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IR JAV PRIPAŽINO PABALTIJO NEPRIKLAUSOMYBĘ;
GORBAČIOVAS PAGALIAU PASAKĖ ”DAW!»»

Baltic Canadians rejoice at victoiy

BALTIC FEDERATION IN CANADA 
FEDERATION BALTE DU CANADA

Dėkoja Kanadai
ESTONIAN CENTRAL COUNCIL IN CANADA

LATVIAN NATIONAL FEDERATION IN CANADA

LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY

Dear Mr. Mulroney,

of Montreal were elatedand

CONSEIL CENTRAL ESTONIEN OU CANADA

FEDERATION NATIONALE LETTONE OU CANADA

COMMUNAUTĖ LITHUANIENNE DU CANADA

Lithuanian communities 
of 26 August that the Government of Canada is

Richard Leitham
President
The Montreal Estonian Society

Andris Spura
PresidentThe Council of Latvian Organizations 
in Montreal

Arūnas Staskevičius
President
The Lithuanian Canadian Comm.
Montreal Branch

The Estonian, Latvian 
to hear your announcement _
establishing diplomatic relations with the Baltic Republics. 
On behalf of our communities, we thank you fcr this very important 
gesture of support for the democratically elected governments of 
Estonia, Latvia and Lithuania.
We look forward to future cooperation as the Baltic Republics re-enter 
the world community as independent states.

Peeter Holdre
President
The Baltic Federation in Canada
Montreal Branch

ĮVYKIŲ APŽVALGA
h. n.

LAISVĖS POTVYNIS 
PASKANDINO RAUDONĄJĄ 
IMPERIJĄ

1991 metų rugpjūtis 
staiga tapo laisvės pavasa
riu ne tiktai Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai, diet ir dau
geliui kitų sovietinės ko
munistų imperijos paverg
tųjų tautų. Nepriklausomy
bės siekia Ukraina, Gruzija 
Moldavija, Armėnija, Azer
baidžanas kartu su, Jugosla
vijos komunistinio jungo 
nusikratančiomis, Slovėnijos 
ir Kroatijos respublikomis. 
Pasaulyje dar liko trvs.

valstybės, išpažįstančios 
Markso- -Engelso - Lenino 
dogmų: komunistinė Kinija, 
šiaurės Korėja ir Kuba, 
bet ir jų dienos suskaitytos, 
jų vadai su siaubu žiūri 
į nepaprastu greičiu 
žlungančių pačių di
džiausiųjų It Žiauriausiųjų 
vergijų pasaulio istorijoje.

Lietuva buvo pirmoji 
tarusi tiesų laisvės žodį. 
1990 m. KOVO mėnesio 
11 dienos deklaracija ir 
beginklių lietuvių - moterų, 
ir vyrų minia, išėjusi ginti 
savo kūnais parlamentų,

televizijos bokštų ir pa
skelbtųjų Nepriklausomybę- 
šiandien ne tiktai mūsų, 
bet ir pasaulio spaudos 
minima kaip Raudonosios 
imperijos žlugimo pradžia. 
Ir Maskvos minia, stojusi 
prieš pučo tankus ir gynusį 
savąjį parlamentų, kartojo: 
ginsime, kaip lietuviai Vil
niuje.

Dabar galima drųsiai 
tvirtinti: LIETUVA IR VĖL 
NEPRIKLAUSOMA. Jų 
pripažino visos didžiosios 
galybės (ir Komunistinė 
Kinija), šiuo metu virš 
50-ties valstybių. Daugelis 
jų jau paskyrė savo amba
sadorius ir diplomatinius 
atstovus, nemaža jų atvyko 
į Pabaltijo kraštų sostines. 
KGB teroristų daliniai iš-

ši institucija nubalsavo 
pati save panaikinti. Jos 
(ir Aukščiausiojo Sovieto, 
kuris taip pat save panai
kino) vietoje buvo nutarta 
sudaryti Valstybės Tarybų 
iš dabartinio Sovietų Sų- 
jungos prez.M.Gorbačiov'o 
ir, 10-ties, dar nevisiškai 
atsiskyrusių respublikų pre
zidentų. Ši taryba pirmuoju 
dienotvarkės punktu buvo 
įsirašiusi PABALTIJO VALS
TYBIŲ NEPRIKLAUSOMY
BĖS PRIPAŽINIMĄ ir po 
keliolios minučių svarstymo 
jį vienbalsiai priėmė.

B.Jelcin'o išgelbėtas 
iš sąmokslininkų nelaisvės 
Kryme, praradęs beveik 
visų galių, Gorbačiov'as 
tiktai Jeitsin’o dėka** buvo 
vėl sugrąžintas minėtos 
tarybos pirmininko kėdėn. 
Kiek ilgai naujai sudarytoji 
Valstybės taryba gyvuos, 
dar neaišku, bet preziden
tas jon bus visuotinai ren
kamas, gal net šį rudenį.

Be šios tarybos dar 
numatoma steigti Įstatymų 
Leidžiamąja tarybų, kurių 
sudarys 20 atstovų, paskir
tų respublikų valdžių ir 
Ekonomine__ tarxha. kurių
taip pat sudarys visų res
publikų atstovai. Krašto 
apsaugos ir užsienio reika
lus tvarkys Centrinė val
džia, Taigi, 
valdžių perima 
kiek jų liks.

Minėtieji 
ir minėtosios __ ,
visiškai NELIEČIA PABAL
TIJO VALSTYBIŲ. Su jo
mis 
ir, 
ir

Latvija ir Estija kaip tik
tai ir tikisi, kad su Maskva 
būtų baigta tartis greitai 
ir kad Maskva, bent šį 
kartę parodytų kiek galima 
daugiau tos geros valios.

kur savo

vyksta iš Pabaltijo. Pradėjo 
trauktis ir Raudonosios 
Armijos kai kurie daliniai.

Ilgai lauktasai JAV 
Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės pripažinimas 
buvo PAGALIAU prez. 
G.BUSH’o paskelbtas š.m. 
rugsėjo mėn. 6 d. Kenne
bunk Port’e,
vasarnamyje jis baigė mė
nesį atostogų. Atidėliojo 
prez.Bush'as savo pripaži
nimų, laukdamas Gorbačio- 
v'o pripažinimo pirma, 
nes to buvo prašęs, kaip 
paaiškėjo vėliau, pats Gor- 
bačiov’as. Savo letenų nuo 
Pabaltijo sovietai nuėmė 
rugsėjo mėn. 4 d., kai 
po trejas dienas trukusių 
dramatiškų Liaudies De
putatų kongreso posėdžių

beveik visų 
respublikos,

nutarimai 
institucijos

atskiraibus tartasi
anot Maskvos, greitai 
geravališkai. Lietuva,

LIETUVAI grųžinti visi 
užimtieji pastatai, bet 
daugelis jų apnaikinti ir 
išterioti. Banditiškais išsišo* 
kimals "pagarsėję” OMONi- 
ninkai (KGB Juodberetinin- 
kai) išsinešdindami iš Pa
baltijo, dar bandė gųsdinti*» 
Rygų paliekantieji buvo 
ant vieno sunkvežimio pa
kabinę rusų kalba užrašų: 
MES --------- “
buvo 
tada 
janti 
luoti

Iš 
visiškos 
reikalauja Ukraina, Molda
vija ( pasivadinusi Moldo
va), Armėnija ir Gruzija. 
Gruzija buvo Valstybės 
Tarybai įteikusi savo rei
kalavimų nepriklausomybės, 
bet Taryba to klausimo 
nesvarstė. Už tai Gruzija 
pareiškė nutraukianti visus 
ryšius su buvusiąja Sovietą 
Sųjunga. Ypač aktyviai 
nepriklausomybės reikalauja 
ir Ukraina, turinti apie 
51 milijonų gyventojų, der
lingiausių žemę 
pramonę.

SUGRĮŠIME. Jiems 
priminta, kad juos 

pasitiktų nebe dainuo-, 
minia, bet gerai glnk- 
pabaltiečių daliniai.-’ 

likusiųjų respublikų 
nepr i k 1 aušo my bės

ir gausią

pastarųjųDramatiški 
savaičių įvykiai patvirtina, 
kad SĄJŪDŽIO pradėtasai 
ir Vytauto Landsbergio 
atkakliai tęstasai kelias

/ nukelta į 2 psl......../

Lithuanians
can quit army, 
return home
Soviets pledge
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COMMUNISM’S COLLAPSE: Estonia, Latvia and Lithuania have a legal context in which to pursue their secession

Soviet Parliament to Vote on Baltic Independence —------- -- ------------

Gorbachev Backs Independence for Republics 
And Urges the Abolition of Communist System.



Vi Lietuvos Hlaisvinimą! Vi i 1 tiki my b į Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyqutd an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankratČiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

/ Vėl rašinių, straipsnių ir vedamųjų apie LIETUVA 
ir kitas PABALTIJO valstybes buvo tiek daug šiame 
kontinente, kad Jų net paminėti neįstengtume. Šia 
spausdiname keletą iš įdomiausiųjų vedamųjų. Red./

NEW YORK POST, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 1991

Triumph of the Baltics

...APŽVALGA/
/.......... atkelta iš 1 psl./
BUVO TEISINGAS. Daugelį 
karty buvo pasigirdę balsy 
ir Lietuvoje, ir net čia, 
išeivijoje, arba išsigandusių, 
arba tariamų ekspertų, 
kritikuojančiy AT pirminin
ko Landsbergio neva tai 
užsispyrimų bei nelankstu
mų, net reikalaujant naujų 
rinkimų ir naujo seimo... 
Buvo net tokių, kurie ilgė
josi "vyriško" Algirdo Bra
zausko stiprios rankos...
Šiandien lengva įsivaizduo
ti, kur būtų dabar Lietuva, 
jei būtų išklausyta šių 
nelaimės ir nuolaidų krank
lių.
PABALTIJO VALSTYBĖS 
PRIIMTOS 1 JT

Š.m. rugsėjo mėn. 10 
d. pirma kartų Maskvoje 
vyksta ŽMOGAUS TEISIŲ 
konferencija. Pačioje jos 
pradžioje buvo pilnateisiais 
nariais priimtos PABAL
TIJO valstybės ir Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai 
jau galėjo joje dalyvauti. 
Taip pat JUNGTINIŲ TAU
TŲ Saugumo Taryba prane
šė, kad dar šių savaitę 
Lietuva, Latvija ir Estija 
bus be eilės priimtos pil-

on the International diplomatic agenda.
As the decades passed, they worked 

hard to remind a new generation of 
Westerners that there were genuinely 
Independent nations fused to the Soviet 
Union’s western border.

Inside the captive nations, Baltic dis
sidents braved prison and worse to or
ganize. They utilized every opportunity 
given them during the early years of 
perestroika to breathe life Into the par
liaments and political institutions they 
were permitted.

They faced down army units during 
Gorbachev's brutal crackdowns earlier 
this year.

