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Masinės laidotuves vyko 
Rygoje, dalyvaujant kelias- 
desimttūkstantinei miniai, 
nešančiai uždegtas žvakes 
ir vėliavas. Ji užplūdo 
gatves, parkus, sekdama 
procesiją. Žuvo 5 nuo "Juo
dųjų Berečių" dalinių kulkų, 
puolant Latvijos Vidaus 
ministerijos pastatą, ^su
žeistų.

Vienas žuvusiųjų buvo 
žinomas dokumentinių fil
mų specialistas. Kinema
tografijos Federacija ragi
no ir skelbė Sovietų Są
jungos demokratų vienin
gumą, pasisakant už iš
rinktuosius Baltų parla
mentarus.

PERSIJOS ALYVA 
NEŪŽLIEJO PABALTIJO *

Du didieji šio šimtme- 
čio įvykiai vyksta lygiagre
čiai: karas Persų įlankoje- 
ir Sovietų karo veiksmai 
Pabaltyje. LIETUVA ir 
LATVIJA pradėjo atiduoti 
savo kraujo aukas, ESTIJA 
kol kas jų . išvengia, nes 
pasaulio dėmesio Persų 
įlankos įvykiai ir Irako 
manipuliacijos nesugebėjo 
užgožti ir pasaulis reaga
vo ne tiktai medijoje, bet 
ir sulaikant investacijas 
ir paramas neaiškioje švie
soje atsidūrusiam M. Gor- 
Jjačiov’ui ir jo vyriausybei.

Amerikiečių spaudoje, 
kaip ir televizijos progra
mose informacijos ir ko
mentarai apie paskutiniuo
sius Sovietų "žygdarbius" 
Pabaltyje vis yra pirmau
jančiose pasaulinių įvykių 
apžvalgose. Michel Dobbs , 
WASHINGTON POST leidi
nyje vasario mėn. pradžio
je praneša, ką galvoja apie 
"glasnost" pabaigą Tatjana 
Mitkova, populiari vėlyvo
sios televizijos žinių pro
gramos vedėja. Ji sako, 
kad "glasnost" pasibaigė 
tuoj po vidurnakčio, š.m. 
sausio mėn. 14 d., vos tik 
pasiruošus perduoti žinias 
apie Sovietų karinį Lietuvos 
užpuolimą. Sovietų televi
zijos viršininkas Piotr Re- 
šetov netikėtai atvyko į 
žinių perdavimo kambarį 
pusvalandžiu anksčiau, 
žvilgtelėjo į T. Mitkov'os 
paruoštą tekstą, išbraukė 
12 pauslapių ir atsisėdo 
pats prie rašomosios maši
nėlės. Pagamino oficialių 
įvykių versiją, kas atsitiko 
Lietuvoje. Naujasis tekstas 
buvo įteiktas T. Mitkov' ai 
2 minutes prieš pradedant 
transliuoti programą. Ji 
atsisakė priimti šį tekstą. 
Buvo įsakyta jį perskaityti 
kitam grupės pranešėjui.

"Mes tapome valstybinės 
tarnybos televizija, kont
roliuojama cenzorių." Ji 
priklausė grupei žinių per- 
davinėtojų, kurie siekė 
patobulinti ir evoliucionuo-

sss

ti , sovietinės televizijos diktatūrą transliaciją popu- 
žurnalizmą, pabrėžiant jų liarioje "Vzgliad" progra-
autentiškumą.

Toliau žurnalistas M. 
Dobbs sako, kad politi
nėms grumtynėms dėl So
vietų Sąjungos intensyvė- 
jant, krašto televizijos
studijos ir laikraščių įstai
gos tikrai žengia per karo 
linijas, net pažodžiui kai 
kuriose vietose. (Trumpai 
susumuoja desantininkų 
užpuolimus Vilniaus TV 
pagrindinės stoties ir įvyk
dytas žudynes).

Maskvoje priešiškumai 
vyksta daugiau politiniai. 
Komunistų Partijos radika
lieji bando įtvirtinti Cent
ro kontrolę spaudoje, radi
jo ir TV, o prez. Gorba- 
ciov'as kurio politinis šū
kis buvo išgarsintas "at
virumas" - "glasnost" 
stengiasi dabar panaikinti 
spaudos laisvę vardan žur
nalistinio "objektyvumo".

Dvikova tarp žurnalistų 
ir Maskvos cenzorių, rašo 
Michel Dobbs, atspindi 
intensyvesnes grumtynes 
gelbstint Sovietų Sąjungos 
silpnėjančias demokratijas.

Ypač griežta cenzūra po 
įvykių Lietuvoje už kele- 
tos dienų buvo šiek tiek 
atpalaiduota, tačiau neži
nia kaip bus toliau.

Minima Maskvos Televi
zijos Žinių Tarnyba (ini
cialais TSN) buvo įsteigta 
prieš metus, konkuruojanti 
su vakarinių žinių progra
ma VREMIA ir greitai lai
mėjo geros informacijos iš
samių žinių ir nepriklau
somo įvykių aptarimo re
putaciją. TSN pirmiausia 
nagrinėdavo svarbiausius 
dienos įvykius pasaulyje.

Pirmieji stoties spaudi
mo ženklai pasirodė praei
to gruodžio mėnesį, kuo
met "senosios linijos" Ko
munistų Partijos biurokra
tas neslėpė, jog jis manąs, 
kad televizija yra Gorba- 
čiov'o politinis įrankis ir 
kad jis asmeniškai užblo
kavo dramatiško Ševard
nadzės atsistatydinimo ir 
jo įspėjimo apie artėjančią

moję.
Smulkmena, bet įdomi: 

žurnalistas pastebi, jog 
prieš kelias savaites "Vrem- 
ya" programos signalinė 
muzikinė tema, grojama
"glasnost" laikotarpyje, 
staiga buvo, pakeista. Su
grąžintas senasis maršas, 
skelbiantis "socializmo" 
triumfus.

Parašiutininkų karinės 
akcijos Vilniuje, TSN sto
tyje pradėjo maišytis senie
ji, prieš-"glasnost" funk
cionieriai ir visokia skel
biama medžiaga privalo 
būti jiems patiekiama iš 
anksto. Palyginus su buvu
siais standartais prieš-gor- 
bačiovinėje eroje, cenzūra 
dar yra lengva, daugiau
siai taikoma radijo ir TV 
bangoms.

Neaišku, kaip reikalai 
klostysis toliau. Tačiau, 
anot T. Mitkovos, bandy
mai užgniaužti informaci
jas nepavyks. "Tai yra 
sergančio organizmo mir
ties agonija" - pasakė ji 
M. Doobs'ui.

Vyresnysis TSN redakto
rius Vitalij Tiškin' as išsi
reiškė: "Jeigu mes ir vėl 
pakliūtume į kietą režimą, 
aš manau, kad vis tik jis 
būtų kitokios rūšies reži
mas, negu kad buvo anks
čiau. Neįmanoma sugrįžti 
į buvusią padėtį".

LIETUVIAI TIRS RESPUB
LIKOS KOMUNISTŲ PAR
TIJOS VADOVŲ VAIDMENĮ 
SAUSIO MEN. 13 d. 
ĮVYKIUOSE

"Associated Press" a- 
gentūra praneša, kad Lie
tuvos vyriausybininkai va
sario mėn. 3 d.pasisakę,jog 
vedamas apklausinėjimas 
Respublikos Komunistų 
Partijos veikėjų dėl krimi
nalinių veiksmų,tikslu nu
versti Lietuvos vyriausybę, 
siekiančių Nepriklausomy
bės.

Prokuroras praveda

Barikados Rygoje ginantis nuo Sovietų užpuolimo

Lietuvos gyventojai saugoja Lietuvos Respublikos Parlamento Rūmus
Nuotrauka: Raimondo Urbakavičiaus

Juozo Jarmalavičiaus ap
klausinėjimų, kuris yra 
pagrindinis Lietuvos KP 
ideologas. Šis 51 m. am
žiaus vyras save vadina 
atstovu "Nacionalinio Gel
bėjimo Komiteto", kuris 
sausio mėn. 13 d.pareikala- 
vo, kad Sovietų kariniai 
daliniai vykdytų Vilniaus 
vyriausybės pastatų upžpuo- 
limus. Sis komitetas vėliau 
apsiskelbė laimėjęs ir esųs 
naujoji Respublikos valdžia • 
Tačiau 1990 m.kovo mėn. 
11 d. Lietuvos Respublikai 
paskelbus Nepriklausomybę, 
vyriausybė, vadovaujama 
Lietuvos prezidento Vytau
to Landsbergio, atsilaikė 
prieš puolimus ir toliau 
dirba savo darbų.

Nors J. Jarmalavičius 

kalbėjo su žurnalistais mi
nėto komiteto vardu, pa
neigė esųs to komiteto 
nariu.Kas komitetui vado
vauja- yra paslaptis.

Sovietų "Tass" agentūra 
rašo, jog Jarmalavičius 
apklausinėjamas dėl viešų 
raginimų nepripažinti suve
renios Lietuvos ir jėga 
nuversti vyriausybę. Taip 
pat perduoda žinių, kad 
Lietuvos tarnautojai sakę, 
jog tiriama, ar LKP Cent
rinio Komiteto nariai yra 
ir nariai "Nacionalinio Gel
bėjimo Komiteto".

Kad visa ta akcija 
suorkestruota kartu su 
Kremliumi, abejonės nėra, 
tačiau, kad lietuvis pasi

rinko tokiu būdu prisidėti 
prie "nacionalinio gelbėji
mo" rodo tik jo arba tam
sumų ir bukaprotiškumų, 
arba irgi garbėtroškos ir 
kumčiotvarkos komplekso 
apimtų asmenį. Geda ir 
skaudu.

"LA PRESSE" APIE 
ĮVYKIUS LIETUVOJE

Tenka maloniai pastebė
ti, jog sausio mėnesio įvy
kiai Lietuvoje ir Pabalti
jyje Vakarų pasaulio kraš
tuose sukėlė labai griežtą 
reakciją.

štai ką rašo Montrealio 
dienraštis LA PRESSE šių

/nukelta į 2 psL
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PASAULIO RAŠYTOJAI SMERKIA AGRESIJĄ, REMIA 
LIETUVOS LAISVĘ

Pasaulio rašytojai vis garsiau kelia balsus prieš Krem
liaus agresiją ir už Lietuvos laisvę.

Tarptautinis P.E.N. klubas iš Londono savo centrams 
išplatino Lietuvių P.E.N. Centro Amerikos skyriaus atsi
šaukimą į viso pasaulio rašytojus, raginantį juos indivi
dualiai ir kolektyviai protestuoti pries "žudynes Lietuvo
je". Atsišaukimą pasirašiusieji Stasys Goštautas, Algirdas 
Landsbergis ir Tomas Venclova tvirtinta, kad Lietuvos 
užpuolimas yra nukreiptas "ne tiktai prieš demokratiškai

Free elections were held in the Baltic states. In 
February, for instance, my colleague, the member for 
Parkdale—High Park, who is one of Canada’s leading 
experts on eastern Europe, was a witness to the election 
In Lithuania. He told me, as he has said to this House 

išrinktą Lietuvos vyriausybę ir tautą, jos rašytojus ir inte- tonight, that those elections were fairly held. He has said 
lektualus, jos spaudą ir visas komunikacijos priemones, 
bet taip pat prieš demokratiją ir išraiškos laisvę Sovietų 
Sąjungoje bei Vidurio Europoje".

Drauge su šiuo atsišaukimu, P.E.N. išplatino Izraelio 
P.E.N. Centro kreipimąsi į pasaulio rašytojus. Jie ragina
mi protestuoti pries Saddamo Husseino grasinimus "sunai
kinti Izraelį".

Izraelio P.E.N. sausio 15 dieną pasiuntė Lietuvos P.E. 
N. Centrui telegramą, kurioje sakoma: "Izraelio P.E.N. 
Centras reiškia savo gilius jausmus jums ir Lietuvos ra
šytojams šiuo sunkiu jūsų, kultūrai ir šaliai metu". Tele- freedom by force. It must recognize that vague protests 
gramą pasirašė Izraelio P.E.N. generalinis sekretorius ' .....
Hanoch Bartov.

Tarptautinio P.E.N. klubo įstaigos Londone vedėja 
Elizabeth Patterson sausio 14 d. užtikrino Lietuvių P.E.N 
Centro Vilniuje generalinę sekretorę Galiną Čepinskienę, 
kad Lietuva šiandien yra visų pasaulio rašytojų organiza
cijos narių "mintyse ir širdyse". Anot ponios Patterson, 
šiuo metu Maskvoje lanskosi Tarptautinio P.E.N. klubo 
pirmininkas, vengras Gyorgy Konrad ir Generalinis sekre
torius, prancūzas Andre Blokh, kurie ten nuspręs kaip 
pasaulinė rašytojų organizacija galės tinkamiausiai rea
guoti į "pasibaisėtinus įvykius Lietuvoje".

"Sovietų dalinių brutalius veiksmus Lietuvoje" sausio 
14 dieną pasmerkė Jungtinių Amerikos Valstijų P.E.N. 
Centras. Savo 2,500 narių vardu paskelbtame pareiškime, 
Amerikos Pen išreiškia savo pasipiktinimą grubiais bandy
mais vėl Lietuvoje įvesti cenzūrą.

"Spauda ir medijos Lietuvoje buvo nutildytos brutaliu 
smurtu", rašo JAV P.E.N. Centras. "To smurto apimtis 
sukrėtė visą pasaulį. Mes raginame jus išvengti daugiau 
kraujo praliejimo ir atstatyti laisvų bei atvirų debatų at
mosferą. Mes įsakmiai raginame prezidentą Gorbačiovą 
vėl pradėti taikingą dialogą su Lietuvos žmonėmis".

