
Programoje:

PIETŪS. MENINĖ DALIS. LOTERIJA. BARAS.

VALDYBA
Boa m & uasrar ■rnnwR

Montrealio Lietuvių Akademinis Sambūris 
kviečia visus į

POETO HENRIKO NAGIO PAGERBIMO POBŪVI

POEZIJOS
VAKARONĘ

70-ies METŲ SUKAKTIES PROGA

HELENE DE CHAMPLAIN RESTORANE, 
ILE STE.HĖLĖNE

1990 m. SPALIO mėn. 20 d. 6 vai. v.

• Pobūvio pradžioje Henrikas Nagys pasidalins 
atsiminimais ir paskaitys eilėraščių iš tik ką 
Lietuvoje, Vilniuje išleistos jo 
poezijos rinktinės GRĮŽULAS.

• Karšta vakarienė, vynas;

• Puikus "LEONI" orkestras.

Dėl bilietų kreiptis ų
Kama $ 35.00. Beniušį: 466-9376

H. Lapinienę: 681-7605.

Verdune. Dalyvavo artimi 
giminės ir pažįstami. Jau
nieji buvo gražiai pasvei
kinti ir apdovanoti. Taip 
pat pasveikinti ir A. ir 
J. Blauzdžiūnai jų 44 metų, 
vedybinės sukakties proga, 
palinkėta geros sveikatos.

Rugsėjo mėn. 11 d.

kviečia parapijiečius užsi
mokėti Parapijos mokesčius, 
pasiimti Kūčioms paplotė
lius, atvykus į klebonijų. 
Kalėdojimų atliks tik pas 
tuos, kurie nepajėgia at
vykti arba specialiai pa
prašo aplankomi, arba e- 
sant ypatingam reikalui.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys labai geromis 
sąlygomis vyrui ar mote
riškei lietuvio bute. Ga
lima naudotis virtuve.

Tel.: 721-^606.

A.ir J. Blauzdžiūnų reziden
cijoje buvo surengtos iš
leistuvės jauniesiems, kurįe 
rugsėjo 13 d. išvyko atgal 
į Colorado. Dalyvė

• Šiais metais Šv.Kazimie-
ro P-jos kleb.kun.S.Šileika

i6K» uRNBa

HONEY FOR SALE ! c

J Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. f
i Delivery could be arranged too!. Please call: jI Tel.: 627-1328 I
lamr <xtMor» "<iiw winw whw »vrar> <■ i>r ■■■«* «waar»w iar ■

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

Toronte tel.: (416) 886-7659

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

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

ĖLECTRICMEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102 A, ALLION
LASALLE. OUĖ. HBP2C6 TEL: 366-5484

M*mb.r D. N. BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

_ MLS PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
s ZtĖma 445 J,an Tolon W’ Suit® Montreal, P.Q.

Tel: 273-9181............. Nomy: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES RGg’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

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

Atidaryt* haa.lea «■«> • - !• v.v. 
ScfaaXiraiaia : aaa • r. - »:3. 
SekataMcai ai a: aa* >■ r. - *:3. v.*.

T«L: 366-9745 ir 365 - 0505

KAILIŲ SIUVĖJAS

Dideli* pasirinkimas gatavų paltų
Saugojimas vasaros laiku (Storage)
Takiau ir remodel iuoju
Siuvu ir parduodu.

DR. A. S. POPIERAFBS
ILA. M.D. M-3c. L.M.C.C. F.R.CJS. (e)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 ShadWaai* $»• *• 215, Ura., H3G 1L5

ToM 933-4034

1449 rue 81. Alexandre. Telefonai:
Suite 500 A. ... . ...Montreal, P.Q. H3A 2G6 M4‘ 7307 *

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS&cGtĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAU8KAA 
Saite 1143, Sun Life BuitaMng 

1155 nra METCALFE , Montreal. Qua.. H3B 1V8
Tel. (S 14) - 871-1438

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AGE* WEDDINGS 
5220 ch. QUEEN MARY rd.

TONY LAURINAITIS

MONTREAL. P.O. H3W1X5 Tai. 481-6608

10 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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