And they never resorted to the terror
ist tactics that are common among so 
many of the world's Independence 
movements.

Now the Baltic states have won the 
freedom for which they have struggled 
these last 50 years. President Bush’s 
somewhat belated extension of Ameri
can diplomatic recognition helps to 
confirm what the people living Inside 
Latvia, Lithuania and Estonia have 
long known in their hearts: They con
stitute nations that are genuine in 
every respect.

No doubt there will be difficult days 
ahead, as the Baltic peoples readjust 
their economies and redefine their 
place in the world. For now, we express 
our admiration for their victory in a 
long struggle, waged with exemplary 
courage and tenacity.

/KLB ragina 
lietuvius 
parašyti

nateisėmis narėmis (pap
rastai nustatytas tam tik
ras laukimo periodas).

Anksčiau Sovietų Sųjunga 
bet kokias užuominas apie 
Žmogaus Teisės laužymų

joje atmesdavo, apkaltinda
ma kišimusi į jos vidaus 
reikalus.

LA COMMUNAUTl LITHUANIENNE DU CANADA • THE LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY

kanados Lietuvių BendRuomenė
SECTION DE. . ...BRANCHThe Rto Hon. Brian Mulroney, 

Pr:'me Minister of Canada, 
Centre Block, Room 309-S, 
Ottawa, Ont. KIA CA6 
Fax: 613-957-5636

Dear Prime Minister,

padėkos laiškus 
savo apylinkės 
MP, Kanados 
Min. P-kui ui 
Pabaltijo

As a Canadian of Lithuanian descent, I was proud to hear you announce on 26 
August, 1991 that the Government of Canada officially recognizes the Republic of 
Lithuania. My pride has grown as I have witnessed the Hon. Michael Wilson's tour 
of the Baltics to establish diplomatic and economic relations with Lithuania, Latvia 
and Estonia.

Montreal's Baltic communities demonstrated their gratitude to the Government 
of Canada by organizing a "Thank you, Canada" motorcade through the streets of 
Montreal on Saturday, 31 August. Montreal's Lithuanian-Canadians, I am happy to 
point aut, were the most numerous and most enthusiastic - participants. It was he
artworming to witness the response from the passers-by: everyone cheered, clapped 
or flashed the V-for victory sign when they saw our placards and flags.

valstybių, Qn behalf of Motreal's Lithuanian community, .1 thank you for your considerable,-
pripažinimą. ongoing support for the democratically elected government of President Landsbergis. 
Žinojome, kadŠ. - ■ ■
ko prašyti. Sincerely,
mokėkime ir 
padėkoti /

For years, people from the Baltic na
tions were considered, by what passed 
for “enlightened” Western opinion, as 
the most recalcitrant of cold warriors 
and anti-communists. They earned this 
reputation by never accepting that 
their small nations should be swal
lowed up by the Soviet Union.

But though there had been a 
dramatic redrawing of international 
boundaries in the aftermath of World 
War n, one conquest of the war was left 
untouched by the peacemakers:

Latvia, Lithuania and Estonia — in
corporated into Stalin’s empire as a 
consequence of the Hitler-Stalin pact — 
remained part of the “Soviet Union."

For years. Western statesman paid 
lip service to the idea that this disposi
tion was unjust.

But the diplomatic priorities of West
ern leaders lay elsewhere, and even 
some supportive politicians privately 
considered Lithuanian, Estonian and 
Latvian independence something of a 
lost cause.

What was overlooked in these calcu
lations was the indomitable spirit of 
the Baltic peoples. The men and 
women of Latvia, Estonia and Lithua
nia never gave up.

They worked vigorously to keep their 
national consciousness and traditions 
alive in the face of heavy-handed 
Soviet efforts at Russification.

And they availed themselves of every 
peaceful means to keep their cause

Sėmiau spausdiname Šio vedamojo laisvą vertimą:

” Per metų metus baltų tautos, anot "apšviestų" 
vakariečių, buvo laikomos labiausiai atspariomis, šalta- 
kraujomis kovotojomis prieš komunizmų. Tokių reputa
cijų baltai laimėjo todėl, kad niekuomet nesutiko, jog 
mažos tautos turėtų būti prarytos Sovietų Sųjungos.

Tačiau šiuo atveju buvo įvykdytas dramatiškas tarp
tautinių rubežių perstatymas po II-jo Pasaulinio karo 
ir vienas karo išdavoje užimtas plotas liko taikos vyk
dytojų nepaliestas:

Latvija, Lietuva ir Estija - inkorporuotos į Stalino 
imperijų pagal HITLERIO-STALINO paktų - liko Sovietų 
Sųjungos dalimi.

Metų metus Vakarų valstybių veikėjai vient tik tuš
čiažodžiavo užsiminus, kad tokia padėtis yra neteisėta.

Tačiau Vakarų lyderių diplomatinės pirmenybės buvo 
nukreiptos kitur. Net gi kai kurie ir pritariantieji bal
tams politikai privačiai buvo aptarę, kad Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos nepriklausomybių reikalas yra pra
rastas.

Tuose apskaičiavimuose buvo nenumatyta baltų 
nepalaužiama dvasia. Latvijos, Estijos, Lietuvos vyrai 
ir moterys niekada nepasidavė. Jie energingai palaikė 
savo tautų sųmoningumų ir tradicijas, atsidūrę prieš 
grubias Sovietų pastangas jas surusinti.

Jie taip pat išnaudojo visus taikingus būdus, kad 
savo reikalavimus iškeltų tarptautinių diplomatinių 
sluogsnių programoje.

Slenkant dekadoms, baltai intensyviai dirbo primin
dami naujai Vakarų generacijai, kad jie yra tikrai ne
priklausomos tautos, priklijuotos prie Sovietų Sųjungos 
vakarinio rubežiaus.

Pavergtų tautų tarpe, baltų disidentai atsilaikė kalė
jimuose ir dar blogesnėse vietose, ir organizavosi. Jie 
išnaudojo kiekvienų progų, kuri pasitaikė pirmaisiais 
"įjerestroikos* metais ir atgaivino veiklų parlamentų bei 
leidžiamųjų pilietinių institucijų.

Jie privertė (savo beginkliu drųsumu) pasitraukti 
karių dalinius per šių metų pradžioje M.Gorbačiov'o 
vykdomų smurtų.

Ir jie niekuomet nevykdė smurto veiksmų, kurie 
tokie dažni daugybėje pasaulio nepriklausomybės judėji
mų.

Dabar Baltų valstybės laimėjo laisvę, už kurių jie 
grūmėsi per paskutinius 50 metų. Prez.Bush'as klek vė
luodamas suteikęs diplomatinį jų pripažinimų, savaime 
patvirtina tai, kų Latvijos, Lietuvos ir Estijos gyvento
jai seniai žinojo savo širdyse: jie sudaro tautas, kurios 
yra tikrai visais atžvilgiais gerbtinos.

Nėra abejonės, kad bus sunkių dienų, kai baltams 
reikės persiorientuoti ir pertvarkyti savo ekonomijų 
ir savo, vietų pasaulyje. Dabar mes išreiškiame savo 
susižavėjimų, kad jie ilgose grumtynėse laimėjo pavyz
dinga drųsa ir ištverme.

NEW YORK, THURSDAY, AUGUST 29, 1991

ND KRITIKUOJA RAPORTĄ, APIE NACIŲ. KARO 
NUSIKALTĖLIUS

New Yorke, laišku atsakė 
prez. V. Landsbergis: "... 
aš nesutinku su insinuaci
jomis, kad čia esama tūks
tančių įtariamųjų, dalyva
vusių Holokauste, ku
rie esą teisiškai išteisina
mi kaip Lietuvos patrio
tai".

Rugsėjo mėn. 5 d., ket
virtadienį THE NEW YORK 
TIMES citavo Lietuvos pro
kuroro Artūro Paulausko 
pasisakymą, kad jo įstaiga 
išdavė virš 1000 rehabili- 
tacijos pažymėjimų ir ma
no, kad dar reikės 1000- 
čių: tie žmonės buvo nu
teisti be tikro teisinio pro
ceso, remiantis priversti
nais prisipažinimais arba 
sufabrikuotais liudijimais.

Wiesenthal'io Centras 
Los Angeles mieste, kuris 
specializuojasi atsekti Na
cių karo nusikaltėlius, aoe- 
joja dėl 3 asmenų rehabi- 
litavimo. TIMES taip pat 
citavo Vilniaus ouvusią gy
ventoją, kuri identifikavo 
vieną jų mušusį ir nužu
džiusį kero metu žmones.

Vytautas Landsoergis 
savo laiške pareiškė: "Mes 
galime daleisti, kad tarp 
sovietų represuotų individų 
buvo ir Holokausto krimi
nalistų".

Taip pat pažymėjo, kad 
jis prašė A. Paulausko 
"ištirti su didžiausia atsa
komybe ir rūpesčiu medžia
gą, liečiančią tuos asmenis".

Prezidentas Vytautas 
Landsbergis kritikavo rug
sėjo mėn. 6 d. paskelbtą 
raportą, kad Lietuva reha- 
bilituoja nacius karo nusi
kaltėlius, pasiūlant atlei
dimą žmonėms, kurie So
vietų tribunolų buvo ap
kaltinti kolaboravimu.

į iškeltus Pasaulio Žydų 
kongreso pirmininko Edgar 
Bronfman'o klausimus, sios 
organizacijos atspausdintus

The Right Way to Baltic Freedom
President Bush is being wrongly berated for 

going slow in restoring formal relations with the 
Baltic republics. He has chosen the wise, if not the 
most obviously popular course. By following rather 
than leading the pack, Washington avoids even 
appearing to promote the dissolution of the Soviet 
Union. And it does so without diminishing the Baltic 
freedom that, wonderfully and unexpectedly, seems 
only days away.

Understandably, the long-captive peoples of 
Lithuania, Latvia and Estonia are pained by Mr. 
Bush’s caution. In the wake of the aborted Soviet 
coup, the three republics have moved boldly to 
control of their territories. Their drive for full 
independence has now won the endorsement of the 
12-nation European Community and of individual 
countries, notably Japan and four of the Nordic 
states.

But America has been the global rival of the 
now-crumbling Soviet Union, and whatever Wash
ington does touches many nerves. Far better for 
Europeans to fashion this bandwagon and for the 
U.S. to climb aboard.

And since the Soviet authorities appear to be 
cooperating in a peaceful withdrawal from the 
Baltics, there’s no urgent reason for Mr. Bush to 
weigh in. Nothing is lost by waiting until tomorrow, 
as his aides hint, to renew full relations.

The Baltic peoples have earned their freedom 
the hard way, risking their lives for it. Last week’s

attempted putsch was prefigured in January by 
Moscow’s thuggish attempt to cow Lithuania. Spe
cial forces storrped a broadcast station in Vilnius as 
thousands formed a human barricade around Lithu
ania’s parliament. Frontiers were sealed, and com
mandos ruthlessly sought out suspected draft-evad
ers. Some 15 Lithuanians were killed.