Šį Amerikos P.E.N. pareiškimą jau pasirašė centro pir
mininkas Larry McMurtry, poetas Allen Ginsberg bei kiti. 
Laukiama ir Arthur'o Miller"io, Norman'o Mailer'io ir 
daugiau žymių rašytojų parašų.

Tarptautinio P.E.N. klubo "Rašytojų už taiką" komite
to pirmininkas, slovėnas Miloš Mikkeln, sausio 14 d. iš 
Londono pasiuntė prezidentui Gorbačiovui protestą, kuria
me jis rašo:

"Sovietų armijos įvykdytos žudynės Lietuvoje sukėlė 
pasibaisėjimą "Bendros Europos namuose", kurios pastarų
jų Kelių metų bėgyje labai jiadėjo statyti jūsų glasnost ir 
perestroikos politiką. Tos žudynės brutaliai užbaigė tai
kingą ir demokratinę raidą Europoje; jos taip pat gręsia 
taikai pasaulyje".

Anot Mikkeln 'o, viso pasaulio rašytojai siekia taikos, 
bet jie yra įsitikinę, kad "taika pasaulyje neįmanoma be 
laisvės: tik laisvi žmonės gali gyventi taikoje su kitais 
žmonėmis. Tačiau taikos negalima išsaugoti, jei ginkluoti 
kareiviai neleidžia tautai įgyvendinti savo laisvų nuospren
džių.

/.............atkelta iš 1 psl./
metų sausio 23 d. šis dien
raštis paskyrė beveik visą 
puslapį įvykiams Sovietų 
"imperijoje", o ypatingai 
įvykiams Lietuvoje, nuo 
sausio 13 d. ir vėliau.

Stambia antrašte sakoma: 
"Gorbačiov'as suverčia vi
są kaltę Baltų vadovams". 
Toliau rašo: Gorbačiov' as 
Vakarų žurnalistams pasa
kęs, kad "Baltijos respubli
kų vadovų 'neatsakinga' 
laikysena, kaip ir Sovie
tinės konstitucijos nesilai
kymas, privedė prie šių 
kruvinų įvykių Lietuvoje ir 
Latvijoje.**

Jis toliau teigė, jog visų 
3-jų Baltijos respublikų 
parlamentas privalo panai
kinti visas rezoliucijas, 
kurios priešingos sovietinei 
2 psl.

Woti#e of Common# Wfcate#
/OFFICIAL REPORT/, Canada,Monday January 21, 1991.

[Thmr/aflo/iJ

/Volume 131,number 274, 
2nd Session, 
34 Parliament/.

point must be made. It will not go unnoticed.

Mr. Paul Martin (LsShlle-Emard): Mr. Speaker, this 
evening I wish to describe the terrible conditions under 
which people in the Baltic countries are living. The 
situation in these republics is very serious. The attacks 
against these peoples will have dramatic consequences.

In this part of the world, where political foundations 
are so fragile, people are fighting for survival. The gulf 
war must not let us forgdt them. The tragic events of the 
last few days have shocked us all. They show us how 
vulnerable efforts tc obtain more open and transparent 
government are. They also show that people cannot be 
repressed indefinitely. The desire for self-determination 
cannot be muffled forever. The history of the Baltic 
republics is written in blbod. Devastated by war, abused 
by dictatorial regimes, the Baltic people have neverthe
less survived. Perutroikd had given these people hope. 
Unfortunately, interests with dictatorial tendencies want 
to snuff out this spark of freedom.

We now know there is no government that can 
extinguish the flame of (he Baltic countries. The move
ment is irresistible. It points the way to a world where 
force will no longer be relevant.

The valiant efforts of the Baltic states have taught us 
much. They have taught us that moral principles, that 
principles of justice are the principles of nationhood.

that they observed the principles of democracy. He has 
said that their legislatures were democratically elected. 
Under that circumstance how can anybody justify send
ing in troops to take away from the people of the Baltic 
countries their duly elected Parliament?

First Lithuania, then Latvia, how much longer before 
Estonia? The world must now speak with one unequivo
cal voice. What must the world do? First, it must 
recognize that the simple niceties of diplomatic language 
will not deter those who would take away a people's 

of economic aid possibly withheld is simply not enough. 
What must the world do?

First, it must put real weight into the economic levers 
that the world has at its disposal. To that end, I would 
congratulate the Secrctaty of State for External Affairs 
for the announcement that he made tonight.

The Soviet Union must understand that all our fates, 
all around the world and indeed in this Chamber, are 
tied to the baMle-»hM three small but very, vec-coura-

Second, the world must introduce a resolution, con
demning Soviet aggression in the Ufnfted Nations Sccun---------
ty Council. That motion may well' be defeated but the geous countries are waging. CANADA

"Rašytojų už taiką" komiteto nariai prašo Gorbačiov‘ą 
"sugražinti sovietinę armiją į kareivines ir išspręsti visas 
politines problemas Lietuvoje ir kitur ne ginklais, o vien 
tiktai demokratinėmis politinėmis priemonėmis".

"Europos ir viso pasaulio akys yra nukreiptos į jus", 
rašo Mikkeln Gorbačiov' ui. "Jūs, pone Sovietų Sąjungos 
prezidente, SSRS Federatyvinės Tarybos ir SSRS Aukščiau
sios Tarybos nariai, šiomis kritiškomis dienomis esate 
nepaprastai atsakingi žmonijai ir istorijai už pasaulio 
taiką". (ELTA)

To: PAUL MARTIN, MP,
HOUSE OF COMMONS, OTTAWA, ONT.

Thank you for standing up for the cause of Lithuania's 
independence in the recent emergency debate in the 
House of Commons.

I am proud to be Canadian and have such a rightful 
and outspoken Member of Parliament, representing me.'

Yours respectfully:

is

PARLIAMENT
in LITHUANIA and LATVIA as in ESTONIA

help by:

To

MEMBER OF
Situation 

critical.
Please,

1. Sending OBSERVERS from CANADA'S PARLIA
MENT to VILNIUS, RIGA and TALLINN;

2- Requesting an EMERGENCY SESSION of the 
U.N. SECURITY COUNCIL to recommend sending U.N. 
OBSERVERS to LITHUANIA, LATVIA and ESTONIA:

3. Reafirm de jure and de facto recognition of the 
Governments of "Baltic republics since free elections

konstitucijai, ypač tas, 
kurios pažeidžia žmogaus 
teises (Sic! N.D.B.) Tačiau 
jis pasakęs, jog neketinęs—were held and people have shed blood for their indepen- 
įvesti "prezidentinį" valdy
mą.

Kitame straipsnyje LA 
PRESSE rašoma, jog Pran
cūzijos ir Vokietijos amba
sadoriai Maskvoje padarė 
Sovietams bendrą demaršą 
dėl karinės intervencijos 
Baltijos kraštuose. Toliau 
sakoma, jog E.E.Bendrija 
(12 valstybių) Briuselyje 
nusprendė sulaikyti ekono
minę pagalbą sovietams 
paskutiniųjų įvykių Balti
joje pasėkoje.

Baltieji Rūmai Washing
ton'e taipgi studijuoja 
būdus, pritaikyti sovietams 
ekonomines sankcijas.

Rytų Europoje, Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir Vokieti-

dence.
Respectfully Yours:

jos vyriausybės pasmerkė 
sovietų karinės jėgos pa
vartojimą Baltijos respub
likose.

Danija buvo pirmoji iš 
Europos Ekonominės Bend
rijos kraštų, griežtai pa
smerkusi kruvinąsias repre
sijas Vilniuje ir Rygoje.

Norvegai pradėjo rinkti 
pinigus (apie 4,000,000 kro
nų) įsteigti alternatyvią 
NOBELIO TAIKOS PRE
MIJĄ ir įteikti ją Lietuvos 
respublikos prezidentui 
Vytautui LANDSBERGIUI.

Švedai vieninteliai iš

Europos pripažinę 
kraštų aneksiją, 

dabar pasmerkė 
teroristinius veiks- 

valstybėse.

Vakarų 
Baltijos 
taipgi 
Sovietų 
mus Baltijos

Visos Skandinavijos vals
tybės pasiuntė Goroačiov'ui 
bendrą laišką, reikalaujan
tį sustabdyti teroristinius 
veiksmus Pabaltijo respub
likose.

Taigi, Vakarų valstybės 
(ypač Kanada) labai rimtai 
stojo ginti sovietų engia
mąsias Baltijos respublikas 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

D.N. Baltrukonis

There arc other measures as well that we must take. In 
Canada, we must pay more than lip service to the very 
real fact, which is the absolute independence of th? 
Baltic states. We must say that de jure recognition is no 
longer sufficient, thut the Baltic states are entitled to 
real recognition. A people who have held free elections, 
a people who have fought for their independence, are 
entitled to full diplomatic accreditation.

Again I refer to the question of my colleague from 
Parkdale—High Park when he asked the Secretary of 
State for External Affairs why he did not meet the 
leaders of the Baltic states, not in his simple capacity as a 
parliamentarian, but in his full capacity as the represen
tative of this country, the Secretary of State for External 
Affairs.

PAUL MARTIN, M.P.

SPECIALŪS DEBATAI 
KANADOS PARLAMENTE

Visa eilė parlamentarų, 
sušauktoje specialioje sesi
joje š. m.sausio mėn. 21 
d. pasisakė BALTIJOS ne
priklausomomis pasiskelbu
sių respublikų reikalais, 
sąryšyje su tragedijomis 
ir nelegaliais Sovietų Sąjun
gos veiksmais šiuose kraš
tuose, prasidėjusiais sausio 
13 d. Vilniuje ir po savai
tės - Rygoje.

PAUL MARTIN, M.P.
LaSalle-Emard apylinkių, 
atstovas, aiškiai pasisakė
savo nuomone šiuose deba
tuose. Jis gerai susipažinęs 
su Lietuvos istorija ir Įvy
kių eigomis, savo kalba 

----- . . _ ------ užsitarnavo visų mūsų, 
President that wc will stand behind those who speak for kity stebėtojy pritari my

~ . . .. — — • - simpatijas.
Jam galima rašyti pa

dėkos laišką, kartu pridėti 
ir vieną iš žemiau spausdi
namų čia tekstų, užrašant 
atatinkamą pavardę.

Siunčiant į "House of 
Commons", Parliament 
Building, OTTAWA, KIA 
OA6 adresu, pašto ženklo 
nereikia.

Kitas tekstas- 3-iame
In conclusion, the Soviet Union is in the grip of a PuslPaPyJe- 

terrible economic chaos. Ils leadership must understand 
that economic progress without political freedom is 
simply impossible. The Soviet Union must understand 
that .ve are on thj threshold of a new world order and 
that the Baltic states are the a symbol of that order.

There are other things. We must call a special meeting 
of the Conference on Security and Co-operation in 
Europe to condemn the very real threat that the threat 
to the Baltic states poses to the peace of Europe and the 
world.

What are the objections to doing that which is right? 
Well, there are those who say that we must not destabi
lize Mikhail Gorbachev. There are those who say we 
must not destabilize the Soviet Union. I would argue the 
opposite.

The world owes a great deal to Mikhail Gorbachev, bu’ 
he is now in a battle with conservative forces who would 
undo him and would undo everything that he has done. 
Those forces must understand that the free world will 
not stand for any backsliding. They must be told that 
Mikhail Gorbachev was right to begin with, and that he is 
wrong now. We must make it clear to the Soviet 
r ’ ........ . *
freedom. Destabilization in the U.S-S.R. will not come 
from giving freedom to the Baltic states, it will come 
from refusing that freedom.

The Baltic states represent no threat. The threat 
comes, as It did Indeed on the weekend, from the 300,000 
>eople who demonstrated in Moscow, from the count
ess thousands who demonstrated throughout the Soviet 
Union against the great brutality that was demonstrated 
in Vilnius and in Riga. The Russian people, too, want 
their freedom. They know that it is linked to freedom 
elsewhere.

Graff, Dagbladet, Oslo

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines Ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo sukis "Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



To Rt.HONOURABLE BRIAN MULRONEY, 
PRIME MINISTER of CANADA

I wish to express my gratitude and respect to you and all mem
bers of the House of Commons for having taken up the cause 
of Lithuania and the other BALTIC States in the recent emergen
cy debate.

Specific measures are needed now to prevent the violence, abuse 
of Human Rights and disregard of DEMOCRATIC PRINCIPLES 
in BALTIC STATES:

1. Canada should send observers to the Baltic States to wit
ness the rightfull and fully democratic strugle for the freedom 
and independence of the Baltic people;

2. Full diplomatic RECOGNITION by CANADA is now vitally 
important, as a LEAGAL defence against furfurther brutality, 
oppression. CANADA should be leader and initiatior of*de jure" 
and "de facto" recognition of the democratically elected Baltic 
governments;

3. Canada should immediatly request an emergency debate 
in the U.N.SECURITY COUNCIL and demand the DISPATCH of 
U.N. OBSERVERS to the Baltics;

4. Canada should make further vigorous protests to the So
viet Government against the CONTINUED and worsening measures 
of the VIOLENCE and BRUTALITY by Soviet military and KGB 
troups against a peaceful population.

I am confident that you will continue to support the rightful 
cause of the Baltic people and their Governments in the best 
Canadian democratic and international tradition.

KĄ MATĖ UŽSIENIO ŽURNALISTAI TV BOKŠTE

Juliet O'Neill, SOUTHAM NEWS korespondentė rašo 
iš Vilniaus:

"TV bokšto, okupuoto Sovietų dalinių, kareiviai saugo 
komunistų žinių perdavimo inžinierių, rusų, kuris sakosi 
kovojąs prieš "buržuazinį fašizmą".

Praėjus 3 savaitėms po karinių dalinių puolimo, 21 
aukšto bokšte aidi kareivių batų žingsniai tamsiuose, tuš
čiuose koridoriuose.