Leading the successful resistance was Presi
dent Vytautas Landsbergis, a tough-talking nation
alist and erstwhile musicologist. If his fervor has 
sometimes seemed unreasonable, his courage has 
been contagious. Revulsion against the January 
crackdown was so widespread it may have helped 
defeat last week’s coup. The elite “Alpha” team 
that was supposed to storm the Russian parliament 
and neutralize Boris Yeltsin refused, citing the 
Lithuanian incident. Thus all Soviet peoples owe a 
debt to Lithuania.

In a real sense, the Baltics were the catalysts 
for the Soviet upheaval. Lithuania was the first 
Soviet republic to proclaim its independence, in 
March 1990, emboldening others. Mikhail Gorba
chev equivocated on Baltic sovereignty; Boris Yel
tsin forthrightly defended the insurgent republics 
when it mattered.

The Baltic States have surely earned their right 
to an honorable exit. President Bush does nothing, 
by waiting a few days, to diminish their right or 
their freedom. Tomorrow will be soon enough for 
Americans to raise a heartfelt cheer.

Soviet Parliament Suspends Communist Party;
2 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DECREE EXPECTED

Gorbv
KLB MONTREALIO APYLINKES VARDU:
Mr. Paul Martin, ,
M.P. for La^alle-Emard,
Piece 481, ed. Confederation,
Chambre des communes,
Ottawa, Ont. KIA OA6
Fax* 613-992-4291

PABALTIEČIŲ 
KAVALKADA

Rugpjūčio mėn. 31d.
lietuvių iniciatyva buvo 
pravesta padėkos Kanadai 
automobilių kavalkada per 
didžięslas gatves pro Rene- 
Levesque Bld., Sherbrooke 
gatve iki Latvių Namų.

Automobiliai buvo pasi-

nears Dear Mr. Martin, puošę didelėmis ir mažo
mis vėliavomis, plakatais 
ir susilaukė didelio dėmesio 
ne tiktai medios, bet ir 
praeivių bei pravažiuojan-

OK for
Baltics

Because of your active interest in Lithuania, I am sure you can imagine 
how ecstatic Montreal's Lithuanians have been over the events of the 
last few weeks. We have been especially proud of Canada's official 
recognition of the Baltic States and the Hon. Michael Wilson's tour 
to establish diplomatic and economic relations with Lithuania, Latvia 
and Estonia.
I realize that this past week's events are a culmination of a gradual 
process in which a great number of people participated. I would like 
to thank you for your considerable part in the process and for your 
active, ongoing support for Lithuania.

čiųjų. Jie mojavo, rodė 
V ženklus, plojo ir signali
zuodami dūdavo iš savo 
mašinų.

Televizijoje buvo rodo
mi pravažiuojantys vaizdai, 
pasikalbėjimus gatvėje pa
darė su keliolika šeimų, 
"Journal de Montreal" at
spausdino nemaža nuotrau
kų.

MUS APLANKĖ VILNIAUS 
MERAS IR - LIETUVOS 
PADANGĖ VĖL LAISVA

Latvių Namuose išgėrė
me vyno, pasidžiaugėme 
ir sugiedojome tikrai links
mai visų trijų,dabar laisvų, 
valstybių himnus.

Dalyvavo apie 80 auto
mobilių.
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Le muite 
de Vilnius

Sincerely,

appren
la bonne
nouvelle

a MONTREAL Abiejose gatvės pusėse, prie Aušros Vartų parapijos, lietuviai ruošiasi kavalkadai.

Arūnas Staskevičius 
President

"O Lietuva, kieksyk parduo - 
ta 

ir išmainyta Tu buvai. 
Erškėčių dygiais vainikuota 
vergijos dainas dainavai".

Kieksyk parduota, kiek 
trypta... taip sako mūsų 
poetas Vytautas Montvila. 
Šakotas mūsų istorijos me
dis, tvirtai saugantis mūsų 
atmintį, kurią amžių am
žiais bandė kalaviju ir ug
nimi ištrinti svetimšaliai. 
Šiandien istorinė praeitis, 
į kurią atsigręžiame - įgau
na naują prasmę - norime 
daugiau žinoti, panaikinti 
baltas ir juodas dėmes, 
kurios subujojo per ilgą 
vergavimo laikotarpį.

Po Pirmojo pasaulinio 
savanoriai apgynėkaro

Vasario 16-tosios Nepriklau
somybę. Ši kovos dvasia 
neužgeso ir per penkiasde
šimt sovietinio režimo 
metų. Tai ji pakėlė 1941 
m. sukilėlius, tai ji vedė 
pokario kovų dalyvius grum
tis su sau nelygiu slibinu, 
nes buvo stengiamasi pa
čiais brutaliausiais būdais 
žmones nutautinti, nužmo
ginti, bet laisvės troškimo 
niekas nepajėgė užgniaužti. 
Vos tik susidarė palankes
nės sąlygos - laisva dvasia 
prasiveržė, tarytum srauni 
pavasrio upė, griaudama 
viską pakeliui. Lietuva

prisikėlė naujam gyveni
mui per keletą savaičių. 
Buvo ryžtasi pačiam lem- 
tingiausiam žingsniui 
1990 m. kovo 11-tąją pa
skelbti Nepriklausomybės 
diena.

Pasaulinėje politikoje 
pamažu iš mados išeina 
stereotipas, kad politinio 
stabilumo pagrindas yra 
tik didžiosios valstybės, o 
mažosios, įtvirtindamos 
savo siekius, vis labiau 
keičia, o gal ir kuria pa
saulinę didžiąją politiką. 
Žmogus, kaip asmenybė, 
kaip tauta, kaip kultūros 
kūrėjas gali pilnavertiškai 
gyventi tik nepriklausomo
je valstybėje. Palyginus 
1940 metų įvykius (kaip ra
šo spauda) su dabartiniais 
tragiškais Vilniaus bei kitų 
regionų įvykiais, kai buvo 
šaudomi bei žudomi niekuo 
nekalti žmonės, okupantų 
ir kagėbistų veiksmai su
tapo. Tai kriminalinių 
nusikaltėlių darbai, už ku
riuos 
reikės 
krauju apgynusi savo 
priklausomybę 
niu keliu, vis daugiau drau
gų ir simpatijų įgavo Va
karų pasaulyje.

Kai pavojus buvo paki
bęs virš mūsų galvų, anot 
prez. V. Landsbergio, mes

tapome tik vieningesni. 
Tai ir Baltijos Kelio akcija, 
parašų akcija ir rinkimai į 
Aukščiausiąją Tarybą, net 
ir blokada, pagaliau ir bru
talus Maskvos nesiskaity
mas - tačiau viskas iš
tverta, pergyventa ir užsi
grūdinta. Mūsų broliai, 
kritę nelygioj kovoj su 
nuožmiu priešu, bus aukso 
raidėmis įrašyti istorijos 
puslapiuose ateinančioms 
kartoms.

Tremtinė Albina Ališaus
kaitė savo eilėraštyje, pa
gerbdama sausio 13-ąją tra
giškai žuvusią Loretą Asa
navičiūtę, sako:

Sau 
nes 
Tik

nes Andris Spura, Latvių Bendruomenės pirmininkas su Arunu Staškevičium.

anksčiau ar vėliau, 
atsakyti. Lietuva, 

ne- 
demokrati-

kūną žemė pasiliko, 
kūnas - žemės paskola, 
siela amžiams laisva 

liko, 
jai tikros mirties nėra.

Tai sukrečiantys žodžiai. 
Kad šiandien Lietuvoje 
laisvai plazda trispalvė vė
liava, kad visi gali didžiuo
tis Lietuvos Vytimi, kad 
šiandien nepriklausomybę 
pripažįsta jau apie 50 pa
saulio tautų, didele dalimi 
galime didžiuotis ir mes, 
Lietuvos išeiviai, kurių 
rasime kiekviename pasau
lio kampelyje. Jie, tarsi 
kovos švyturiai, pirmieji 

išgirsdavo, 
į kiekvieną 

kitaip svarbų

Prie mikrofono Mr.
gall už tai, kad jie nepa
bijojo pono Gorbačiov' o ir 
tarp kitų pirmųjų pripažino 
nepriklausomybę 
Žinoma, vėliau 
ir 
ir 
už
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• GORBATCHEV PRĖT 
; A RECONNAITRE 

LINDĖPENDANCE 
DĖS ĖTATS BALTES

kovos 
pamatydavo, 
įsiklausydavo 
vienaip ar 
įvykį. Tai jie skelbė mani
festacijas, ruošė demonst- 
Iracijas, pikietavimus prie 
ambasadų ir net prie pačių 
parlamento rūmų. Labai 
įspūdingai buvo surengtas 
paskutinis renginys auto
mašinomis - kavalkada - 
Montrealio gatvėmis, kur 
žmonių gausumas ir vėlia
vų miškas bylojo apie mums 
visiems seniai puoselėtą 

Baltijos laisvę ir nepriklau
somybę. Plakatuose buvo 
dėkojama Kanados ministe- 
riui pirmininkui B. Mulro- 
|ney ir užsienio reikalų mi- 
nisterei Barbarai McDou-

Lietuvai. 
neatsiliko 

prez. G. Bush'as. Nors 
pavėluotai, bet dėkui ir 
tai.
Malonų ir gerą įspūdį

paliko Vilniaus meras Arū
nas Štaras ir jo pavaduo
tojas Kęstutis Baužys. 
Grįždami iš Toronto pro 
Montrealį į Lietuvą, jie 
trumpam laikui užsuko pa
sidalinti mintimis. KLB 
Montrealio Apylinkės pirm. 
Arūnas 
žindino gerbiamą svečią su 
publika 
lietuvių
Arūnas Štaras buvo pagerb
tas atsistojimu. Svečias, 
kaip jis pats pabrėžė, yra 
Vilniaus universiteto ma
tematikos mokslų daktaras, 
į mero pareigas pateko ne
atsitiktinai, o buvo išrink
tas Sąjūdžio deputatų. į 
Torontą buvo pakviestas 

/nukelta į 6 psl......... /

Staškevičius supa-

ir visų Montrealio 
vardu jį pasveikino.

Peter Moldre, Baltų Federacijos Montrealio sk. pirmininkas.

West starts to
1991.IX.11

recognize Baltic Visos nuotraukos S. ir A. Sta
3 psi-



Mirė dailininkė A. Tamošaitienė

Gananoque mieste. Kanadoje, meno galerijos atidaryme; iš kaires: 
dail. Antanas Tamošaitis, dail. Anastazija Tamošaitiene ir O"J»rl° 
provincijos premjero pavaduotojas Ken Keys. Nuotr. J. Ur n

A. TAMOŠAITIENE - SEKMINES

Dail. Anastazija Tamošaitienė

Ypatingai graži, brandi, ilga šių metų vasara. 
Rugpjūčio mėn. 24 d. didelis būrys Lietuvių Tautodailės 
Instituto narių susirinko į per dešimtmečius tapusių 
tokių mielų dailininkų Anastazijos ir Antano Tamošaičių 
Sodybų prie Kingston’©, Kanados Ontario provincijoje.

Prie plačiosios Šv.Lauryno upės pakrantės į meti
nį LTI suvažiavimų sukeliavo iš Montrealio, Ottawos, 
Toronto, Bostono, Philadelphijos, Chicagos, New York'o 
Cleveland*© ir kitų vietovių mūsų tautodailės mylėtojos 
ir puoselėtojos, puoselėtojai.

Dramatiški ir viltingi įvykiai Lietuvoje buvo į- 
audrinę visus dalyvius ir atvykę, diskutavo stovinėdami 
ties ROMUVOS galerija bręstančius prasiveržimus. Jie, 
visų troškime, privalėjo būti lemtingi Lietuvai. Galeri
joje - paroda, nešanti mums irgi dalelę Lietuvos.

Praskriejo šešėlis, sužinojus, kad šį kartų nema
tysime suvažiavime Sodybos šeimininkės Anastazijos 
Tamošaitienės. Sukaupusi jėgas, ji dar peržiūrėjo seno
vinių tautinių drabužių parodų iš Tamošaičių rinkinio, 
paruošė jai katalogų ir, suvažiavimo išvakarėse, pasi
prašė nuvežama į ligoninę.

Gulė tamsus šešėlis, bet mes, atvykusieji, pri
dengėme jį. Grožėjomės paroda. Eksponatai istoriški, 
rūpestingai kūrybingų ir darbščių rankų išausti, Sodybos 
šeimininkų išsaugoti nuo sunykimo. Jie jungė vėl mus 
visus su mūsų protėviais, su mūsų tėbekovojančia Tėvy- } 
nė, maitino mus savo grožiu ir jaukumu. Pridengė še
šėlį...

Po 4 dienų - vėl daugelis tų pačių suvažiavimo 
veidų...Pasisukę dabar į Anastazijų Tamošaitienę, pagul
dytų baltame karsto patale, aprengtų raštų rašteliais 
iškaišytais drabužiais, jos pačios suvertu gintarų vėri- 
nėliu ant kaklo. Sudėtos poilsiui rankos.

Ir kaip tai atsitiko, kad tos rankos nebenarstys 
tarp spalvotų gijų, nebeaus vizijų kilimuose, nebesklais- 
tys drobulių, nebevartys katalogų ...

Klausomės rinktinių žodžių, sakomų koplyčioje 
kun. Jono Staškaus. Kalba jis apie mūsų Seserį Anas
tazijų. Ji tikrai buvo lyg sesuo ir kartu lyg pramotė, 
kuri atspindėjo mūsų tautos moterų geriausias savybes. 
Kalbėjo jis apie tai, kaip nereikia bijoti to nepridengia
mo šešėlio. Kad tai tik kelias į kitų dimensijų. Žinome, 
kad Ji nebebijojo, o vienok - buvo numačiusi, kaip 
ta bitelė pripildydama korius medumi, dar daug atlikti. 
Ir visai neseniai išleido daug darbo ir jėgų pareikalavu
sių savo monografijų.

Ypatingai gražiam, brandžiam ir ilgam Anastazi
jos Tamos3itienės gyvenimui čia, ši vasara užrišo pa
baigtuvių mazgų.

Birutė Vaitkūnaitė - Nagienė

VĖJUOTAS

AUKŠTAITIJA, XIX a. 
kryžiavinė -pinta juosta

LAUKSARGIS

DZŪKIJA, XIX a. 
kaišytinė juosta

PAGĖGIŲ APYL., XIX a. 
rinktinė juosta

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

XIX a. RINKTINIO AUDIMO JUOSTOS 
PUNSKO APYLINKĖ

NEPAMIRŠTAMA, Iškilioji mūsų tautodailininkė ANASTA
ZIJA TAMOŠAITIENĖ-MAŽEI KAITĖ per ilgus išeivijos dešimt
mečius kūrė, dirbo, mus auklėjo ir įkvėpė, dalindamas! savo 
gilia meile lietuvių liaudies kūrybai ir žiniomis.

Pasitraukė Ji vienų ankstų rytų, ligos Išsekinta, nuo stak
lių, nuo paletės, nuo paskutiniojo savo daugelio parodų katalo
go, nuo taip pamiltos sodybos prie Kingston’©,Ont.

Tegul Ji ilsisi gal tarp dar gražesnių linų, puikesnių tulpiiį 
kačpėdėlių... Tegul'j'oi;' siela džiaugiasi spalvų mariomis.

Mes - liekame Jai giliai dėkingos, o Jos vyrų - dailininkų 
ANTANĄ TAMOŠAIT'Ų seserį ALDONĄ, brolį PETRĄ ir arti
muosius - nuoširdžiausiai užjaučiame.

Montrealio VAIVORYKŠTE:

Regina Brikienė,
Aldona Čičinskienė
Elena Kerbelienė
Antanina Kuncevičienė
Kristina Makauskienė-Bendžiūtė
Genutė Montvilienė
Regina Piečaitienė
Danutė Staškevičienė
Birutė Nagienė 1991. rugpjūčio mėn. 30 d.

A. TAMOŠAITIENĖ UŽKERĖTA PILIS



BE KALTĖS Valentina* Gustainis

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriuo
se. Spausdiname tftraukg II neseniai Lietuvoje pasiro
džiusios jo knygos. Red./.

/ tęsinys /
Jau buvau apsipratęs su mintimi, kad teks 

visus dešimtį metų atpilti, o po to kur nors tremtyje su 
šeima ar be jos vargti. Dvasinį savo gyvenimą stengda
vausi tarsi išjungti, užkonservuoti, palikti tiems laikams, 
kai būsiu laisvas. Buvau patenkintas, kad mano fizinė 
egzistencija čia taip laimingai susiklostė, kad esu sotus, 
švarus, tinkamai apsirengęs, bendrauju su gerais, papras - 
tais žmoneliais, faktiškai taip pat nekaltais, kaip ir aš.

Nors Letežkos lageris buvo laikomas lengviausiu vi
soje Siblago sistemoje, nors administracija stengdavosi, 
kad čia nepakliūtų stambaus kalibro urkių arba vagių, 
bet jų vis dėlto pasitaikydavo. Atvaryti į naują lagerį, 
urkiai primiausia siunčia savo "parlamentarus" į maisto 
ir drabužių sandėlius su tokiu pareiškimu:

- Atvažiavo vagys. Žiūrėkit, kad jie būtų deramai 
maitinami ir rengiami!

Vagims deramas maistas yra tai, kas riebu ir saldu. 
Drabužio ir apsiavimo jie reikalauja pirmos rūšies, visai 
nepaisydami, kokios rūšies daiktus jiems išrašė buhalteri
ja. Savo teisėms paremti ir argumentacijai sustiprinti, 
jie neretai parodo sandėlininkui užantyje atsineštą kirvį, 
peilį ar nuo koto numautą šakę. Jie net nesiteikia sandė
lininkui aiškinti, ką tai reiškia, nes yra įsitikinę, kad 
tasai nebus toks kvailas ir nesileis dėl valdiško skuduro 
sau žarnų paleisti. Tik akimirkai atidengdavo tuos metali
nius argumentus, o po to būdavo jau labai mandagūs. 
Kartais prašydavo tik savo vyresniajam, kuriam esą nepa
togu ant kieto čiužinio gulėti...

Žinojau, kad vagys urkiai juokauti nemėgsta, todėl jų 
reikalavimai sukeldavo didelių galvosūkių. Kiek galėda
mas stengiausi juos vykdyti. Išduodamas vagims naujus 
daiktus vietoj jiems išrašytų senų, sulaužydavau buhalte
rinį balansą. Laimė, sandėlyje beveik nuolat būdavo visai 
mažai dėvėtų aprangos daiktų. Kai ateidavo geresnio 
būdo kaliniai, papasakodavau jiems savo bėdą ir įprašyda
vau paimti tuos šiek tiek dėvėtus drabužius pasirašant 
kaip už naujus. Nemaža nuo vagių profesionalų kentėdavo 
ir lagerio medikai. Jie visaip stengiasi simuliuoti, gauti 
atleidimą nuo darbo. O kaip sunku medikui atleisti nuo 
darbo sveiką zeką, kai net įvairūs klipatos verčiami dirb
ti! Kartą tame ramiame mūsų lageryje felčeriui ant gal
vos jie užmovė ambulatorijos parašą su išmatomis už 
tai, kad tą dieną jų neatleido nuo darbo. Kituose lage
riuose, kur būdavo daug urkių, nemaža kalinių žūdavo 
nuo jų rankos, arba būdavo suluošinami. Turiu priminti, 
kad Berijos viešpatavimo laikais už lagerinį banditizmą 
mirtimi nebausdavo. Tokie galvažudžiai gaudavo po de
šimt ar dvidešimt penkerius metus laisvės atėmimo. Buvo 
laikomasi nuomonės, kad didesnioji bausmė padengia ma- 
ženiąją. Todėl tie lageriniai banditai, kurie būdavo nese
niai nuteisti, visai nebijodavo naujų teismų ir naujų nu
teisimų, nes paskutinioji bausmė tarsi anuliuodavo visas 
prieš tai buvusias. Pasitaikydavo tokių galvažudžių, ku
rie lageriuose turėdavo po penkias ir daugiau bausmių 
vis po dvidešimt penkerius metus... Beriją likvidavus, 
GULAG-as išleido naują potvarkį, pagal kurį ir už kalinio" 
nužudymą kaltininkas galėjo būti baudžiamas mirties 
bausme. Tas naujasis įsakymas ar įstatymas buvo visiems 
zekams oficialiai paskelbtas, kiekvienas turėjome pasirašy
ti, kad jį skaitėme ir supratome.

Letežkos žemės ūkio lageris specializavosi auginti 
arklius. Čia buvo ir veterinarijos ligoninė. Kartą ligoninė 
gavo keletą litrų gryno spirito. Iškilo problema, kur jį 
laikyti, kad veterinarijos sanitarai-kaliniai jo neišgertų. 
Lagerio administracija žinojo, kad sandėlininkas Gustainis 
nemėgsta alkoholinių gėrimų, todėl nutarė tą spiritu pa
vesti jo globai. Speciali komisija areometru nustatė spi
rito stiprumą, surašė atitinkamą aktą ir atidavė man. Bu
vo įskyta šį reikalą laikyti griežtoje paslaptyje, niekam 
apie sandėlyje laikomą spiritą neprasitarti. Stiklainį pa
slėpiau skuduruose, spiritą išduodavau tik pagal specialias 
faktūras.