Mažas būrelis civilių, saugomų karievių, aptarnauja 
programų siuntimą - daugiausiai Maskvines programas, 
komunistų partijos žinias ir senus filmus, 4 valandas kas
dien. Ši televizijos stotis yra vienintelė, pasiekianti visą 
Lietuvos teritoriją.

Žmogus, pirmininkaujantis, anot Lietuvos vyriausybės, 
nepavykusiam pučui nuversti vyriausybę, yra apsiblaususių 
akių rusas inžinierius, Anatoly Sybotam. Sakosi, jis stovė
jęs ant kariuomenės tanko per TV bokšto puolimą su 
megafonu rankose, ragindamas žmones pasiduoti.

Jis paneigia, kad kariškiai ką nors nušovė, sakydamas 
kad nufilmuoti įvykiai, sužeistųjų bei kitų liudijimai, įskai
tant Vakarų žurnalistus - yra melas.

"Nieko armija nenušovė čia", - sako jis, kaltindamas 
vyriausybės provokatorius dėl mirčių ir sužeistųjų tarp 
šimtų beginklių civilių, kurie saugojo ir gynė bokštą.

"Armija tiktai kėlė triukšmą".
Identifikacijos kortelei 150-ties buvusių bokšto dar

buotojų renka dulkes dėžutėje prie įėjimo.
Aštrus žiemos vėjas braškina plastikos uždangas ant 

išdaužytų langų apatiniame aukšte. Tik saujelė iš buvusių 
200U TV ir radijo centro darbuotojų išdrįso priimti kvie
timą ateiti ir atsiimti savo asmeninius daiktus.

"Čia nėra kraujo" - sako Sybotam, mojuodamas ran
komis į sienų puses.-"Ar matote kokį kraują? Jeigu čia 
būtų buvęs susirėmimas, ar nebūtų kraujo dėmių?"

Sybotam, iš kurio neša alkoholio kvapas, apsivilkęs pa
prastomis kelnėmis, megztiniu, labai rimtas savo misija 
ir labai aršus prieš bet koki klausinėjimą apie jo įvykių 
arba istorijos aiškinimą. Beveik nenorėjo kalbėti, kai du 
Vakarų reporteriai atsisakė jam užmokėti. Jis norįs užsie
nietiškos valiutos. Išdidžiai parodė revoliucijos lyderio 
Lenino profilį, kabančioje lentoje, žemutinėje auditorijoje.

Lauke nuolatinė eilė žmonių atneša gėlių ir žvakių 
apačioje kalvos, ant kurios stovi TV bokštas, ignoruoda
mi kareivius, žiūrinčius pro langus.

Sybotam’as vienam kareivių pasakius, kad jis esąs iš 
"Nacionalinio Gelbėjimo komiteto", tai paneigia. Jis sa
kosi esąs rusas ir komunistų partijos narys, inžinierius, 
dirbąs tame bokšte 15 metų ir mato save kovojančiu 
prieš fašizmą.

Jo kalba skamba kaip atmintinai išmoktas tekstas 
prieš Nepriklausomybę pasisakiančią vyriausybę, vadovau
jamą Vytauto Landsbergio.

Sybotam' as vartoja vadovėlių retoriką apie "buržuazi
nį fašizmą, tarptautinį imperializmą, turtingųjų ir jų 
įstaigų diktatoriskumą, įskaitant ir katalikų Bažnyčią.

Jo darbo kambaryje, kur jis jau 3 savaitės miega ir 
valgo, ant galo stalo guli respublikinis laikraštis. Jame 
atspausdinta jo ID kortelė ir ant jos pažymėta "Judas".

Kitas žmogus, Gennady Popov' as atvyksta pagelbėti 
Sybotam' ui pristatyti įvykius taip: pergalė respublikos 
nelietuviškųjų mažumų prieš "fašistus, kurie buvo įsiga
lėję".

Abu jie nurodo vaizdus istorijos knygoje, bandydami 
įrodyti, kad lietuviai neturi teisės istoriniams nepriklau
somybės reikalavimams ar valdžiai. Sako, kad "regionai" 
priklauso rusams, kurie buvę eksploatuoti turtingųjų lie
tuvių. (! Red).

"80% Vilniaus darbininkų yra rusai, lenkai ir baltaru- 
siai-gudai" - sako Popov'as, save pristatęs Lietuvos Dar
bininkų socialistų federacijos atstovu.

"Viršininkai - 95% - yra lietuviai".
Kiek ilgai tie du ir saujelė darbuotojų gali išsilakyti 

bokšte? Jie sako, turį 25 techninius darbuotojus, bet 
tiktai 3 kiti žmonės matėsi aplinkui ir visi atrodė per
vargę ir nervingi. Jis sakosi, kad negauna jokių algų ir 
laukia kokio nors sprendimo apie jų padėtį iš M. Gorba- 
čiov' o ar Rusijos parlamento pirmininko Boris Jelcin' o.

Jelcin' as pasmerkė jėgos naudojimą Baltijos valstybė
se ir palaikė jų veržimąsi į nepriklausomybę, bet, atrodo, 
bokšto okupantai to nepastebėjo. Jie mano, kad Maskva 
turi atsiųsti pinigų, padengti bokšto nuostolius - Lietu
vos vyriausybės apskaičiavimu 17 milijonų - ir apmokėti 
metines darbo išlaidas $144.U00. Tačiau kada tai įvyks, 
jie nežiną.

... Lietuvos Orkestro ir tautinių šokių darbuotojai 
protestavo jų programų rodymą dabar iš okupuotojo TV 
ir Radijo bokšto. Buvusiems bokšto darbuotojams, kurie 
norėtų atsiimti savo daiktus, patariama neiti pavieniui, 
bet tik grupėmis. Žurnalistai ir kiti darbuotojai prašo 
moralinės ir kitokios paramos iš tarptautinių organizacijų.
1991.11.6

CSCE SUMMIT 
PARYŽIUJE proga 
Lietuvos Užsienio 
Reikalų min.A. 
Saudargas pokalby
je su Islandijos UR 
ministeriu. Kairėje: 
E.Zingeris, Lietuvos 
AT Užsienio K-jos 
p-kas.Dešinėje - 
V.Katkus, Lietuvos 
UR ministerio pa
vaduotojas.

Žemiau: min. A.
Saudargas, min.pava- 
duotojas V.Katkus ir 
SĄJŪDŽIO Tarybos 
pirm.J. Tumelis CSCE 
SUMMIT proga Pa - 
baltiečiy susitikime 
Paryžiuje.

Abi nuotr;
G.Petrauskienės

/Ištraukos iš laiškų, gautų iŠ Lietuvos/ 
Brangi Teta,

Štai jau savaitė, kai vis dar negalim atsigauti nuo 
kruvinų sausio 13 dienos skerdynių, sukeltų tų žvėrių, 
pabaisų, išgamų, padugnių, banditų komunistų. Tris naktis 
praktiškai nemiegojom. Ypač tą naktį buvo toks nervinis 
sukrėtimas: kartu ir pyktis ir panieka, ir neapykanta, 
pasiryžimas ir bejėgiškumas savo padėtimi ir negalėjimu 
apsiginti nuo Klastingo opresoriaus, nors dabar irgi neleng- 
viau, nes kasdieną skleidžiamas šlykštus melas ir šmeiž- 
taf^iagĮ’ę ,Lietųv^^ddel kyla didžiulis pasididžiavimastais 
žinomais, ir ^ki aiol\,dingusiąi'š^1Didvyriais, kurie savo' rilib- 
gomis krūtinėmis apgynė Lietuvos laisvę. Būtent taip! Jų 
auka nebuvo beprasmė, kaip ftie išgamos bando aiškintis. 
Jie apgynė ne tik Lietuvą, bet ir Sovietų Sąjungą nuo 
perversmo, bent dabar. Užspringo pirmuoju kąsniu. Jie 
galvojo, kad beginkliai žmonės išsigąs jų "blešinių". Labai 
apsiriko. Visi pažįsta tuos žmogžudžius ir tokia gili pa
nieka jiems, kad net užmiršta mirties baimę, užstodami 
savo Tėvynę".

Lietuva paaukojo savo gerinusiuosius apginti jos Lais
vei. Tų keliolikos ar keliasdešimties žmonių Auka sukrėtė 
visus labiau nei ginkluota pergalė. Vienas čia buvęs nor
vegų žurnalistas pasakė: "Buvau daugelyje pasaulio šalių, 
mačiau daug karų, mačiau žmones bėgančius nuo tankų, 
bet kad žmonės bėgtų prieš tankus, to neteko matyti". 
Taip pat garbė Dievui, davusiam mums tokį vadą kaip 
Vytautas Landsbergis. Jei ne jo tvirtybė, valia, drąsa ir 
ryžtas, mes šiandien jau būtume po dar žiauresne okupa
cija. Tai tikras Tautos Vadas, kurio gaila, nebuvo ketu
riasdešimtaisiais ir kurį galime palyginti tik su Vytautu 
Didžiuoju.

Visas žinias Jūs žinot geriau už mus, nes tą naktį 
vaizdas buvo tiesiogiai perduodamas į užsienį. Mes pen
kias dienas nematėm nieko. Vilniaus kanalu kolaborantai 
rodo savo propagandą. Vilniaus programą matom iš Kauno 
bet silpnai. Visas žinias tik per radiją.

Kiekvieną dieną ėjom ir einam budėti prie Parlamento. 
Kol nebuvo užgrobta televizija - ir prie jos. Tik vaikai 
sutrukdė mirti ten su visais, nes tai netoli nuo mūsų 
namų - maždaug už puskilometrio.

Nežinau, ar gausit šį mano laišką, gal tie valkatos 
pagriebs. O kareivos ir jų pakalikai visaip tyčiojasi iš 
žmonių, ir šiuo kartu mus apgynė ir gina tas "prakeiktas" 
nuolankumas, kuris dabar tapo didžiausiu ginklu. Ir Ryž
tas. Ryžtas ir pasiryžimas siekti savo tikslo. Užsienio 
parama, ypač Vakarų, kaip visada, tik simbolinė ir visada 
daugiau skatinant grobikus, nei juos tramdant. O kaip ne 
būtų keista, iš Rusijos gaunam daugiau realios paramos, 
nei iš nepripažįstančių okupacijos šalių. Vien dėl tokios 
dviveidės politikos - buvusių ir dabartinių Miunchenu - 
kiek žmonių veltui žuvo Lietuvoje po karo ir dabar, o 
juk Landsbergis laiku prašė pagalbos Amerikoj. Bet, ma
tyt, Dievui ir pasauliui reikėjo tos Aukos. Tebūnie jiems 
amžina šlovė!"

Brangūs Teta ir Dėde,

Šiandien Lietuvoje gedulas ir kartu trumpas atokvė
pis, nes visi žmonės po kelias paras nemiegoję. Viskas 
prasidėjo po to, kada buvusi Prunskienės vadovaujama 
vyriausybė, slapta nuo Parlamento (kuris tuo metu buvo 
paleistas savaitei atostogų), ėmė vykdyti ekonominę re
formą, nuo sausio 7 d. staiga pakeldama (net kelis 
kartus!), būtiniausių maisto produktų kainas.

Tuo netruko pasinaudoti okupantas ir jų pakalikai: 
sausio 8 dieną nemažu būriu bandę įsveržti į parlamento 
rūmus, bet buvo atremti apsaugos vyrų.

"Jeigu mes ten įeisime, tai jie mus apkaltins už nuo
stolius" - tvirtina Jonas Ramalis, sporto žinių vedėjas. 
Jis su 50-čia buvusių TV bokšto tarnautojų įrengė mažą 
siuntimo bazę parlamente, bet signalas silpnas, negali 
pasiekti visų Vilniaus gyvenviečių.

(Vertė Birutė Nagienė)

Parlamentas sustabdo vyriausybės nutarimą pakelti 
karnas. Pati premjerė tuo metu Maskvoje šnekasi su Gor
bačiovu. Sekančią dieną sugrįžta ir atsistatydina. Sausio 
10 d. Gorbačiovas skelbia ultimatumą Lietuvai, reikalau
damas atstatyti tarybinę konstituciją, t.y. kapituoliuoti. 
Televizijos ir radijo kanalais nuskamba kvietimas: "Lie
tuvos žmonės, atvažiuokite į sostinę!" Visi, kas tik gali, 
skuba į Vilnių. Po poros valandų - mes jau parlamento 
sargyboje. Naktis iš sausio 10 d. į 11 praėjo ramiai.

Sausio 11 d. apie vidurdienį tankai ir desantininkai 
šturmu užima Spaudos rūmus, kuriuos gina beginkliai žmo
nes. Yra sužeistų. Tačiau viskas dar prieš akis: naktį iš 
sausio 12 į 13 d. tankai ir "nenugalimieji"^ desantininkai 
pajuda tink Vilniaus televizijos bokšto. Bokštą supa gyvų 
žmonių grandinės. Tankams tai ne kliūtis, kulkoms taipogi, 

TV ekrane vis dar matome diktorę (E. Bučelytę). Ji 
užsirakinusi ir tęsia laidą, praneša visą informaciją. Ka
reiviai jau pirmame aukšte, mes juos matome ekrane, 
nes filmuoja pasislėpęs operatorius ir perduoda tiesiogiai 
į ekraną. TV vaizdas dingsta 2 valandą ir 23 minutės, 
(pats užfiksavau) naktį iš sausio 12 į 13 d. Užbėgdamas 
į priekį, noriu jus nuraminti, jog šaunioji E. Bučelytė liko 
gyva ir sveika.

Netrukus radijo ir TV transliaciją pradeda Kaunas. 
Paskutinės studijos Lietuvoje. Vėl kviečiami žmonės. Už
kaukia sirena.

Mes vaikus paliekame uošvei ir stabdome pirmą pasi
taikiusią mašiną. Kur važiuoti nei klaust, nei aiškint ne
reikia - visiems vienas kelias. Po pusės valandos mes jau 
prie Kauno TV ir radijo studijos Daukanto gatvėje. Pasta
tas apsuptas žmonių minios. Skamba šūkiai: O-kupan- 
tai! Lie-tu-va! Lie-tu-va! Bus lais-va! Fa-šis-tai!