Su lagerio viršininku kapitonu Stepanovu mano santy
kiai buvo kuo geriausi. Tas Stepanovas pasirodė esąs 
gana plačių pažiūrų žmogus. Be reikalo jis kalinių nebaus
davo, neįžeidinėdavo, būdavo jiems teisingas. Užsukęs į 
sandėlį, kai nebūdavo pašalinių žmonių, jis man net ran
ką paduodavo, užkalbindavo draugiškai, vietoj oficialaus 
titulo "zeka Gustainis" kreipdavosi "Valentin Vikentjevič". 
Aš žinojau, kad laisvai samdomiesiems leistis į draugiš
kus santykius su zekais yra griežtai uždrausta.

Pirmus savo tautiečius lageryje sutikau maždaug po 
pusantrų metų. Abudu buvo paprasti žemdirbiai. Vienas 
panevėžietis, pavarde Atraškevicius, kitas - Valentą iš 
Biržų krašto. Nors buvo tik pavasario pradžia^ patariau 
jiems, renkantis darbą, galvoti ir apie ateinančią žiemą. 
Juodu nustebo, palingavo galva ir daugiau manęs nieko 
neklausinėjo. Tik po metų atvirai prisipažino palaikę ma
ne savo padėtimi patenkintu neišmanėliu. Mat juodu buvo 
šventai įjsitikinę, kad iki žiemos tai tikrai ateis ameriko
nai visus lagerius likviduos, o kalinius paleis namo. Taip 
jiems tvirtinęs ir vienas klebonas, kartu su jais atvežtas 
į Sibirą.

Vėliau čia atgabeno dar keletą lietuvių. Vieną iš iš
vaizdos palaikiau kaimo klebonu. Jis pasipaskojo jaunys
tėje išvykęs iš Lietuvos į Ameriką laimės ieškoti. Ten 
sunkiai dirbo, bet susitaupė nemaža pinigų ir apsigyveno 
Kalifornijoje, kurią jis vadino tikru žemės rojumi. Tačiau 
jį labai viliojo marksistinė Rusija. Likvidavo savo reika — 
lūs Kalifornijoje ir laivu atplaukė į Leningradą. Po Kali
fornijos čia jam pasirodė sunku, bet grįžti jau nebuvo 
kaip. Stojo dirbti į fabriką, vedė. Ilgainiui apsiprato ir 
gerai jautėsi gyvendamas tarp savo vienminčių marksistų, 
šiaip taip ištvėrė baisiąją Leningrado blokadą. Bet po 
karo netikėtai suimtas, apkaltintas, kad iš Kalifornijos at
vykęs šnipinėjimo^ tiklsais, ir nuteistas, išsiteisinti jam ne
leidę. Buvo jis už mane gerokai vyresnis, faktiškai jau in
validas, dirbo zekų virtuvėje pagalbiniu. Nežinodamas, 
kad aš taip puikiai maitinuosi, jis porą kartų siūlėsi iš 
virtuvės atnešti bulvių...

Vėliau mūsų lageryje atsirado dar vienas įdomus ir 
labai daug žinantis kalinys, su kuriuo aš greitai susidrau
gavau. Tai mano vienmetis Venjaminas Agranatas. Sakėsi 
iki arešto dirbęs Kremliuje, buvęs vadinamojo spectorgo 
vedėju - aprūpindavęs Kremliaus aukštuosius pareigūnus. 
Pasakojosi esąs bolševikas revoliucionierius, daug prisidė
jęs prie Tarybų valdžios įkūrimo Taškente, turėjęs progų 
net pačiam Stalinui ranką paspausti. Gyrėsi, kad Stalinas 
jam buvęs geras, kai tik kur su juo susitikdavęs, vis 
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pasiteiraudavęs: "Kaip gyvuojate? Ar jums ko nors ne
trūksta? Kaip aprūpinta jūsų, seimą?"

Tačiau Beriją, o ypač saugumo ministrą Abakumovą, 
jis, visai manęs nesivaržydamas, dėjo į šuns dienas. Aba
kumovo kitaip kaip "tot negodiai" nė nevadino. Tuo metu 
Berija ir Abakumovas tebebuvo aukštybėse, ir niekas 
negalėjo žinoti, kad po Stalino mirties juodu bus likvi
duoti kaip nusikaltėliai. Apie savo santykius su to laiko
tarpio saugumo ministru Agranatas man taip pasakojo:

- Tas niekšas nuolat is manęs reikalaudavo tai šio 
tai kito. Man tie jo reikalavimai įgriso ir kartą griežtai 
atsisakiau juos pildyti. Tada Abakumovas labai įsižeidęs 
man pagrasino: "Tu mane dar paminėsi - užmiršai, kas 
aš esu!"

Neilgai trukus Abakumovo įsakymu jo bute buvo pa
daryta krata. Jokios nusikalstamos medžiagos nerado. 
Tada prikibo, kad bute per daug prabangos - tikri persiš
ki kilimai, krištolo sietynai ir 1.1. Apkaltino jį, kad gy
venąs kaip "razloživšijsia komunist". Paskui ėmė kibti 
prie trofėjinio vokiško durklo, kurį sūnus karininkas iš 
fronto parvežė kaip savotišką suvenyrą. Taip prie kalti
nimo "razloživšijsia komunist" pridėjo dar "chranenije 
cholodnovo oružija", ir už visa tai davė penkiolika metų. 
Kalėjimo kameroje Agranatas nesivaržydamas keikė Aba
kumovą, pasitaikė "stukačius", įskundė, ir bausmė buvo 
dar padidinta - už antitarybinę agitaciją... (b. d.)

PER BALKANŲ 
KRAŠTUS

Stasys Dalius
/tęsinys/

Atvykusius į Sofijos miesto centrą sutinka nauja va
dovė su kuria einame pėsti. Einant ji rodo rūmus, pasa
koja istoriją ir vedžioja nuo vienos vietos prie kitos. 
Praeiname pro bibliotekos rūmus, kur stovi paminklas 
dviem broliams. Jie įvedė slavų kirilikos alfabetą Bulga
rijoje. Pasakodama apie slavišką alfabetą, išgiria kaip 
daug pranašesnį ir patogesnį už lotynišką, kurį mes nau
dojame. Viduryje aikštės stovi Aleksandro Nevskio kated
ra, pastatyta 1904 m. rusų garbei, kaip padėką už Bul
garijos išlaisvinimą iš turkų. Katedros bokštas 52 metrų 
aukščio, su 12 varpų. Kupolas apdengtas aukso plokštė
mis ir joms sunaudota 8 kg. aukso, kuris dabar spiduliuo- 
ja prieš saulę.

Netoli, toje pačioje aikštėje 1981 m. palaidotas Ne
žinomasis kareivis. Kapas labai kuklus, stovi prie senos 
bažnyčios sienos su įmūryta lentele ir pora vainikų. Jei
gu vadovė nebūtų parodžius, jokiu būdu nežinotum, nes 
užrašas kirilikos raidėmis, o sargybos, kaip kitur, jokios 
nėra. Nėra aplink nė kariuomenės patrulių. Kita labai 
grakšti rusų ortodoksų bažnyčia su svogūnų formos bokš
tais, statytais 1918 m.

Prie parko su ištiesta ant žemės vėliava, vyko de
monstracijos. Didelė minia klausėsi per garsiakalbį kalbė
tojų. Demonstracijos vyko prie valstybinio teatro, kuris 
pastatytas dar prieš Pirmąjį karą, baroko stiliaus.

Tačiau didžiausios demonstracijos Sofijoje vyksta jau 
nuo pavasario (keletas mėnesių) miesto viduryje, prieš 
Komunistų partijos rūmus, vadinamoje Demokratijos aikš
tėje. Čia issistatęs Šimtų palapinių miestas. Jose gyvena 
demonstrantai ir tos palapinės užima didžiulį aikštės plo
tą. Vis naujos pastatomos iš toliau atvykusioms. Vadovės 
vedini, ėjome paliai palapines ir per palapinių miestą, 
kur vieni sėdėjo, kiti valgė, kiti, pasistatę kėdutes lauke 
sėdėjo ar stovėjo prie palapinių. Jie įdėmiai apžvelgdavo 
mūsų būrį, bet per daug nesidomėjo, matyt, buvo pripra
tę prie turistų. . Per garsiakalbius visą laiką grojo muzika 
ir buvo sakomos kalbos. Matėm viename kampe susirin
kusį būrį, kur moteris kalbėtoja kažką, energingai mosuo
dama rankomis, kalbėjo. Jai baigus kalbėti, vieni plojo, 
kiti bū-bū šaukė ir švilpė. Šioje aikštėje visą laiką pro
testuoja prieš dabartinę naują socialistinę valdžią nepa
tenkinti, daugiausia atvykę iš provincijos. Policija iki 
šiol nesiima jokios akcijos šiuos demonstrantus iškelti iš 
aikštės vidurmiestyje. Tačiau palapinių rajonas apjuostas 
policijos virvėmis ir toliau matosi, stovi policijos maši
nos. Kaip ilgai tas dar tęsis? - klausiam vadovės. Niekas 
nežino, nes valdžia nenusistačius dar kaip elgtis.

Toje pačioje aikštėje, tik kitame šone, stūkso didžiu
lis mauzoliejus. Jis pastatytas Bulgarijos komunistų par
tijos pirmajam lyderiui Georg Dimitrov, kur jo balza
muotas kūnas po mirties buvo patalpintas stikliniame 
karste, o vėliau iš ten iškeltas, kūnas sudegintas ir pele
nai palaidoti kitur. Tuomet prie mauzoliejaus stovėdavo 
karių garbės sargyba, bet dabar niekas nestovi ir laikui 
bėgant, gal ir tą mauzoliejų, kaip nereikalingą, nugriaus. 
Dabar į mauzoliejaus vidų nieko neleidžia.

Apžiūrime atkastą iškasenų gatvę - tai romėnų pali
kimas. Platūs mūriniai laiptai veda į požemį, kur archeo
logų atkastos romėnų laikų gatvės, išlikusios ištisos namų 
sienos ir rūmų blokai. Surinkti bekasinėjant statulų frag
mentai, rastos sudaužytos dalys, dabar sudėtos po stik
lais. Didelis plotas jau atkastas, ir darbas tęsiamas to
liau. Mums, ten nusileidusiems, ilgai žiūrėti nebuvo noro, 
nes smarvė neapsakoma nuo žmonių ...šlapumo, tiesiog 
upeliai plauko ant laiptų ir visuose atkastuose namuose. 
Didele bėda, nes miesto aikštėje nėra tualetų, tai visi 
leidžiasi į požemį atlikti savo reikalus. Reklama miestui 
labai bloga!

Viduryje miesto ir toje aikštėje vien tik pėstieji, ma
šinų beveik nėra. Vadovė dar nuveda toliau, kur yra ki
tas archeologijos kompleksas - St. George bažnyčia iš 
2-3 šimtmečio. Bažnyčia atrodo kaip tvirtovės bokštas, 
toks visai nepanašus į maldos namus. Prie bažnyčios glau
džiasi atkastos romėnų pastato liekanos ir dar išlikusios 
ikolonos. Visas rajonas aptvertas ir saugomas kaip arche
ologinė zona. Apvaikščioję miesto centrą, grįžtame prie 
autobuso, kuris parveža mus į viešbutį.

Sofijos turgus

Popietis laisvas, tad nusprendžiame nueiti iki netolie
se esančio turgaus, nes tikėjomės gal ten kokioje būdelė
je gausime Sofijos miesto atvirukų. Viešbučio krautuvė te
turėjo tik alkoholinius gėrimus ir kai kuriuos suvenyrus, 
bet atvirukų ir pašto ženklų nebuvo. Turgus įsikūręs per 
keletą blokų nuo viešbučio. Praėjus gerokai nusekusią 
upę, per masyvų, stovylomis papuoštą tiltą, atsiduri tarp 
dviejų gatvių, viduryie susispietusio turgaus.

Diena saulėta, karšta, o turgaus būdelės nusitęsusios 
ilga eile per kelis blokus ir greit bevaikščiojant, pradeda 
troškulys kankinti. Pradėjome ieškoti, ar negausime kur 
alaus. Kai pasklausiame, nurodo į šalia gatvėje esančius

Alex Nevoki bažnyčia Sofijoje. Bulgarija.

restoranus, o ten užėjus, parodo užrašą, kad uždaryta, 
arba, kad ir atidaryta - aptarnauja tik viešbučio gyven
tojus. Nieko nepešame, o gerti, dar daugiau norime. Visi, 
mat valdiški viešbučiai, valdiški restoranai, o privačių 
nėra, kad būtų užinteresuoti pelnu ar patarnavimu.

Vaikščiojame toliau po turgų, kur daug daržovių, įvai
rių vaisių, šiek tiek drabužių pakabinta; ant paskirų sta
liukų kokius mažmožius pardavinėja. Visas turgaus kam
pas vien tik įvairių gėlių pristatytas, daugiausia sudary
tos gėlių puokštės. Visame turguje tik viena mėsos būde
lė, prie kurios išsirikiavusi iljja eilutė žmonių, laukia ap
tarnavimo, kuris labai pamažu slenka pirmyn. Toliau ei
dami vis žvalgomės, nebeieškom alaus, bet klausinėjam 
tose būdelėse, gal turi kokio šalto gėrimo. Visur gauna
me tą patį "Niema" atsakymą. Matosi ir su kauliukais iš 
pinigo lošiančių.

Sustojame prie vieno staliuko, kuris apklotas daugiau
sia senomis knygomis. Vartom jas, bet visos bulgarų kal
ba, teturi tik vieną žodyną anglų-bulgarų. Klausinėjam, 
ar neturi atvirukų ir anglų kalba knygų apie Sofiją. Pasi- 
skundžiame, kad priedo esame dar labai ištroškę, bet 
niekur nerandame atsigerti. Žmogus pusamžis, gana malo
nus, pusėtinai angliškai grabalioja ir kai pasisakom, kad 
esame lietuviai, tai pradeda labai nuoširdžiai pasakoti. 
Sako, mes tai niekad nebūsime laisvi, bet Lietuva, kuri 
taip pasiryžusi, tikrai bus laisva. Parodydamas ant stalo 
sukrautas knygas sako, kad dabar tik po 50 metų jie 
sužinojo tikrą teisybę, kas aprašyta apie buvusį lyderį 
Georg Domitrov ir’ apie visą komunistų valdymo sistemą, 
kuri buvo paremta melu. Tai tik dabar jie, bulgarai, suži
noję tikrą tiesą iš išleistų naujų knygų.

Palikęs staliuką su knygomis, jis šoka mums pagelbėti 
- bėga nuo vienos būdelės prie kitos, žiūrėdamas ar ne
gaus gėrimo. Grįžo, nieko negavęs. Vedasi mus į vieną 
kampe stovinčią būdelę, kur eilutė žmonių lauke stovi, 
įeina į vidų ir greit grįžęs, sako, kad negalįs vesti į 
vidų, nes per daug žmonių stovi eilėje. Pataria ir mums 
stoti į eilę ir laukti kartu su visais. Padėkojam už rūpes
tį ir stojame į eilę. Stovėti tenka gerą pusvalandį, kol 
patenkam vidun, mažon patalpon. Čia sumuštinius ir alų 
pardavinėja. Gauname popieriniame puoduke pusę litro 
dar šilto alaus, kurį ten pat išgeriame. Alus ir sumušti
niai su dideliu duonos gabalu kainuoja labai pigiai, tie
siog centais. Tačiau reikia žinoti kur pardavinėja ir atsi
stoti į eilę.

Atsigaivinę vaikščiojam toliau po turgų. Matome, žmo 
gelis, ant grindinio pasidėjęs medinius šaukštus, samčius, 
pintines pardavinėja. Taipgi gyvi triušiai ir vištos keliose 
vietose buvo matyti. Kai kas, neturėdamas staliuko, at
sistojęs kur kampe iš rankų mažmožius pardavinėjo. Tur
gaus rajone daugybė žmonių plaukė abiem pusėm. Vieto
mis buvo sunku prasistumti per susigrūdimą. Visi vis su 
krepšiais, žiūrinėjo, rinkosi, derėjosi, nupirkę krovėsi į 
krepšius ir nešėsi. Pačiame turguje primėtyta šiukšlių, 
daržovių liekanų.

Visa tai padarė gana skurdų vaizdą, kur jokio pasirin
kimo nėra, kur visko šiam krašte trūksta ir negali gauti. 
Visa bėda, kad nėra privatinės prekybos, išskyrus šį turgų, 
kur žmones iš savo daržų atgabena daržoves ir vaisius 
parduoti.

Kol grįžtam iš turgaus atgal į viešbutį ir vėl ištrokš- 
tame, tad greit skubam į viešbučio barą atsigaivinti. Pra
šome alaus - "neturime, išbaigtas!" Tai nors mineralinio 
vandens ar cocolos, - ir to nėra. -Tai gal kavos? - Ne, ir 
kavos neturi. -Tai ką turite, - klausiame, - jei baras ati
darytas? - Tik degtinę, daugiau nieko! - Paimam porciją 
tos degtinės, bet prie jos atneša ir sunkos stiklinę. Ge
riam ir kalbamės, kad taip kraštas nusigyveno, jog net 
turistams skirtame viešbutyje negalima gauti atsigerti.

(Bus daugiau)

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!’’
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atkelta iš 3 psl./

THE GAZETTE, MONTREAL.

Graston, Southam Syndicate

APLANKE MUS 
VILNIAUS MERAS..

kalbėta ir 
verslo klau- 
meras tiki, 
ekonomistai 

suartėti'

Buvo
ypač
Pats 

Lietuvos

Nuotrauka
A. StaSkevifiaus

L atN amuose 
pabaltiečius 
sveikina Mr.

Robert Layton, 
Lachinės 
parlamentaras.

Lenino statula Rygos kapin

Gorbachev ready to recognize 
Baltic states’ independence

u * LIETUVIU KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
8 % už 90 dienų term. Indėlius
8 % už 6 mėnesių term. Indėlius
8 % už 1 m. term. Indėlius 
8.25% už 2 m. term. Indėlius 
8.25% už 3 m. term. Indėlius 
8.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
9 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
9.25% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
9.25% už 3 m. GIC Invest, pažym.
8 % už RRSP ir RRIF Ind. (vetabi. m,) 

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.......... 11.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ..................10 %
2 metų ................. 10.25%
3 metų ................. 10.50%

(fixed rate)
9 % už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
9.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
9.25% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
8 % už OHOSP (variable rate) 
7.25% UŽ taupymo Sąsk. (gyvybė* drauda) 

7.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
5.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
5 % už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

(US dol. Sav. Acc.)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 9.75%
(variable rate)
Asmenines paskolas 

duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI VIRŠ 87 MILIJONŲ DOLERIŲ

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

Kredito kortelė su PANAMOS vardu

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečia
dieniais - nuo 9 v. ryto Iki 3.30 v. po plotų; ketvirtadieniais . 
ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 8 v. vakaro; ftettadlonlals 
- nuo 9 v. ryto Iki 1 v. po pietų BŪSTINĖ: Lietuvių namai — 

1573 Bloor Street West, Toronto. Ontario MSP 1A6 
TELEFONAS: 532-1149.
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po premjero Vagnoriaus 
apsilankymo, dalyvauti 10U 
merų suvažiavime, kur 
buvp kalbama gamtos už
teršimo klausimais. Konfe
rencija buvo labai naudin
ga, nes pavojingų vietų 
yra ir Lietuvoje, o gamtos 
užterštumas turi būti nuola
tos sekamas ir kontroliuo-

- jamas. 
Kitais, 
sirnais.

c-jog
i miras būdų greitai

- ,?su 'užsienio verslininkais, 
kurių šiuo metu Lietuvoje 
netrūksta. Tai greičiau 
įgalins pagerinti žmonių 
materialinį gerbūvį, plėto
ti mokslą, kultūrą, turizmą. 
Pastaroji sfera gali būti 
ypač pelninga ateityje, nes 

Lietuvoje 
pavyzdžiui 
Nida, kur 

kopos yra 
grožio.

.^nuostabių vietų 
yra gana daug, 
kad ir Palanga, 
aukštos smėlio 
nepakartojamo

Beviešint Toronte, pu
siau juokais pasakė meras,

KREDITO KOOPERATYVAS
999 College SI.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (4 16) 532-3400 ir 532-34 14

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......... 8 %

180-364 d. term, ind......... 8 %
1 metų term, indėlius ..... 8 %
2 metų term, indėlius..... S’/4%
3 metų term, indėlius..... 81/«%
1 metų GlC-mėn.palūk. .. 81/<%
1 metų GlC-met. palūk. .. 9 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 91/«%
3 metų GlC-met. palūk. .. 9V«% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 8 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 9 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 91/«% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 9’/4% 
Taupomąją sąskaitą ...... 71/<% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 7Va% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/«%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................  113/«%
Sutarties paskolas 

nuo ................  113/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 101/4%
2 metų ................. 1O’/2%
3 metų ................. 103/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 93/4%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 49 milijonus dolerių

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

jis tapo vos ne kino žvaigž
de: visi žurnalistai ir re
porteriai tik ir norėjo gau
ti interviu apie Lietuvą ir 
jos žmones.