Skubiai statomos barikados. Iki ryto priešas nepasirodo. 
Vilniuje pavyksta susitart dėl paliaubų, nes atvykus dele
gacija iš Maskvos. Skaičiuojamos pirmosios aukos Vilniuje: 
13 užmuštų ir sutraiškytų tankų vikšrais, virš 100 sužeis
tų...Nobelio taikos laureatas Gorbačiovas tuo metu sal
džiai miega, iš ryto jis pasakys, kad nieko nežinojęs. 
Nemeluosi - nevažiuosi.

O aš vėl tiesiai į ligoninę, į Kauną. Tačiau per mano 
budėjimą daug sužeistų nebuvo: vienam vyrukui, grįžusiam 
iš Vilniaus, išėmiau iš šlaunies kulką. Mes puikiai supran
tame, kad dar ne viskas. Reikės dar ir dar. Tas nevertas 
laisvės, kas negina jos! Mes ginsim*. 1940 metai nepasi
kartos!

Taip ir gyvenam. Per TV rodo pašarvotus žuvusius. 
Liūdna. 1991.sausio mėn. 14 d.
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"Rašiau Jums laišką visai kitokiomis aplinkybėmis ir 
kitais žodžiais.

... Dabar rašau iš mūsų verkiančios ir kraujuojančios 
Tėviškės, iš mūsų besimeldžiančios Lietuvos. Apokalipti- 
niai tankai jau pradėjo dirbti savo kruviną darbą, ilgai 
marinę mūsų smegenis, jie pasiryžo smogti mūsų širdin. 
Nejaugi jau viskas?! Brangieji, darykit ką nors, padėkit 
demaskuoti pasauliui jų melą, jų šėtoniškas užmačias 
šiąnakt užsimojusias visos mūsų žemės gyvasčiai. Šie 
tankai, kurie pasitiko Jus Jūsų jaunystės vidurvasarį, grįž
ta. Mums daugiau nebereikia žodžių suprasti vieniems 
kitus.

Šią naktį, sausio 13 naktį, gaudė visos Lietuvos sire
nos, skambėjo varpai, žmonės bėgo į gatves, tūkstančiai 
pasiryžusių mirti žmonių, vaikai ir moterys, mes vieningi 
pasiruošę, susikaupę, mes beginkliai prieš jų pabūklus. 
Mūsų ginklas - Meilė. Kiek jos daug, kokia ji skaisti. Jūs 
pamatysite iš mūsų veidų, iš mūsų ašarų ir suspaustų 
kumščių. Trispalvė, perrišta juodu kaspinu, plevėsuoja. 
Mes dar gyvi".

Jus mylinti ir gerbianti Rūta

Kaunas,^ sausio 13 d. sekmadienis (kruvinasis).
"P.S. (šį laišką perduodu draugei, kuri už keletos die

nų išvyksta į JAV. Manau jis pasieks Jus nedelsiant. Jei 
bus galimybė, atsiliepkite. Kaip nors duokite žinią per 
radiją, jei įmanoma, nes mus baisiai klaidina. Mums sun
ku susivokti, kokia pasaulio nuomonė.".

3 psl.



Soliste MARYTE BIZINKAUSKAITĖ- BILDIENĖ

Muz.akompaniatorė Dixie ROSS-NEILL

PIRMĄ KARTĄ MONTREA- 
LYJE turėsime progos iš
girsti VASARIO 1b dienos 
minėjime solistę MARYTĘ 
BIZINKAUSKaITĘ-BILDIE- 
NĘ. Ji yra laimėjusi 1985 
metais pirmą vietą New 
Yorke Metropolitain Opera 
National Auditions konkur
se . Po to dar 3 premijas, 
kuomet NEW YORK TI

MES kritikas rašė, kad ji 
buvo “vienintelė dainininkė, 
įelektrinusi auditoriją vir
tuoziškumu ir polėkiu". 
Kitas kritikas - Bill Zaka- 
riasen iš DAILY NEWS, 
apibūdino jos balso pilnu
mą, minkštumą, kuriuo ji 
laimėjo daugiausia "bravo" 
padainuodama "Rusalkos" 
ariją. Po šio konkurso so

listė buvo angažuota 6- 
šiems solo koncertams su 
South Jersey simfoniniu 
orkestru.
Vilniuje ir Kaune 1989 m. 
ji dainavo "Madama Butter- 
fly" ir "Bohemos" pagrin
dines roles. Labai šiltai su
tikta, ji gavo pakvietimą 
vėl dainuoti lietuvių ope
roje 1990 metais. Numaty
ta Desdemonos rolė (JT- 
TELLO operoje ir "Links
moji Našlė" - Hakos rolėje.

Jos balsą išgyrė kritikai 
1987 m. premjeros SALI- 
NIEKI JAV ir Vokietijos 
pastatymuose. Dainavo ir 
Dariaus Lapinsko "Dux 
Magnus" pastatyme New 
Opera Company Chicagoje. 
Iki dabar ji turėjo progos 
dainuoti ir kituose JAV 
miestuose. Atliko daugiau 
kaip 150 solo rečitalių 
JAV ir Kanadoje. Neseniai 
dainavo ir PBS dokumenti
nėje bei Brocktar' o Cable 
Network programose.

Šiuo metu sol. Marytė 
Bizinkauskaitė-Bildienė to
bulinasi Canadian Opera 
Company. Su savo vyru 
Petru augina dukrelę Viliją.

Jos akompaniatorė Dixie 
Ross-Neill yra žinoma 
operų dainininkų repetito- 
rė, dirbusi JAV, Vokietijo
je, Olandijoje. Prieš 5 
metus atvykusi į Kanadą, 
dirba Toronte Canadian 
Opera Company, kur ji 
moko jaunus dainininkus. 
Dažnai keliauja kaip vieš
nia - muzikinė instruktorė, 
konkursų stebėtoja, patarė
ja operų vienetams ir bal
so paruošimo programoms.

• VILNIUJE, netoli Televi
zijos ir Radijo patalpų 
esantis Kosmonautų pros
pektas dabar, po š.m. 
SAUSIO 13-tosios tragiškų 
įvykių, atminimui žuvusiųjų 
ginant Lietuvos Parlamentą 
ir TV - Radijo bokštų, 
pavadintas DIDVYRIŲ 
prospektu.

• ŽMONĖS iš visos LIETU
VOS, remdami mūsų vyriau
sybę, kuri ištvermingai 
eina savo pareigas, gabena 
maistų i Parlamento rūmus 
valgydina juos saugančiuo- 
sius. PLUNGĖS Ūkininkų 
Sųjunga atsiuntė 350 kg. 
kiaulienos, Susivienijimas 
"Dzūkija" - 20 kg. kavos, 
du Molėtų ūkininkai - po 
bekonų, uteniškis - 30 kg. 
dešrų, po 100 rb., po 300 
ir po 1.000 aukojo eilė 
žmonių.

Taip pat, kiek anksčiau 
viena vietovė atsiuntėlO 
bekonų valgydinimui užsi
dariusių Parlamente dar
buotojų.

AT Prezidiumo 
mu, sudarytas 
Gynybos Fondas,
gyventojai gausiai aukoja.

nutari-
Lietuvos 

kuriam

Sudaryta Lietuvos Res
publikos laikinoji gynybos 
vadovybė iš V. Landsbergio, 
A.Šimėno, Z. Vaišvilos, A. 
Butkevičiaus V.Zabarausko, 
M.Laurinkos, R.Ozolo ir 
A.Abišalos.

• Lietuvos žmonės gausiai 
aukojo ir savo kraujo su
žeistiesiems per sausio 
13 d.gelbėti. Vien tik viena
me centre Vilniuje atsilan
kė 615 kraujo davėjų.

P A S I S A K Y M A I:

VIENOS JUNGTINEI 
TAUTOS - DU 
STANDARTAI!

Vienas is” tų standartų 
yra taikomas Lenino, Sta
lino 
mui ir 
visoms 
toms 
arabų 
daro

Jungtinės Tautos niekuo
met nesiruošė kariauti, 
kuomet Stalinas okupavo 
daugelį laisvų Rytų Euro
pos valstybių, jų tarpe 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Paskutinė sovietų auka 
buvo Afganistanas.

Niekas, turbūt, nesuskai
čiavo, kiek nekaltų žmonių 
buvo išžudyta raudonųjų 
žmogžudžių per tuos 50- 
tį metų. ____________

Gorbačiov' o komuniz^' 
Izraeliui, ir kitas - ? waitą. 
komunizmo paverg 

tautoms, 
pasauliui, kuris su- 
grėsmę,

taip pat

Izraeliui.

Tos okupuotos tautos 
šiandien gali švęsti bemaž 
51-ąjį okupacijos gimtadie
nį ir per tą laiką Jungti
nės Tautos nerado priemo
nių sudrausti okupantą.

Pagal antrą standartą, 
mes matome, kaip greitai 
buvo suroganizuotęs didžiu
lės pajėgos išlaisvinti Ku-

Manau, tiktai visiškai 
kurčias ir aklas žmogus 
gali nematyti, kam tarnau
ja Jungtinės Tautos.

Jeigu nubaudimui vieno 
kalto, mes turime nužudy
ti tūkstančius nekaltų žmo
nių, tai tokiu būdu, mes 
dalyvaujame žmogžudystėje.

Labai gaila, kad Kanada 
turėdama gerą vardą visa
me pasaulyje, dalyvauja 
šioje moraliai subankruta
vusioje organizacijoje, ku
rią, mano manymu, reikėtų 
likviduoti.

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

Dr. Gv. Valančiuj

Ville de Montreal

The next regular meetings of 
district advisory committees 
will be held February 11,12 
and 13. For a complete 
calendar of these meetings, 
consult your Accės Montrėal 
office or call the Bureau 
intercutturel de Montrėal.

Montrealers show growing 
concern for their environment, 
witness their enthusiastic 
response to the city's invitation 
to recycle Christmas trees. 
More than 17,000 trees were 
deposited at prescribed 
locations. They will be turned 
into wood chips and used in 
horticultural work.

Recycling of 17,000 Christ
mas Trees

our environment. In addition 
to preventing unsightly littering 
of printed material on private 
and public lots, the by-law 
encourages a reduction in the 
consumption of paper.

For more information on 
this by-law, contact your local 
Accės Montrėal office.

C°NSralN& 
KN JOHNSON 
WAS SWEI> °F 
A GOLt> MEOAL

By-law concerning 
the distribution of 
advertising material

District Advisory 
Committees

The Ville de Montrėal has 
adopted a by-law setting stan
dards for the distribution of ad
vertising material. This by-law 
went into force on January 1 
and applies to all types of ad
vertising material.

Under one of the by-law's 
provisions, you may refuse to 
receive advertising material 
(folders, flyers, etc.) at your 
door. To do so, simply put up 
the prescribed sticker which is 
available, free of charge, at 
your local Accės Montrėal 
office.

With this by-law, Montrėal 
clearly shows its concern for

Būtų įdomu išgirsti dau
giau nuomonių šiuo ne
paprastai svarbiu klausimų

P.J.
GEORGE BUSH LAIMĖJO!

Mėnesių mėnesiais Mr. 
George Busn draugiškai 
kalbėjosi, bendravo su savo 
draugu Micahail Gorbaeiov. 
Ponas G. Bush leido Sovie
tų Sąjungai Lietuvoje veik
ti kaip jie nori, elgtis kaip 
atrodys priimtina Sovietų 
Sąjungai. Esą, Lietuvą rei
kia laikyti Sovietų Sąjun
gos valdžioje.

1991 metų sausio mėn. 
10,11,12 ir 13 dienomis So 
vietų Sąjungos kariuome
nė ir tankai puolė Lietu
vos respublikos sostinę Vil
nių ir keletą kitų Lietu
vos miestų. Beginkliai lie
tuviai vyrai, moterys, vai
kai stojo prieš sovietų tan
kus, prieš sovietų kulkos-

moteris, 
pralauž- 
žmonių 

ašarinė- 
lietuvai 
ginamo

valdžius. Sovietų kariai, jų 
karininkai daužė šautuvų 
buožėmis taikos prašančius 
lietuvius vyrus, 
vaikus. Negalėdami 
ti gilių beginklių 
linijų, juos dusino 
mis dujomis, bet 
nesitraukė nuo jų
Lietuvos parlamento rūmų, 
nuo jų ginamos sietuvos 
televizijos stoties. Tada 
sovietų Raudonosios armi
jos tankai, džiaugsmingai 
pašūkavę, paleido tikrų 
kulkų šūvių serijas į lais
vės prašančius lietuvius.

Jungtinių Amerikos Vals- 
tijų prezidentas George 
Bush laimėjo! Jo įtikinėji
mų paklausė Sovietų Sąjun
gos diktatorius komunistas 
Michael Michael Gorbačiov, 
Kai 
giau

du stos, visados dau- 
padarvs.

Algirdas Gustaitis,
1991, sausio 14 d.

Message to 
Employers

Do you have a work overload? 
Do you need qualified person
nel? Would financial assis
tance encourage you to 
increase your work force? The 
assistance centre for recently 
arrived immigrants gives you 
this opportunity through an 
integration and employability 
assistance program called 
PAIE. This assistance comes 
in the form of subsidized 
wages and qualified workers 
who want nothing more than to 
integrate themselves into the 
Ouėbec market. To find out if 
you are eligible for this 
program, contact the Bureau 
d'aide aux nouveaux arrivants 
(Centre Travail-Ouėbec), at 
872-0171, 872-0179 or 872- 
0323.

Ahuntslc House of Culture
Until February 24:
Histoires ė dormir debout I 
Discover the fantastic world of 
French America. Meet the 
Sorcerers of the Island and the 
Siren of the Lake and, most of 
all, tell us your own unusual 
stories by entering our contest.