Bediskutuojant ir atsaki
nėjant į Klausimus susirin
kusiems (o žmonių būta 
tikrai daug) prie mikrofono 
priėjo Silvija Staskevičienė 
ir pranešė visiems laukia
mą žinią, apie Gorbačiov’o 
pripažinimą nepriklausomy
bių visoms trims Pabaltijo 
valstybėms, 
mui nebuvo ribų 
lė sveikintis, šaukti valio. 
Daugiausia, turbūt, ožiau-

Mūsų džiaugs- 
visi puo-

LAISVĖS ŽYGIS L EVERESTĄ

gėsi pats meras, kuriam 
esant užsienyje, per tokį 
trumpą laiką įvyko daug 
pasikeitimų. Atvykę žurna
listai bėgiojo su Kamero
mis ir garsiakalbiais gaudy
dami įvykio vaizdus ir gar
sus. Pasikalbėjimai su meru 
buvo užbaigti Lietuvos 
himnu, kurį pravedė D. 
N. Baltrukonis.

Pasivaišinus kavute ir 
saldumynais, meras buvo 
išlydėtas į kelionę. Sėkmės 
Vilniaus merui jo sunkiame 
ir atsakingame darbe!

Vitalija Pečiukai tytė- 
Keršulienė

Lietuviai alpinistai nutarė Lietuvos Laisvės Žygio gar
bei įkopti į aukščiausią žemės viršūnę Everestą (8848 
m.) ir iškelti ten mūsų Trispalvę.

Lietuvoje nėra aukštų kalnų, tačiau yra žmonių, ku
riuos1 traukia didelės aukštumos. Lietuvos alpinistai yra'--1 
įkopę į aukščiausias Tian-Sanio, Pamyro ir Kaukazo vir
šūnes. Net dvidešimt dvi šių kalnų viršūnes jie pavadino 
lietuviškais vardais: Čiurlionio, Lietuvos, Dariaus ir Gi
rėno, Lituanikos... Jie išbandė savo jėgas ir Alpėse, 
Tatruose, Kordiljeruose.

Tarp svetur gyvenančių lietuvių taip pat yra įgudusių 
alpinistų. 1989 m. Lietuvos ir JAV lietuviai kartu kopė į 
Kaskadų kalnus. Šią vasarą Tian-Šanyje vyko antroji Lie
tuvos ir JAV alpinistų ekspedicija, kurioje dalyvavo ir 

"Australijos lietuviai. Kopimas į Chan-Tengri viršūnę 
(6995 m.) buvo žygio į Everestą prologas.

Pasaulio lietuvių ekspedicija į Himalajus įvyks 1991 
metų rudenį, kai Lietuvoje vyks Ketvirtosios Pasaulio 
Lietuvių Žaidynės. Žygis į Everestą neabejotinai papuoš 
Žaidynių programą.

Busimąją ekspediciją sveikina ir remia Lietuvos tauti
nis olimpinis komitetas. Kas dar? Ekspedicijos organizato
riai ir dalyviai ieško rėmėjų. Žygis į Everestą ne tik 
nelengvas, bet ir brangus.

Parėmę šią ekspediciją, išgarsinsite Lietuvą ir savo 
įstaigą ar įmonę. "Himalajai 91" - tarptautinės reklamos 
galimybių viršūnė! Tuos, kurie norėtų reklamuotis ir 
galėtų paremti pasaulio lietuvių žygį į aukščiausią žemės 
viršūnę, kviečiame atsiliepti. Organizatorių adresai: TO
RONTE - Sigitas Krasauskas, 32 Pasadena Gd., Toronto, 
Ontario, M6S 4R5. MONTREALYJE - Juozas Piečaitis, 
6121 La Salle Blvd., Verdun, Que. H4H 1P7.

Aukas galima siųsti į: PARAMA Liet. Kredito Koope
ratyvą, Sąkaitos nr. 10058, "EVERESTAS". Adresas: 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ LIAUDIES PASAKŲ,’’’.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS,
Rehk 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 auftrą.

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija PacevMHenė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

DRAVDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MONTREALIO CHORISTAI KONCERTAVO LIETUVOJE
A. K e b 1 y s

(Tęsinys)

Išėję iš. šventovės, visi nusifotografavome ir įamži
nome savo buvimą šioje pranciškonų vietovėje. Čia tai
pogi nepamirštas buvo ir kūniškas penas viename iš gra
žiausių Kretingos restoranų.

Prieš 7 v.v. čia vyksta jaunimo mišios, dalyvaujant 
giesmininkams ir triūboriams. Įspūdinga!

Mišias laikė Tėv. Atkočiūnas, OF M. Po jų, išsirikiavo
me priešais didįjį altorių ir atgiedojome Kantatą, klau
santis pilnai bažnyčiai žmonių. Bažnyčia gražiai atre
montuota, joje yra garsiojo stebukladario Šv. Antano 
Paduviečio paveikslas. Apie jį prisagstyta padėkos ženklų 
už patirtus stebuklus pasveikstant. Pasibaigus koncertui, 
klebonas taria gražų padėkos žodį.

Po to autobusas, jau surinkęs savo giesmininkus, grą
žina mus į savo buveines Klaipėdon. Man tenka pasilikti 
bent trumpam laikui pabuvoti savo giminaičių tarpe ir su 
jais pavakarieniauti.

Rytojaus dieną - kelionė per Šiaulių miestą į Kry
žiaus Kalną. Šiauliuose užsukome į Šv. Petro gražiąją 

•šventovę. Kaip ir visur kitur, pagarbinome vietą su gies
me "Garbinkim Šv. Sakramentą". Turėjome paimti kunigą 
savojo kryžiaus pašventinimui. Atvykus prie Kryžių Kalno 
jau radome atvežtą dievdirbių išdrožtą menišką ąžuolinį 
kryžių. Jo užsakymu rūpinosi muz. Egidijus Virbašius. 
Prie kryžiaus įsigijimo prisidėjo Montrealio Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas "LITAS", paskirdamas 3000 dolerių su
mą Montrealio Aušros Vartų parapijos choro reprezenta
cijai Lietuvoje. Ačiū LITUI! Kryžiuje išskaptuota: Mont- 
realio Aušros Vartų parapijos choras 1991 m.

Yra prisegta ir lentelė, tokiu pat įrašu, kurią parūpi
no choristas Antanas Mickus. Pastačius mūsų kryžių, jį 
palaimino, atvykęs Šiaulių Šv. Petro parapijos klebonas, 
monsinjoras K. Jakaitis ir tarė patriotinį žodelį. Nuo šio 
kalno jau netoli ir žemaičių vyskupo sostinė - Telšiai. 
Čia mūsų jau laukė J.E. vyskupas Antanas Vaičius su 
iškilmingais pietumis. Buvome nustebę patiekalų įvairumu 
ir gausumu. Negalėjome susilaikyti už tą parodytą ma
lonią šilumą ir priėmimą, ir galingai užtraukėme jam 
Ilgiausių Metų!

Visur to laiko taip maža, ir iš čia jau vėl reikia 
skubėti persirengti ir vykti katedron. Prieš koncertą dar 
buvo laikomos Mišios. Pilna jaunimo ir jų giesmių. Ir čia 
jauni žmonės pasiliko išklausyti Kantatos. Šventovė buvo 
pilna žmonių ir jie su atyda klausėsi tų gilių Kantatos 
žodžių ir muzikos. Čia dalyvavo ir vyskupas ir jau antrą 
kartą išklausė tos iškiliosios kantatos "Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva".

Pasibaigus koncertui, J.E. tarė padėkos žodį. Galingai 
nuskamba Tautos himnas, į kurį visi įsijungia. Po himno 
mūsiškiai užgieda giesmę "Aušros Vartų Marijai", "Rūpin
tojėlio skundas" ir galingai bei pakiliai su visa publika 
"Marija, Marija". Tikrai, čia jau ne vienam ašaros riedėjo 
per skruostus.

Pabaigoje katedros chęras sveikino montreališkius ir 
įteikė raguolį pasistiprinimui kelionėje. Padėkos, žodelytį 
tarė ir A.V. choro vadovas A. Keblys. Liksimės ilgai dė
kingi J.E. vyskupui A. Vaičiui už parodytą prielanku
mą ir šilumą.

Grįžome į savo buveines pilni įspūdžių ir vidinio 
džiaugsmo kupini.

Rytojaus dieną turime visą mielą dienelę savo užduo
tims, nes koncertas tik vakare mūsų mielo Klaipėdos 
dekano Kristaus Karaliaus p-pijos bažnyčioje. Dekanas 
Bernardas Talaišis yra šv. Cecilijos d-jos dvasios vadas 
ir daug prisidėjo prie mūsų iškvietimo, dokumentų tvar
kymo bei visų koncertų ir kelionių paruošimo. Labai ge
ras organizatorius ir nuostabiai maloni asmenybė. Visi 
esame jam giliai dėkingi.

Vakare susirenkame atlikti mūsų gražiąją Kantatą, 
kurią jau tiek daug žmonių girdėjo ir ja žavėjosi. Čia 
'irgi pilna šventovė susikaupę jos klausosi, tiek jauni tiek 
vyresni. Pasibaigus koncertui, klebonas sveikina ir dėkoja 
mums. Buvome apdovanoti gėlėmis. Viena iš jaunų mer
gaičių, kurios tarnauja Mišioms, sveikino mus savo pačios 
parašytais žodžiais:

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA"

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

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kate. pal. tekių sųsk. Iki. 6% 
santaupas....--- -------------5.25%
kasclpal.taupymo s-ta ...4.75% 
40<Nsnų Indėlius ..........8. ■% 
1 m. term. IndMIus ....... 9 % 
1 m. tann.lnd.mSn.pal..8.25% 
3 m. tarm.IndSIlua.........8.75%
RRSP Ir RRIF (panaljoa) 6% 
RRSP Ir RRIF1 m. ......... 9%
RRSPInd. 3m.____ 8.75%

IMAME UŽ:
samanines psskolss—74.5% 
neteki, turto pusk. 1 m.......10%
nekll.turto part. 3 .. 11.25% 
Nsmokamaa fiokių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nomokama nartų gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Ud $2.000Ir 
aamanlnlų paskolų 
drauda Ud $20.000.

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, 
tottadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Uopoe-rugpJOčIo mėn. Mttadlenlala uždaryta
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"Nuo mūs pajūrio gelsvo,
Nuo gintarinės Baltijos krantų, 
Nuo kalnų ir klonių, 
Nuo bažnytėlės mūs mažos, 
Mes sveikiname jus visus ir linkime gyvenime 
Stiprybės, laimės, Dievo palaimos!*1

Jaudinantys ir nuoširdūs žodžiai tos jaunos mergaitės.
Koncertą užbaigiame Tautos himnu. Užsklendžiame 

vėlei vieną lapą. Rytoj bus jau oasj<utinis atsisveikinimo 
Koncertas Taikos Karalienės bažnyčioje, dėl kurios juk 
buvo visuose kontinentuose kovota. Jos statytoja^ buvo 
tampomi po komunistų teismus ir kaltinami nebūtomis 
kaltėmis dėl to, kad jie statė Dievo garbinimui oaž- 
nyčią - šventovę.