Marle-Uguay House of 
Culture
Until February 24:
Des machines et des hommes. 
Travel in time and explore over 
70 years of the industrial era, 
its machines and the men who 
invented them. Photographic 
documents from the archives 
of Dominion Bridge in Lachine.

Exhibitions

Montrėal is offering, free of 
charge, a wide range of 
cultural activities at its 12 
houses of culture. Here is a 
sample of some interesting 
exhibitions and their location:

Plateau-Mont-Royal House 
of Culture
Until February 24: 
Ari ė louer.
45 works of contemporary art 
from the Graphothek Collec
tion, Stuttgart, Germany.

For more information on these 
cultural events, call 872-6211.

Information: Bureau Inter- 
cultural de Montrėal: 872- 
6133

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Z Autorius praleido 15 mėty Sibiro * tremtyje ir 
lageriuose. Spausdiname (Įtrauk* iš neseniai Lietuvoje pe- 
slrodliusios jo knygos. Red./

/ tęsinys /

Toks nepaprastai realistinis pasakojimas mane gero
kai sukrėtė. Bet taip ir nesupratau, ar tas jaunikaitis ir 
pats tokiu būdu savo gyvybę gelbėjęs, ar tik kitus taip 
darant matęs. Ciniškai į gyvenimą žiūrint, tokia jauno 
žmogaus "filosofija" atrodė kone pateisinama. Tačiau 
doroviniai mano principai prieš jų protestavo. Žinoma, 
su nepažįstamu vyru nė nemaniau ginčytis, juo labiau, 
kad jis man nieko nedarė ir negalėjo daryti kelionės 
sąlygomis, bet simpatijos jam tikrai nepajutau, laikiau jį 
beširdžiu. Bet žmogų sunku perprasti. Kai mane su Gus- 
činu įvarė į tuščią nešluotą ir labai niūrią kamerą, pas
kui įstūmė ir vidutinio amžiaus vyrą su ryšulėliu. Jis pa
sisakė esąs kombainininkas, bandęs pasisavinti maišą 
grūdų, ir už tai čia pasodintas. Dirstelėjęs į tą kombai
nininką, Guščinas paklausė:

- Ar turi ko nors užgraužti?
Tas atrišo mazgelį, ištraukė kepaliuką geros duonos 

ir pasiūlė vaišintis. Guščinas tuojau atsilaužė geroką ja- 
balą ir pradėjo valąyti. AŠ nežinojau ką daryti. Prasyti 
nedrįsau. Reikalą išsprendė Guščinas. Jis atlaužė nuo 
kepalo kitą maždaug tokio pat didumo gabalą ir tarė:

- Na, senioke, valgyk, tu juk irgi alkanas!
Tikrai buvau alkanas ir nežinojau, kuriam už tą ne

tikėtą duonos gabalą dėkoti. Kažin ar galėjo Guščinas
Tomsko lageriuose senius galabyti ir jų sąskaita savo - v.Kapočiaus 
gyvybę gelbėti?..

Bijske iš geležinkelio stoties į kalėjimą toloka. Mano 
laimei, šaltis tą dieną atsimetė. Neturėdamas kepurės, 
savo pliką galvą apsirišu tuščiu maišu. Varė mus gana 
lėtu žingsniu, kojos nebuvo nuo šalčio sustirusios kaip 
Novosibirske, ir aš laimingai pasiekiau kalėjimo kiemą, 
iš ten buvau nuvestas į kamerą. Kameroje zekų buvo 
daug ir vietos radau tik po apatiniais gultais, bet šiltoje 
patalpoje tuoj pasijutau kaip gerame viešbutyje.

Draugiškų zekų kameroje tą naktį išmiegojau gana 
gerai. Rytojaus dieną jie mane painformavo, kad Bijske 
maistas esąs daug geresnis negu Barnaule. Atgavau viltį 
sulauktu to savo vadinamojo teismo, kurio nuosprendį jau 
seniai žinojau. Po pusryčių mus nuginė į pirtį. Pirtyje 
vandens buvo kiek nori, net ir muilo po mažą gabalytį 
davė. Po pirties visus nuvarė pas kalėjimo gydytoją. 
Gydytoja čia buvo dar gana jauna, graži, linksmų akių 
žydė. Ji primiausia paklausė, pagal kokį straipsnį esu 
kalinamas. Kai pasakiau, ji švelniai pabarė mane už lie
žuvio nevaldymą ir liepė nusismaugti kelnes. Žvilgterėjo 
į mano sėdmenis ir pareiškė:

- Jūs distrofikas, reikia gydytis. Bet tai niekis! Mes 
čia turime menkajėgių kamerą, maitina tenai geriau, ir 
jūs pasitaisysite.

Jauna moteris baltu chalatu pakvietė eiti paskui. 
Kiek pavedėjusi, atrakino vienos kameros duris ir mane 
tenai įleido. įžengęs pasisveikinau. Pamačiau, kad kame
ra visai nedidelė, joje tik kokia dešimt kalinių. Visi gu- 
lėjp,.,ant omedinių grindų, tik vienas ant aukšto suolo, 
užsiklojęs antklode. Čia nebuvo nė vieno vadinamojo va
gies. Ant to suolo gulėjo kameros vyresnysis, buvęs pul
kininkas, dalyvavęs Leningrado blokados pralaužime, bet 
paskui ne tuo keliu pasiuntęs sunkvežimį miltų, už tai 
jam keliama byla pa^al 7/8 str. Buvo dar vienas senas 
rusas, kaltinamas liežuvio nevaldymu, kaip ir aš. Visi 
kiti - seni Kaspijos krašto kalmukai, kurie pirmiau buvo 
iš savo gimtinių ištremti, o vėliau suimti ir nežinia kuo 
kaltinami. Tiesa, dar buvo ir totorius, labai senas - gy
rėsi, kad šimto keturių metų, reta ilga barzda, kurią jam 
tardytojas esą gerokai išpešiojęs. Jis kaltinamas tuo, kad 
neišdavęs NKVD savo anūko ar proanūkio, kuris, pabėgęs 
iš fronto, pas jį slapstęsis, o kai milicija atvykusi to 
dezertyro suimti, tai tasai nepasidavęs, atsišaudęs ir 
vieną milicininką nukovęs. Visi menkajėgiai buvo labai 
ramūs, man draugiški. Dar nė neparagavęs to pagerinto 
valgio, pasijutau atsigaunąs, bendra ramybė mane labai 
gerai veikė.

Maistas čia tikrai daug geresnis negu kalėjimuose, 
kuriuose buvau ligi tol. Pietūs - net trijų patiekalų. 
Duonos, bulvių ir žirnių. Du zekai, kurie šluodavo kame
rą ir išnešdavo parašą, gaudavo dvigubą košės porciją. 
Tačiau aš parašos išnešimo eilę užleisdavau tam senam 
totoriui, kuris tuo metu buvo šiek tiek stipresnis už 
mane; man būdavo per sunku ją pakelti. Po koKios poros 
savaičių ėmiau atsigauti ir stiprėti. Kameroje būdavo ra
mu, net per patikrinimą nereikėdavo atsistoti: sargai 
suskaičiuodavo pro langutį. Miegodavome kiek tik telpa. 
Man čia labai patiko ir svajojau taip praleisti visą šaltą 
žiemą.

Mūsų kameros vyresnysis, tas buvęs pulkininkas, turė
jo valdišką antklodę. Kartą jis nupjovė tos antklodės 
galą ir pasiuvo iš jos pirštines. Žinoma, valdiškus daiktus 
darkyti griežtai draudžiama, bet pulkininkas to nepaisė. 
Jis žinojo, kad aš neturiu jokių pirštinių, o čia pati žie- 

(ma, baigiasi gruodis. Tas savo darbo pirštines jis man ir 
padovanojo, kai vieną dieną buvau pašauktas į etapą. 
Tačiau niekur negalėjau gauti kepurės ir bent kokių autų. 
Bijsko kalėjimo viršininkas mane labai išbarė, kad buvau 
be kepures ir basnirčias. Liepė suieškoti šiokią tokią 
Kalinio kepurę ir autus. Atnešė labai seną ir labai sulipu
sią susitraukusią kepurėlę su nuleidžiamomis ausimis ir 
seno kartūno autus. Ta kepurė vos užsimovė ant virš- 
galvio, bet ausis vis galėjau šiek tiek pridengti. Taip 
aprengę, viršininkai išleido mane į Oirotijos kalėjimą 
Kyzyl Ozioką. Kieme stovėjo tuščias sunkvežimis pusto
nis. Vienas kalinių priežiūrėtojas, man skirtas palydovas, 
paliepė įmesti į kėbulą šiaudų, kad būtų šilčiau ir minkš
čiau važiuoti. Bet aš garsiai suabejojau, ar bepakelsiu 
šiaudų glėbelį. Palydovas nesupyko, pats nuėjo prie šiau
dų krūvos, atnešė gerą glėbį ir įmetė į kėbulą, paskui 
atnešė antrą glėbį ir paliepė lipti į kėbulą. Netrukus 
įsodino dar keletą zekų.

Ta diena, laimei, pasitaikė nešalta, ne daugiau kaip 
-20°. Bet mano apsirengimas ir kalėjimo viršininkui pasi
rodė per menkas visą šimtą kilometrų nuvažiuoti. Todėl 
atneše dvi sudėvėtas antklodes, kuriomis paliepė apsivy
nioti, ypač kojas, nes žmogus kartais nė nepajunta, kaip 
nejudėdamas nušąla galūnes.

Kebule buvo ir viena moteris, Buburganova, apkaltin
ta antitarybine propaganda, kaip ir aš. Veže ją "įformin
ti" į jos gimtąjį Ust Koksos rajoną - dar toliau negu 
mane. Prieš išvažiuojant iš kalėjimo kiemo, į kėbulą 
įlipo palydovas, apsivilkęs dvejais šiltais kailiniais, apsia

Vilniuje

galima

pamatyti ir

tokį muzikantę

vęs naujais veltiniais. Jis pažiūrėjo, kaip mes susėdę, 
paklausė, kaip jaučiamės. Dirstelėjęs į mane, tarė:

- Tu seneliuk, kelionei esi per menkai apsirengęs, 
gali sušalti... Štai, imk mano kailinius ir susisupk! Aš 
važiuosiu kabinoje.

Jis atkišo savo didžiosios skrandos rankovę, aš nutvė
riau už jos ir nuvilkau. Kailiniai buvo beveik nauji, labai 
šilti, didžiuliai. Kelionės bendrai padėjo apsivilkti. Tie 
šilti kailiniai mane apsaugojo ir nuo nušalimo, ir nuo 
peršalimo, išgelbėjo mano sveikatą, galbūt net ir gyvyoę. 
Argi galima tokius momentus užmiršti!

Nuvažiavome laimingai, niekas nesiskundė sušalęs. 
Kyzyl Ozioko kalėjimas įrengtas buvusiame stačiatikių 
moterų vienuolyne, septyni kilometrai nuo svarbiausio 
Kalnų Altajaus autonominės srities miesto Gorno Altais- 
ko, kuris4 anuomet vadinosi Oirot Turą. Etapu vežamiems 
kaliniams kiekvienas kalėjimas yra lyg viešbutis, lyg 
savi namai. Zekai gerai žino, kad kitokių namų jie netu
ri. Todėl kone visi iš kelionės noromis eina pro kalėjimo 
vartus, kur tikisi pailsėti. O tas Kyzyl Ozioko kalėjimas 
buvo gana jaukus, savotiškai romantiškas, įsikūręs srau
nios kalnų upės Maimos atšlaitėse. Matyt, nedaug kas pa
keista vienuolyną perdirbant į kalėjimą. Juk buvusias 
atskiras vienuolių celes nesunku paversti kalėjimo kame
romis. Vienos kameros langas iš lauko buvo apkaltas 
lentomis, kad saulės šviesa į vidų eitų tik j>ro siaurą 
plyšį, kurį zekai vadino snapu. Patalpos su užtamsintais 
langais buvo karcerio arba mirtininkų kameros. Nors 
man mirtininku būti neteko, bet vieną kitą parą praleis
ti tokiose kamerose turėjau progos.

Kyzyl Ozioko kalėjime naujai atvykusius zekus apžiū
rėjo ir medikės. Jos mane paklausė, kuo skundžiuosi. 
Atsakiau, kad esu distrofikas.

- Nusismaukite kelnes! - pareikalavo viena.
Kai apnuoginau savo užpakalį, medikė pačiupinėjo sėd

menis ir konstatavo:
- Jokių distrofijos požymių!
Man tai buvo gera naujiena. Nejaugi Bijsko kalėjimo 

menkajėgių kameroje taip greitai atsistatė mano raume
nys?.. Jeigu Kyzyl Ozioko medikės neapsirinka, tai ge
ras ženklas, rodantis, kad pakankamas maistas mano 
sveikatą gali greitai atitaisyti.

Kalėjimas nebuvo perpildytas. Maistas čia pakenčia
mas, nors ir prastesnis negu Bijske. Tarp kalinių vagių 
profesionalų, atrodo, nebuvo. Mano kameroje buvo kele - 
tas politinių, o dauguma - buitiniai: kolūkio pirmininkas, 
buhalteriai, sandėlininkai, nėję į darbą, išeikvoję valsty
binį turtą, keli smulkūs vagišiai, peštukai ir pan. Kitose 
kamerose buvo ir moterų. Gerai įsiminiau vieną žvalų 
vyrą, buvusį Gemalo kurorto direktorių, žmogų daug va- 
žinėjusį, gyvenusį didmiesčiuose - Leningrade ir Maskvo
je, į kalėjimą patekusį už neteisėtą kelialapių realizavi
mą. Kartą su juo netikėtai susipykome. Besikalbant apie 
tai, kad šis kalėjimas ne per seniausiai buvęs moterų 
vienuolynas, taigi irgi savotiškas kalėjimas, tasai direkto
rius, dėdamasis dideliu praeities žinovu, labai įsitikinęs 
pasakojo, jog anais laikais kiekvieną pavasarį, Maimai 
ledus išnešus, žvejai tinklais sugaudavę daug mažų kūdi
kių lavonėlių, žinoma, iš moterų vienuolyno į upę išmes
tų. Tas pasakojimas, kitados ir mano girdėtas apie mote
rų vienuolynus, man buvo toks šlykštus, kad neiškenčiau 
ir pareiškiau esąs nustebęs, kaip išprusęs žmogus gali 
tokiais plepalais tikėti. Pasakiau, kad tai panašu į liaudy
je plačiai pasklidusias pasakas esą žydams per Velykas 
reikią krikščionių kraujo. Mano pašnekovas užsigavo ir 
kurį laiką su manim nesikalbėjo. /bus daugiau/

/VASARIO mėnuo KANADOJE skiriamas JUODIESIEMS 
IMIGRANTAMS/.

JUODŲJŲ KANADOJE ISTORIJA
Marcus Von Steen iškelia pagrindinius momentus Kana

dos juodosios rasės žmonių istorijoje "Canadian Scene" 
issue 13u3, 1990.

Jis rašo, kad Kanadoje, prasidedant europiečių vyk
domoje kolonizacijoje naujame krašte - Kanadoje, buvo 
laoai mažas juodųjų skaičius. Prasidėjus Amerikos Ne
priklausomybės kovoms 1775-83 m. tūkstančiai juodųjų 
vergų pabėgo nuo savo savininkų ir ieškojo prieglobsčio 
britų laivuose, kurie patruliavo Amerikos pakraščiuose. 
Naujai išsilaisvinę vergai buvo atgabenti į Nova Scotia. 
Čia jiems buvo duota žemė ir darbo įrankiai, raginant 
juos tapti žemdirbiais.

Kiti juodieji pabėgo iš vergijos persikeldami per Nia
gara upę į vietovę, kuri dabar yra Ontario provincija. 
Daugelis jų buvo tarnavę pulkuose, kovojusiuose su Loja- 
listais ir atstačius taiką, jiems buvo dalinama žemė įsi
kūrimui.

Tačiau buvę vergai, įsikūrę Nova Scotia negalėjo pri
sitaikyti prie šalto ir drėgno klimato, žemė buvo irgi 
labai skurdi ir jie ilgėjosi tropiškosios saulės. Jų proble
mas išsprendė du įžymūs juodųjų vadai - Thomas Peters 
ir David George. Su anti-vergovės grupėmis Anglijoje jie 
suorganizavo perkėlimą, 1791 m. apie 2000 juodųjų iš 
Halifaxo į naująją Britų koloniją Vakarų Afrikoje, pava
dintą Sierra Leone. Ten jie įsikūrė sostinę, atitinkamai 
pavadintą Freetown (Laisvamiestis). Kolonija taikingai 
progresavo ir nepriklausoma nuo 1961 m., yra pavyzdžiu 
afrikiečiams.

Nova Scotijoje buvo pasilikę . apie 1000 juodųjų. Jų 
skaičius patrigubėjo po 1812 m. kovų, kai atbėgo kita 
juodųjų banga iš JAV. Atvykusieji laivu į Halifax'ą buvo 
priimti kaip laisvi piliečiai ir jiems suteikti žemės plotai. 
Jų ūkinės bendruomenės sunkiai laikėsi ir tiktai po eilės 
metų pastangų Nova Scotia Association for the Advance
ment of Coloured People, remiant vyriausybei ir keliems 
pagalbiniams klubams, jie išsikapstė iš izoliacijos. Bend
ras pastangas užgyrė Baptistų Bažnyčios juodasis dvasiš
kis Rev. William Oliver, pareiškęs: "Pažymėtina, kad per 
200 metų, gyvenant juodiesiems ir baltiesiems, vieni kitų 
pašonėje, nėra buvę rasinių konfliktų ir tikrai, čia nėra 
kartėlio nė iš vienos pusės".

JAV prezidentui Washington' ui paskelbus, kad yra 
nelegalu padėti vergui pabėgti, pabėgėliai stengėsi pabėg
ti į Kanadą, kad būtų laisvi. 1812 m. karui prasidėjus, 
Upper Canada srityje buvo apie 5000 juodųjų. Iki 1865 
m., kuomet JAV-ėse buvo panaikinta juodųjų vergija, 
tūkstančiai dar atbėgo. Ltn. gubernatorius Sir John Col- 
borne naujai atvykusioms pareiškė Chatham apylinkėje: 
"Mes nesprendžiame apie žmones pagal jų spalvą... Kana
doje jūs turite teisę į visas privilegijas, kaip ir kiti Jos 
Didenybės subjektai".

Viena žymesniųjų ankstyvos juodųjų kolonijų Ontario 
provincijoje buvo Elgin gyvenvietė. Joje veike Buxton 
Mission School su labai aukšta reputacija, kad ir baltieji 
tėvai galvojo savo vaikus jon leisti. Gretimas Chatham 
miestas jau turėjo pirmuosius Juodųjų verslo profesona- 
lius žmones Kanadoje, kurie buvo išsimokslinę Buxton 
mokykloje. Jų tarpe - pirmasis juodasis gydytojas Ander
son Abbott. Jo tėvas atgabenęs savo šeimą iš Virginijos 
į Torontą 1835 metais ir tapo geriausiu nekilnojamo tur
to agentL Upper Canada srityje. 1870 m. jis jau buvo 
milijonieriumi.

Iš kitų, baigusių Buxton mokyklą, pažymėtina Mary 
Ann Shadd - 1870 m. tapusi pirmąja Kanados juodąja 
moterim - laikraščio leidėja ir redaktore. Taip pat Delod 
Bavis, priimtas į Teisės draugiją 1885 m. ir vėliau tapęs 
Kanados pirmasis Karaliaus Tarybos juodasis narys.

Kiek šiuo metu juodųjų rasės randasi Kanadoje, sunku 
pasakyti, nes nuo 1981 rn. cenzo pranešimuose rasė ne
žymima, bet nuo 1950 m. jų skaičius daugiau negu padvi
gubėjo, nes iš West Indies atvyko didelės grupės. Spėja
ma, kad šiuo metu yra apie 620.000. 90% jų gyvena tri
juose didžiuosiuose centruose. Ontario provincijoje - apie 
450.000, kurių daugiau kaip pusė atvykę iš Karibų salų ir 
JAV. Nova Scotia šiuo metu turi apie 37.000, beveik 
visi jau gimę Kanadoje. Kita didelė juodųjų visuomenės 
dalis gyvena Montrealyje - apie 125.000, dauguma atvyku
sių paskutiniu metu iš Karibų.

Pirmasis Ontario Žmogaus Teisių komisijos narys Da
niel Hill renka istorines žinias apie juodųjų istoriją Kana
doje. Prieš keletą metų jis buvo pareiškęs: "Drąsa ir 
pasiryžimas ankstyvųjų juodųjų ir baltųjų naujakurių dos
numas, juos šiltai padrąsinant, duoda pavyzdį, kaip gyven
ti kartu, kur visokių spalvų žmonės galėtų jaustis pato
giai, susirasti prieglobstį ir dirbti bei gyventi".

(Vertė B.N.)

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS,
Remk ir aukok tautos fondui!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

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

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
310 Rathburn Rd., Etobicoke, Ont. M9B 2L8

1991. 11.6 5 psi.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
e Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 190 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 5 
iš Vilniaus svečiai; Juozas 
Šiaučiulis iš Montrealio.
• UŽGAVĖNIŲ KARNAVA
LO Jaunimo Popietė vyks 
VASARIO MĖN.9 d., šešta
dienį 12:30-4:30 vai.p. p. 
įėjimas nemokamas. Ry
šium su įvykiais Lietuvoje 
Kaukių Baliaus nebus.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $2.000 
Kostas Lukošius; $1.000- 
A.Valiunas; $400- S.Pake- 
tūras iš West Lome,Ont.; 
$300 - K.B. Žutautai; $200
- J.Repečka; $60 -D.R.Hun
ter; $50 - E.Lorenciene 
S.Jurevičienės ir E.Sendži- 
ko atminimui; $40 - V.O. 
Senkai iš Angus,Ont.; $25
- B.A.Holms.

Aukos yra atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių.

• Toronto arkivyskupas
A. AMBROZIČ pasiuntė
solidarumo ir užuojautos 
telegramas kardinolui V. 
Sladkevičiui, arkiv. J.Stepo
navičiui ir vysk.Ant.Vaičiui 
dėl Sovietų kariuomenės 
agresijos Vilniuje.

• Metinis PRISIKĖLIMO 
P-JOS Banko susirinkimas 
vyks KOVO mėn. 3 d., 
4 val.p.p., Parapijos salėje.

• PIRMOSIOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS atstatymo šven
tė - VASARIO 16-toji bus 
minima vasario mėn. 17 
d., 4 val.p.p.Anapilio salėje.

Vasario mėn. 16 d., 12 
vai. Toronto miesto rotu
šės aikštėje bus iškelta 
lietuviška vėliava. VISI 
lietuviai kviečiami vėliavos 
pakėlimo iškilmėse ir mi
nėjime dalyvauti.

• LAIŠKŲ RAŠYMO VA
JUS Kanados valdžiai, ry
šium su paskutiniais įvy
kiais Lietuvoje buvo pra
vestas sausio mėn. 27 d., 
tarp 9 v.r. ir 1 val.p.p. 
Vajų organizuoja Kanados 
Lietuvių Bendruomenė.

Toks Vajus turėtų būti 
pravestas visų organizacijų, 
bei lietuviškųjų įstaigų 
patalpose, nes ten atsilan
ko daugelis lietuvių įvai
riomis progomis.

• Sausio 13 d., sekmadienį, 
vyko MALDOS VIGILIJA 
UŽ LIETUVĄ Prisikėlimo 
P-jos bažnyčioje nuo 2 
val.p.p. iki 9 val.v. Visų 
laikų dalyvavo nemažas 
būrys žmonių. Maldas pra
vedė ir vigilijų suorganiza
vo Toronto ateitininkai.

Sausio mėn. 16 d., tre
čiadienį čia vyko Mišios 
už VILNIUJE žuvusius lie
tuvius. Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia. Tuo metu 
prasidėjo karas su Iraku. 
Visi meldėsi už žuvusius, 
už Lietuvų ir už taikų 
pasaulyje.

Ottawa

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
ĘONPUI:..,
• A.a. Marijos SKUČIENĖS atminimui: $100 - A.Sku- 
čaitė; $75 - F.Mockus; $20 - O.Juodišienė;

ŽVILGSNIS I OTTAWOS 
LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ

Ottawos Dr. V. Kudirkos 
lituanistinės mokyklos pir
mas 1990-91 m. semestras 
sklandžiai praėjo. Šiais 
metais mokyklą lanko 17 
mokinių. Vyresnius, lietu
viškai kalbančius, moko 
Stasė Danaitienė. Jaunes
nius ir visus lietuviškai 
besimokančius, moko Rūta 
Kličienė ir Julija Mitalaitė. 
Daugiau kaip pusė mokinių 
yra iš mišrių šeimų, tad 
jie girdi lietuvių kalbą 
vien tik mokyklos klasėje.

Papildydami mokinių 
programą, siais metais pri
dėjome dainavimo pamokas, 
kurias veda Loreta Lukšai- 
tė-Cassidy ir tautinių šo
kių pamokas, kurias veda 
Giedrė Abromaitienė. Be 
to, esame kvietę visą eilę 
Bendruomenės narių paruoš
ti tam tikras temas ir tuo 
paįvairinti mokyklos progra
mą. Praeitą rudenį mokyk
lą lankė kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas, Vytas Balsevi
čius ir Rūta Danaitytė.

Pagrindinis mokinių pa
sirodymas buvo per KALĖ
DŲ EGLUTĘ, kuri įvyko 
gruodžio rnėn. 16 d. Jau
nesnieji atliko dainas: "Du 
gaideliai" ir "Mažas storas 
voras". Tie patys deklama
vo "Abėcėlę" ir šoko "Bitu
tę" ir "Aguonėlę". Audra 
Abromaitytė padeklamavo 
eilėraštį "Snaigės". Visi 
mokiniai padainavo dainą 
"Riešutėliai" ir programa 
baigėsi su vaidinimu "Ka
lėdos Miške", kurį atliko 
vyresnieji mokiniai. Kalėdų 
senelis (Jonas Abromaitis) 
aplankė Eglutę ir apdova
nojo visus vaikus ir net 
mūsų garbės svečią vysku
pą P. Baltakį.

Ottawos Dr. Vinco Kudirkos Lituanistinės Mokyklos jauniausieji mokiniai dainuoja "Du gaideliai”
1990 m. EGLUTĖS Programoje. Nuotr. R- KliSlaus-

Kamila Revie ir Amanda 
Lewis laimėjo dovanėles 
uz pastovų mokyklos lan
kymą - nepraleido nė vie
nos pamokos!

Gruodžio mėn. 6 d. Otta- 
woje lankėsi Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Nors mokiniai neda- 
lyvvo priėmime organizuo
tu būdu, nemažas skaičius 
mokinių turėjo progą pasi
sveikinti su prez. Lands
bergiu.

O dabar jau grįžtame 
vėl į mokslo darbus ir pra
dėsim ruoštis Vasario 16 
minėjimui. Esame laimingi 
Ottawoje, kad turime to
kias sąžiningas mokytojas, 
kurios bando kuo daugiau 
lietuviškos kultūros ir dva
sios perduoti.

Ir džiaugiamės, kad tėve
liai ir kiti bendruomenės 
nariai nesigaili lako mums 
padėti.

Giedrė Abromaitienė.
e a.a. Petro BRAŽUKO atminimui: $100 - P.A.Skučai;

o a.a.Tado KRASAUSKO atminimui: po $50 - A.Klem- 
kienė ir A.K.Ratavičiai; po $20 - D.Chainauskienė, A.O. 
Petrašiūnai ir E.G.Petrauskai.

• J. Vaškela prisiuntė $ 1.000, pakeldamas savo įnašų 
į Fondų iki $2.000.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

IŠVYKO REŽlSORIUS 
JUOZAS IVANAUSKAS

Chicagos VAIDILUTĖS 
teatro vadovybė 1990 m. 
gruodžio mėn. 6 d. vakare 
'’Seklyčioje'1 buvo surengusi 
atsisveikinimų su rež. Juo
zu Ivanausku, kuris nuo 
rugsėjo menesio, gyvenda-

Kisielius, pasidžiaugęs rež. 
Ivanausko dideliu darbštu
mu, o ypatingai pasiektais 
rezultatais. Jo nuomone, 
VAIDILUTĖS parodytas 
"Amerika Pirtyje" pastaty
mas ir šio teatro globotas 
"Šaltkalvio" spektaklis fes
tivalyje buvo ne tiktai 
vienintelės premjeros, bet 
ir patys brandžiausieji pa
sirodymai. Pirmininkas 
dėkojo rež. Ivanauskui už

Parlamento Rffmuoše 1990 m. Ottawoje Matukas ir Pauliukas 

Brikiai susitinka su Lietuvos prezidentu V. Landsbergiu.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ - LIETUVI Š'KA I

PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI;
• A.a.Antano BALČIŪNO atminimui: $20 - J.E.Skardis 
po $10 - K.Sližys, V.Žurauskas, V.Kramilius, J.Malskis, 
A.Motuzas, E.Dabulskienė, V.Goldbergas, J.Puteikis, J. 
Girdzevičius, St.Gronskis; po $ 5 - L.Jakumaitienė, R. 
Paciocco, St.Druskis.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

mas Chicagoje, surežisavo 
du veikalus (jų premjeros 
buvo rodomos per neseniai 
įvykusį VHI-tųjį Teatro 
Festivalį), o taip pat dėstė 
teatro kursų Illinois Uni
versiteto Lituanistikos ka
tedroje.

Pavakarieniavus, į VAI
DILUTĖS teatro aktorius 
bei svečius prabilo šio teat
ro valdybos pirm. dr.Petras

visų triūsa ir kvietė atei
tyje vėl grįžti į Chicagų, 
tęsti pradėtų teatrinę veik
lų.

Dr.P. Kisieliui vadovau
jant, atsisveikinimo prog
ramoje kalbėjo visa eilė 
asmenų. Jų tarpe ir prof. 
dr.Bronius Vaškelis, nese
niai Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muziejuje apžvelgęs 
Amerikos lietuvių teatrinę

ffff
PARAMA

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA:
93/4% už 90 dienų term.lndėlius 
93/4% už 6 mėn.term.indėlius 
93/4% už 1 m. term, indėlius 
91/2% už 2 m. term, indėlius 
9’/a% už 3 m. term. Indėlius

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo...13V*% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu

KASOS VALANDOS: Plrnwdl*nl*l*, antradieniai* Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniai* Ir penktadieniai* - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštarNenlal* - nuo 9.00 v. ryto M1 JO pj.; 
sekmadieniai* nuo 9.00 v. ryto Iki 12J0 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

10’/4%,už 1 m. GIC mėn. palūk. 
103/4%, už 1 m. GIC invest, pažym. 
101/2%> už 2 m. GIC invest, pažym. 
101/2% už 3 m. GIC Invest, pažym.
91/2% už RRSP Ir RRIF ind. (variable rale 

103/4% ut RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind 
101/2% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind 
101/2%>už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind

91/2% už namų planą - OHOSP (v.r.) 

81/4% už taupymo sąskaitą 
83/4% kasd. pal. sąsluvlrė 10.000 
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

AKTYVAI VIRŠ 82 MILIJONŲ

nuošimčiu (fixed rate)
1 metų ........... 121/4%
2 metų ........... 12'/«%
3 metų ........... l21/4%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.... 12'/j % 

(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.

DOLERIŲ

veiklų nuo pačių seniausių 
laikų. Jis išsireiškė, kad 
rež. Ivanauskas su savo 
parodytais darbais įsiri
kiuoja į prieš karų iš Lie
tuvos Amerikon atvykusių 
ir čia savo veiklų vysčiu
siųjų teatralų - Vaičkaus 
ir Pilkos - tarpų.
Teatro v-bos vicepirmi

ninkas Edvardas Šulaitis 
ne tik kalbėjo, bet ir teat
ro vadovybės vardu rež.I- 
vanauskui įteikė dovanų. 
Vaidintojų vardu savųjį 
režisorių apdovanojo Giedrė 
Griškėnaitė. Šalia to, kal
bėjo teatro administratorė 
Ona Šulaitienė, "Draugo" 
kultūrinio priedo red.Aušra 
Liūlevičienė, teatrologė 
Dalia Sruogaitė, ir kiti. 
Visi džiaugėsi rež.Ivanausko 
pastangų gražiais vaisiais 
ir reiškė mintį, jog šis

atsisveikinimas bus tik 
laikinas. Beje, čia režiso- 
riui buvo įteiktas ir oficia
lus kvietimas vėl atvykti 
į šį kraštų.

Rež.Ivanauskas savo 
žodyje padėkojo VAIDILU
TĖS kolektyvo nariams 
ir visiems geros valios 
žmonėms, kurie rėmė jo 
veiklų bei darbus. Jis taip 
pat puoselėjo mintį, jog 
sekančiais metais stengsis 
vėl atvykti į Chicagų ir 
čia tęsti savo darbų su 
VAIDILUTĖS aktoriais.

Gruodžio mėn.8 d. jis 
kartu su "Šaltkalvio" ko
lektyvu išskrido į Bostonų, 
kur buvo statomas šis vei
kalas. Tada po savaitės 
važiavo į New York’ų su 
tuo pačiu veikalu, o po 
to- pajudėjo į savo Tėvynę.

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).

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 93A%

180-185 d. term, ind............ 93/<%
1 metų term, indėliu*...... 93/4^>
2 metų term, indėliu* ..... 91/z%
3 metų term, indėliu*..... 91/z%
1 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 101/z%
3 metų GlC-met. palūk. .. 101/z% 
1 motų GlC-mėn. palūk.. 101/«% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 91/2% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 103/4% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 10V2 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 101/z% 
Taupomąją sąskaitą —.. 81/4% 
Kaed. pal. taupymo *ą*k.. 83/4%
ksėti. pal.čekių cąsk.lki... 53/«%

IMA UŽ:
Asmenine* paskola* 

nuo •eseeeeeeeeoeeeeesees 1374%
Sutartie* paskola* 

nuo------- ....... l31/4%
Nekiln. turto paskola*: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų---------------12’74%
2 metų .................. l21/4%
3 metų .....---------- l21/<%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 motų----- 121/<%

Draudkiame asmenines k su
tarties paskolas Ud $15,000 
kr nartų gyvybe Iki $2,000 irt 
santaupas laikomas čėrų, če

PAPILDĖ iŲMAŠUS tJCANADOSRIETUVIŲ FONDĄ:
• Iš Kelowna,B.~Č. - Kazys' Dulkys $500, papildydamas 
iki $ 1.000;

iš Sudbury,Ont.- Kostas Ramonas $ 300, papildyda
mas iki $ 500.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja KLF
PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO KANADOS
LIETUVIŲ FONDUI

• A.a. Sofijos ELVIKIENĖS atminimui - $20 - L.G.
Klevai;

• A.a Jeronimo ŽUKAUSKO atminimui $ 25 - A.V.Ju- 
raičiai ir $ 15 - J.E.Bajoraičiai.

Visiems už aukas dėkoja KLF

KASOS VALANDOS: pinnšcHeniaie, antradieniai* Ir trečiadieniale - 
nuo 9 JO v. ryto Nd 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais Ir penMadtoniaia - 
nuo •JO v. ryto Nd 8 v. vakaro; ėoėtacNonlato - nuo S v. ryto Nd 1 v. 
pop*tM SOSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto. Ontario MSP 1AS 

TELEFQNA& 532-1149

Ac/ų ir taupymo
Duodama asmenines paskolas iki $50,000 kr morgUius Md 75% Įkai
noto turto vartės. Parduodama pfaginoo pertektos (money orders) 
Ir kelionių čekius (trsvetor" s 'cheques). Neimamo mokesčio ut Ura- 
ėytue čekius bei apmokamas /voktos oąekaMa*.

AKTYVAI VIRŠ 47 MILIJONŲ

Musu tikslas ne pelnas, het sąžiningas patarnavimas

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 

V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA CDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Nuotr. R. Šatkausko
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Montrealio šeštadieninės Mokyklos vaikai EGLUTĖS programoje. Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

ir

šių. metų Šeštadieninės Mokyklos mokytojai. Is kairės sėdi:
S es. Paulė, Inga Giedrikienė, J. Adamonytė ir Dalia Savignac; 
Stovi: R. Šatkauskas ir Nijolė Šukienė. Nuoti- R. Šatkausko.

L.Š.S.T. kadencinis suva
žiavimas.

Suvažiavimų 
D.L.K.ALGIRDO 
Kuopa.

'I Hamilton
• Š.m. balandžio mėn.20-
21 d.d. Hamiltone Įvyks

globoja 
Šaulių

Vkmlntells lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose

HAMILTONO LIETUVIŲ KEEDITO KOOPERATYVAS

830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6
TeL 544 - 7125

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

... 9% 
... 7.5% 
.....  7% 
10.25% 
10.75% 
10.25% 
10.75%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 15.75%
nekiln. turto pask. 1 m... 12.5% 
nekll.turto pask. 3 m.. 13.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki 
santaupas......................
kasd.pal.taupymo s-ta .. 
90 dienų indėlius .......
1 m. term, indėlius ....
1 m. term.lnd.mėn.pal 
3 m. term.Indėlius .....
RRSP Ir RRIF (pensijos) .8.75% 
RRSP Ir RRIF 1 m.................... 11%
RRSP Ind. 3 m..........................11%

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta

NETTOYEURS

CLEANERS

20% NUOLAIDA SU ŠIA KORTELE

NOM/NAME: DATE:

7661—A Centrale. LaSalle 
459=- 90 Ave.. LaSalle

Tel: 365-4412 
365-7146 
365-1143

1991. M.6

Nauji
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.

Nariai
E.P..........
Z.A. ...

Gražinos 
Jonas 

S.
Juozas

atminimui

Lapinskai 
Stančikai, 
Balsienės 
Kažukauskas
Šipelis Vitolis 
Laimikis 
Skablauskas Petras ............
Dabkus Stasys ......................
Mažeikos Kazio atminimui 
Buikos Prano 
Lietuvninko 
Bacevičius 
Stankuvienė 
Mačiulaičio
Skučas Petras ..........................
Rickienės Halinos atminimui 
Laurušaitienė Ksavera ..........
Andrukaitis 
Mazaitis - 
Gaidauskas 
Adamonytė
Mockus Vitas 
Gailiaus Albino atminimui ......
Rutkys Suzana ..............................
Gerhardienės Elenos atminimui 
Lapp J................................... .;...........

atminimui ....
Vinco atminimui

Antanas ...............
Gražina ...............

Jono atminimui .

J................ .
Wade Gražina .
- Scott Aldona
Julija ................

M....................

brasus papildė:
10.
23.
51.
73.
77.
83.
87.

113.
122.
128.
159.
176.
198.
202.
252.
311.
354.
357.
417.
455.
531.
537. 
596 
655.
692 
828.
851.
852. 
865.
870. 
911.

Mockus Dr. Z.L..................................................
K.L.B.Ottawos Apylinkė ............................
Sakalauskas Dr. Julius .................................
Koyelaičiai, Aleksas ir a.a. Teodora .... 
TALKA, Hamilton Credit Union .............
Belecko Petro atminimui ............................
LITAS, Montreal Credit Union ...............
Rimšaitė Dr. Jadvyga .................................
Vaičeliūnas Juozas ........................................
Januškos, Elena ir Vincas ............................
Macijauskai Leonarda ir Jonas ...............
Repečkos Ieva ir Mykolas ....................... .
Karbūno Leono atminimui .........................
Liaukevičiaus Povilo atminimui .............
GIEDRAITIS, Hamiltono Sp. Klubas ......
Jokšos Petro atminimui ...............................
Vitkūnas Jonas .................................................
Leverių, Onos ir Juozo atminimui ..........
Antanaitis Izidorius .......................................
Rimšų, Kamilės ir Prano atminimui .... 
Stankūno Rev. Vaclovo atminimui .........
Stalioraičio Juozo atminimui ..................

Čepo Stasio atminimui ...... '..........................
Tumosos B.Z........................................................

Bačėno Vinco atminimui ...............................
Obcarskis Antanas ..........................................
Januškevičius C.A...........................................
Dabkaus Povilo atminimui ..........................
Deksnio Jono atminimui .............. L.............
Šiaurys Henrikas ............................................
Jasinevičiaus Juozo atminimui .................

$

$

100.- 
100.
285
100
100 
200
100
100 
500 
300
120
100 
100 
520

Kviečia Visus

j slidinėjimo vakarą
’Night Skiing’,

kuris įvyks šeštadienį, vasario 23 dieną.
Autobusas jšvažiuos nuo A.V. parapijos 2:00 val.p.p.
Prašome užsiregistruoti prieš vasario 20 d.
Skambinti: Vyteniui Jurkui Lanai Lukoševičiutei 

365-5417 769-1608

1

100.- 914.
930.- 946.
100.- 947.

,000.- 1025.
100.- 1030.
100.- 1039.
100.- 1040.
100.- 1083.
100.- 1094.
200.- 1132.
335.- 1205.
150.- 1237.

1282.

1,150.- 
10,100.- 
2,000.- 

97,165.-
2,900.-
4,565.- 
2,900.- 

600.- 
1,000.- 
1,040.-
1,100.-

600.-
3,400.- 

300.- 
200.- 
250.-

4,600.- 
1,000.- 

250.-
1,000.- 
5,850.- 
1,100.- 
1,255.-

700.- 
650.Z 
500.“ 

1,500.-
550.-

1,035.- 
2,000.-

239.-

1310.
1352.
1358.
1381.
1449.
1483.
1531.
1539.
1544.
1566.
1567.
1579.
1584.

Sakalas P.Z.........................................................
Mitalo Adolfo atminimui .........................
Radzevičienė Leonarda .............................
Milašiaus Broniaus atminimui ...............
Bernotai Helena ir Pranas ..................... .
Didžbalio Jono atminimui ........................
Domeikienė Stefanija ..................................
Girnius Povilas ...............................................
GYVATARAS, Hamiltono Taut, šokių gr 
Savickas Balys ...............................................
Bakienės Ilonos atminimui ........................
Ramonas Kostas .............................................
Mastis Walter ..................................................
Fredas Stephan ..............................................
Šerkšnys Vacis .................................................
Sidaras Petras ...............................................
Šetiko Adolfo atminimui ...........................
Grinius Balys ...................................................
Radzevičiaus Petro atminimui .................
Kežinaitis Vincas ...........................................
Malaškevičienės Apolonijos atm.
Kęsgailienės Joanos atminimui ..............
Norkus Kęstutis ..............................................
Dulkys Kazys ...................................................
Mitalo Algirdo atminimui ...........................
Enskaitis P.T.......................................................

Pradiniai įnašai:
Geidučio Alfonso atminimui ...................
Šatras Irena ...................................................
Novog-Novogrodskio Viktoro atminimui
Narusio Prano atminimui .........................
Vėlyvienės Onos atminimui .....................
Elvikienės Sofijos atminimui ..................
Žukausko Jeronimo atminimui .............. .
Zabulionis Mykolas ......................................

GUY 1 
RICHARD 
ROOFER----- COUVRIUR

7725 George LaSalle 
Geriausia* patarėjas ir darbe atlikėjas stogdengys 
GUY RICHABD, karia jau aaniai lietuviams patarnauja 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 

Stogo dengimai ar taisymui skambinkite tel * 
364-1470

»■

400.- 
900.- 
900.- 

1,250.- 
4,400.- 
1,940.- 

565.- 
600.- 
200.-

1,700.- 
400.- 
500.- 
500.-

1,500.- 
200.-

1,025.- 
285.- 
750.- 
615.- 
232.- 
150.- 

66,147.- 
200.-

1,000.- 
755.- 
500.-

$ 30.-
25.-
40.-
20.-
25.-

<20.-
40.-
20.-

Naujus narius sveikiname. Papildžiusiems įnašus de- 
Padariusius pradinius įnašus, kviečiame pa 
$10u.- ir tapti pilnateisiais FONDO nariais, 
įamžinti į Fondo narių sąrašus, čia skelbia- 
bei įnašai yra gauti iki 1990 m. gruodžio rnėn. 
kada Fondo neliečiamas kapitalas pasiekė $ 

Kviečiame visus Kanados lietuvius tapti Fon- 
bei įamžinti mirusius artimuosius. Turėtų būti

kojame. 
pildyti iki 
o įnirusius 
mos aukos 
31 dienos, 
1,500,000.- 
do nariais 
ne tik pareiga, bet ir garbė prisidėti prie lietuvybės iš
laikymo čia išeivijoje ir padėti kovojančiai tautai ten 
tėvynėje. Kanados Lietuvių Fondas.

kO

FUNERAL HOME^ 
tV J.F.WILSON i SONS Inc^B

■123 MapleBlv.. 5784Verdun AvW
Fchateauguy, Qae. Verdun, Queq
Tel: 691-4763 * Tel: 767-99S&

MODEItHIOl KOPLYČlOžM

7 psl.



rvKDntrea
MIRUSIEJI:
• Marija PAJAUJYTĖ-SMI- 
GELSKI.78 m.,mirė Lachine. 
Palaidota iš AV P-jos baž
nyčios.

• Janina DILYTĖ-VILKELI& 
NĖ, 69 m., mirė netikėtai 
savo namuose, kilus gais
rui.

Liko giminių JAV-se 
ir Lietuvoje. Neseniai buvo 
pranešusi apie savo jaunes
nio brolio Antano žuvimų 
Vilniaus apsiausties metu.

Laidotuvių apeigos at
liktos Šv.Kazimiero P-jos 
bažnyčioje.
• Apolinaras KAČERGIUS, 
montrealiečio Vinco Kačer- 
giaus jaunesnis brolis, mirė 
Lietuvoje.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.
• Kun. PAULIUS MALIŠKA, 
praleidęs keletu savaičių 
Montrealyje ir atsigavęs 
po ligos, sugrįžo dirbti 
vėl J Brazilijų.

• Henrikui NAGIUI buvo 
sėkmingai padaryta sudė
tinga širdies operacija 
Montreal General Hospital 
ligoninėje. Išleistas iš ligo
ninės, gydosi namuose.

• Netikėtai atsilankė į 
lietuvių pamaldas AV P- 
jos bažnyčioje sausio mėn. 
27 d., Kanados Parlamento 
narys, atstovaujųs LaSalle- 
Emard apylinkes, PAUL 
MARTIN.

Pakviestas susitikti su 
žmonėmis lietuvių salėje 
po bažnyčia, mielai' atėjo 
ir buvo nuoširdžiai sutiktas. 
Visi dėkojo už jo kalbų, 
pasakytą specialiuose sku
biuose parlamento debatuo
se Baltijos įvykių proga. 
Jis pagyrė AV chorų, gie
dojusį pamaldose ir dar 
kartų patvirtino, kad jis 
tikrai pasmerkia Kremliaus 
jėgos brutalų naudojimų 
Vilniuje ir Rygoje. Padrųsi- 
no nenuleisti rankų ir visų

VASARIO 16-toji - ISTORINE NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATSTATYMO DATA ŠIEMET MINIMA 73-tįJ( KARTĄ. JI BUS MINIMaIr 
LIETUVOJE. TEBEKOVOJANČIOJE UŽ NEPR1KLAUSOMYBĘ.

J VASARIO 16 MINĖJIMAS
ĮVYKS 1991 M. VASARIO mėn. 17 d. SEKMADIENI

11 vai. r. - IŠKILMINGOS PAMALDOS abiejose parapijose
Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis

12:30 vai. - MINĖJIMAS

Aušros Vartų parapijos salėje.
1465, rue de Sėve, Montreal, Que.

PROGRAMOJE:
PASKAITA - GABIJA PETRAUSKIENĖ, PLB. vicepirmininkė;
KONCERTINĖ DALIS - Sol. MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ-BILDIENĖ, 

Akomp. - DIXIE ROSS-NEILL.
i PO KONCERTO - KAVUTĖ IR UŽKANDŽIAI

! Visi maloniai kviečiami dalyvauti!

K LB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA _

Paul Martin,M.P., priė
mė su malonumu S.O.S.LI- 
THUANIA ženkliukų, kaip 
suvenyrų, kurį jam atidavė 
viena iš dalyvių, nusegusi 
jį nuo savo palto apikaklės.

Beje, dabar, Lietuvai 
vėl stipriai pagarsėjus ir 
kovojančiai už savo būvį- 
turėtume vėl visi dėvėti 
viešai tuos ženklus ir bent 
taip neleisti pamiršti Lie
tuvos. Kas dar jų neįsigi - 
jo, gali kreiptis pas Silvijų 
Staškevičienę.

Paul Martin, M.P., 
numatęs lankyti paeiliui 
visas savo apylinkių bažny
čias, dalyvaujant jų pamal
dose. NEDELSDAMI pa
rašykime jam padėkos laiš
kelį, kad pasisakė prieš 
brutalų ir nelegalų Krem
liaus vadovybes elegesį 
Vilniuje ir Rygoje. Kad 
remia legaliai išrinktų 
Baltijo kraštų vyriausybių 
reikalavimus.

• NORINTIEJI PARAŠYTI 
PADĖKOS LAIŠKUS ir 
PARAGINTI KANADOS 
VYRIAUSYBĘ PASISAKYTI 
DĖL LIETUVOS LEGA
LAUS NEPRIKLAUSOMY
BĖS PRIPAŽINIMO, tekstų 
pavyzdžius ras šiame "NL" 
numeryje, 2-3 psl.

Nusirašykite juos. Paš
to ženklo nereikia, jeigu 
siunčiama vyriausybės na- 
riams_ į Ottawu, Parlamen
to Rūmus.

• "NL" SPAUDOS BALIUS 
rengiamas BALANDŽIO 
mėn. 13 d., AV P-jos salėje. 
Meninę progrmų atliks 
sol.Vaclovas Povilonis su 
talka.
• KLB Montrealio A-kės 
p-k as Arūnas Staškevičius 
dalyvavo pasikalbėjime 
apie Kremliaus sauvaliavi
mus Lietuvoje Montrealio 
TV 12-tojo kanalo rytinėje 
programoje vasario mėn.
1 d.

KANADOS LIETUVIU MILIJONINIAM PAGALBOS 
VAJUI AUKOJO MONTREALIO LIETUVIAI:
Nuo paskutiniojo pranešimo "NL", vėl visa eilė 

lietuvių prisidėjo prie šio vajaus:
$1.500 - P. Jucevičienė; $1.100 - J ui. J urenąs; po 

$1.000 - Skautininkų Fondas, Vyt.Jonynas, M.Jonynienė, 
B.Vaitkūnaitė-Nagienė, J.Araminas; $ 550 - D.Br.Staške- 
vičiai; po $ 500 - St.Ališauskienė, NERINGOS Šaulių 
Kuopa, J.Mozūraitis, H.Nagys, NIDA Žvej.-Medž. Klubas, 
I.K.Andruškevičiai; $350 - Ansamblis GINTARAS; a.a. 
Jurgio Šablausko atminimui- $320; $300 - R.L.Urbonai; 
$250 - B.M.Makauskai; po $200 - R.Pališaitis, J.Meliaus- 
kas, M.J.Kandižauskai, L.G.Balaišiai, A.Knystautas, A. 
Čerkesaitė, V.Kačergius;; po $100 - P.Ražanas, A.Ra-

laikų priminti Kanados 
vyriausybei apie Lietuvos, 
ir kitų baltų 
kalavimus.

J is buvo 
iš Lietuvos 
"grybukais"

valstybių rei-

apdovanotas 
atsivežtais 

ir kraitele, 
o taip pat pavaišintas "pa
gerinta" apelsinų sunka.

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 
Te!.: 866-8235

činskas, A.Matusevičius, P.J.Baltuoniai, J.J.BlauzdžiOnai, 
O.Šablauskienė, J.Babrauskas, L.K.V.S-ga RAMOVĖ, A. 
Petraitytė, Ir.Valkauskienė, A.Žurkevičiūtė, R.Žurkevi- 
čiūtė, S.Žurkevičiūtė, D.N.Baltrukonis, Montrealio VAI
VORYKŠTĖ; po $20 - E.Bernotienė, E.Kaziliūnas, . San
tiago Colmenero; po $10 - A.Karazija, P.Tekutienė ;

$ 600 - D.L.K.MINDAUGO Šaulių Kuopa.
Savo aukas galite įteikti bet kuriam Vajaus Ko

miteto nariui, tiesioginiai į LITĄ sųsk. nr.4763 arba 
sekmadieniais po Mišių, Aušros Vartų P-jos salėje prie 
staliuko.

Pagalbos Lietuvai Vajaus K-to Informacija

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. SuPe701

Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

D4NTU GYDYTOJAS-OHRURGAS 
8606 Centrale, (kaatip.4s a*) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H6P 1N5. Tel. 364-4658.

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, 
Montreal, Que. H3A 1A1

Teh (514)-842-1231,
Ext. 1663

H.J. ADOMONIS, M.D., C.M.

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514)-842-9211.

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Vilk Lo Sdle. P.Q H8P 1L2

AUSeryte heeSIce eee • - IS 
6e*teSl««ieie : ••• Sr. - S.3S v.v. 
SeSmeffmiate: aee IS r. - S:3S w.e.

TsL: 366-1745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAITB
ILA. M.D. M-8e. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 St. W. Suits 215, Mentred, Qm.. H3G 1L5

TsL:, 99MQM

Notarai

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

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6
Tel. (S14) - 871-1430

8 psl.

ČLECTRtCIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

1O2A, ALLION
LASALLE,QUt HSP2C6 TEL: 366-5484

KAILIU SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (Storage)
* Taisau ir retnodeliuoju
* Siuvu Ir parduodu.

1449 me St. Alexandre. 
Suite HO A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844- 7307 Ir 288-9646

žvejoj Klubo vadovybė ’ J^NES rengLm^, 
šaukia VISUOTINĄ-METINt NERINGOS Šaulių Kuopos 
SUSIRINKIMĄ š.m.vasario *?°zv° men-.17 d-»Po pamaldų
mėn. 24 d., 12 vaL, AV A\z^rapijos saleIe- 
Parapijos salėje. ,YISI maloniai kviečia-

VISI kviečiami daly vau- mk Valdyba
t i. Valdyba

tsoooeeoooooooooocGOCCcoco'OOoooeAooeooocceecMcceceoa

1
1991 METU EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 1

MONTREALIS - VARŠUVA - VILNIUS

Nuo gegužės 13 d. iki gegužės 30 d. = $1992.-

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į į

L. Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, Duvernay.
| Lavai, Quė, Canada. TeL: (514)-669-8834.
^>OQOOC<eOG<OOQOO999POO&C>9OGC*SOCOOCGOe<oe<<S<QOeOOQ&OCO0|į

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS Tel L“.'- £££ V •
GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

MONTREAL ENTERPRISES Rfig’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6te realties 
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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