Šioje Taikos Karalienės šventovėje, labai talpioje, pas
kutinis koncertas ir ankstyviausias - 10 vai. ryto, šven
tovė pilna žmonių - galėjo būti tarp 2-3 tūkstančių. Taip 
mane informavo TV operatorius p. Liukpetris, kuris sį 
paskutinįjį koncertą filmavo.

Šį kartą prie liaudies instrumentų palydos prisijungė 
ir vargonai. Vargonininke buvo Aurelija Biveinienė. Čia, 
Klaipėdoje, abiejuose koncertuose giedojome jau su ma
žesniu sąstatu, nes dirbantieji jau buvo išvykę namo. 
Prieš koncertą vikaras Šimkus pristatė mus publikai. 
Po koncerto, šios bažnyčios choro pirmininkė sveikino ir 
perdavė uždegtą žvakę mūsų chorui ir žalių rūtų pintinė
lę, kurią visi pasidalino. Teko su p. Liukpetriu pasikalbė
ti ir trumpai apibūdinti mūsų veiklą.

Pėstute patraukiame į nepertoliausiai esantį "Vėtrun
gės" restoraną, atsisveikinimo pietums, kuriuos surengė 
iškvietėjai - šv. Cecilijos d-ja su savo dvasios vadu deka
nu kun. Bernardu Talaisium.

Restoranas puikus, puošnus ir didžiulis, gražiai išdeko- 
ruotas. Mūsų laukė ilgi papuošti stalai su visokiais gėri
mais. Viduryje stalo pūpso didžiulis raguolis. Stalą palai
mino mūsų mielas ir pamiltas kun. B. Talaišis. Esame 
jam ir visiems, kurie prisidėjo, nuoširdžiai dėkingi, o ypa
tingai J.E. vyskupui Antanui Vaičiui už parodytą prielan
kumą ir laiminimą mūsų kantatos. Pasistiprinus prasidėjo 
atsisveikino kalbos: kūrėjų, atlikėjų ir visų parapijų kle
bonams už nepaprastai šiltą ir malonų priėmimą. Visoms 
šioms iškilmėms vadovavo šv. Cecilijos Muziku draugijos 
pirmininkas, kompozitorius Arvydas Remesa. Žodį tarė 
solistai: V. Kirstukaitė ir V. Gabrėnas, dirigentė, muz. 
Genovaitė Maironienė, buvęs musų choristas gyd. Audrius 
Žibaitis, choristė Aldona Morkūnienė ir Donato Baltru- 
konio giminaitė, taip pat liaudies instrumentų Kantatai 
aranžuotojas docentą? Vytautas Tesenskas.

Padėkos žodį tarė ir Aušros Vartų p-jos choro meni
nis vadovas Antanas Keblys. Paskutinį padėkos žodį tarė 
dekanas kun. Bernardas Talaišis, Kristaus Karaliaus p- 
jos klebonas.

Kaip paprastai, atsisveikinimo žodžiai nėra niekam 
malonūs, nes jau reikia skirtis su prieteliais, su kuriais 
taip artimai teko bendradarbiauti.

Dirigentė G. Maironienė su muz. Egidijum Virbašiu 
mūsų A.V. chorui įteikė gražią keramikos žvakidę ir ro
žių puokštę. Ši žvakidė šiandien yra prie mūsų didžiojo 
altoriaus ir ilgai primins mums šią pilgriminę kelionę že
maičių žemėn...

iš restorano jau skirstomės pas savo mielus šeiminin
kus paskutinei nakčiai. Atsisveikimo koncerte ir pietuose 
jau nebedalyvavo dalis mūsų jaunųjų dainininkų, nes buvo 
išvykę grįžimui namo. Šių septynių dainininkų kelionė 
Varšuvon buvo pilna netikėtumų ir gana varginanti. Betgi 
kas Sovietijoje gali būti tikras? Ten gali keisti įstatymus 
valandomis ir kada tik nori, neatsiklausdami keliauninko. 
Na, bet jiems pasisekė laimingai grįžti nustatytu laiku 
namoliai ir į darbovietes.

Rytojaus dieną, kas bebuvome likę Klaipėdoje, susirin
kome kelionei į Vilnių, į savo nuolatinį kelionių auto
busą, vairuojamą Aleksandro. Tai jaunas žmogus, pilnas 
jumoro ir gerai susipažinęs su vietovėmis, po kurias mus 
vežiojo. Atsisveikinti atskubėjo Veiviržėnų klebonas kun. 
J. Janauskas su dovanomis. Atvežė spalvotas buvusių 
iškilmių nuotraukas visiems choristams ir porą istorinių 
vaizdajuosčių, surištų su šia istorine vietove.

Atvežė ir Klaipėdos TV punkto vedėjas p. Liukpetris 
paskutiniojo koncerto Taikos Karalienės bažnyčioje vaizda
juostę. Atvyko ir Klaipėdos dekanas kun. B. Talaišis ir 
jau susėdusioms choristams tarė paskutinį atsisveikinimo 
žodelį.

Atvykus Vilniun, mus sutiko ir lydėjo visą laiką mie
las Kęstutis Juknevičius; išlydėjo iki Vilniaus su savo 
žmonele, dainininke, kuri gelbėjo mūsų altams. Prasidėjo 
tolimas kelias - 310 km. Lietuvos laukeliais. Taigi, atsi
sveikinome su mielais klaipėdiečiais, su kuriais taip gra
žiai buvo bendradarbiauta.

TELt 366-5484

cownMCTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A.ALUON
LAŠALU. OUt HSPKX

Richard 
■oom-----COUVRIUR

7725 George LaSalle 
Qerleasiss patarėjau ir darika atlikkjaa atapdaapya 
OUY BICBABB. karia jaa aapial Uataviaea p atara aaja. 
Dsrką atlieka aailatagai ir pripiaaaaaia kaiaaaia. ■ 
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199.1 m. rugpjūčio 28 d. Kingstone, mirė 
ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ, 

viena žymiausiu tautodailės kūrėjų ir darbuotojų, 
kuri visapusiškai domėjosi lietuvių kultūra, ypa - 
tingai spauda.

Josnuolatinį dėmesį ir paramą per eilę de
šimtmečių patyrė ir Montrealyje leidžiamas lie
tuvių laikraštis "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA".

Po sunkios ligos Ji iškeliavo į Anapus.
Nuoširdžiai apgailestaudami, reiškiame užuo

jautą Jos vyrui dail. ANTANUI TAMOŠAIČIUI, 
seseriai ALDONAI VESELKIENEI, broliui PETRUI 
MAŽEIKAI ir artimiesiems.

WNL" leidėjai, redakcija ir darbuotojai.

A t A
Dail. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 

įnirus,
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Jos vyrui 

dail. ANTANUI TAMOŠAIČIUI, seseriai AL
DONAI VESELKIENEI, broliui PETRUI ir arti
miesiems.

Prisimename Ją su dėkingumu ir meile, nes 
Ji mus auklėjo, įkvėpė meilę lietuvių liaudies 
menui, dalindamas! savo žiniomis ir kūryba -

Montrsalio "VAIVORYKŠTĖ”

Mielai dailininkei, tautodailės kūrėjai
ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI

pasitraukus į Amžinybę, liūdime ir nuoširdžiai 
užjaučiame Jos vyrą dail. Antaną Tamošaitį, 
seserį Aldoną, brolį Petrą ir artimuosius -

Ieva ir Kostas Anruškevičiai, 
Ada ir Vilius Pėteraičiai

Kūrybingą, ilgą gyvenimą išgyvenus ir į Am
žinybę pasitraukus, mielai bičiulei'

A + A

DAIL. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI,

su dėkingumu Ją prisimename ir liūdime Jos 
netekę.

Nuoširdžiai užjaučiame Jos vyrą dail. ANTA
NĄ TAMOŠAITI, tautodailininkę seserį ALDONĄ 
VESELKIENĘ, brolį PETRĄ MAŽEIKĄ ir visus 
artimuosius -

BIRUTE ir HENRIKAS, 
GINTARAS ir ALDONA 

NAGIAI

Mūsų mielai
A t A

SOFIJAI TAUTERIENEI
iškeliavus amžinybėn, vyrui HENRIKUI, dukroms 
MARYTEI ir JOLANTAI su šeimomis, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame mūsų giliausią užuo
jautą -

Marija ir Jonas 
Adomaičiai

Keliaujant teko pervažiuoti aukščiausią Lietuvos vie
tovę, tarp Maltinėnų ir Upynės. Prie Rainių dideli prūdai 
kuriuose auginami karpiai. O Rainių miškelyje, čia juk 
buvo nužudyta daug Lietuvos sūnų.

Teko pamatyti daugelyje vietų ir tas karališkas gul
bes. Matėme pulkus gandrų, bevarlinėjančių po pievas ir 
daugelį gandralizdžių įvairiose vietose. ~

Buvo šienapjūtė, tai labai daug žmonių matėsi lau
kuose vartant šieną visokiom priemonėm. Šiaip kraštas 
žalias, su daugeliu miškų ir miškelių.

Pravažiuojam ir tą apdainuotą Dubysą. Ji atrodo tokia 
mažytė, krantai apaugę medžiais ir krūmokšniais. Plentai 
platūs ir gerai prižiūrimi.



I n Montreal
MIRUSIEJI:
• Anastazija MAŽEIKAITE- 
TAMOŠAITIENĖ, 80 m., po 
sunkios ligos mirė Kingston, 
Ont. ligoninėje rugpjūčio 
mėn. 28 d.

Dail.a.a. A.Tamošaitienę» 
atvykusi Kanadon, apsigy
veno. . Montrealyje, vėliau 
išsikėlė j Kingstonę.

Liko vyras dail.Antanas 
Tamošaitis, sesuo tautodai
lininkė Aldona Veselkienė, 
brolis Petras su šeima, 
seserėnas Linas, seserėčia 
Rasa ir kiti artimieji.

Palaidota Toronto Lie
tuvių Šv.Jono kapinėse.

• Valentina PIEŠINIENĖ,
85 m., mirė ligoninėje.
Liko sunūs: Alfredas, Alek
sas ir Raimondas, brolis 
Kostas Meškauskas Hamil
tone ir kiti artimieji. Pa
laidota iš AV P-jos bažny
čios Notrę Dame dės Nei
gęs kapinėse.

• Adelė MATULAITIENĖ^ 
DIŠKEVIČIŪTE, 83 m.> mirė 
ligoninėje. Liko 3 sūnus 
ir kiti artimieji. Palaidota 
Lachine kapinėse.

• Jonas BALČIŪNAS,, 91 
m., mirė rugsėjo mėn.3 
d. Palaidotas iš Aušros 
Vartų P-jos bažnyčios .

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• Seselė Paulė išvyko 6 
savaitėm į Lietuvę, kur 
ji dalinsis savo patyrimu. 
Jos pareigas eina Seselė 
OLIVETA, atvykusi iš Put- 
namo, JAV.

"RŪTOS" KLUBAS
Montrealio Lietuvių 

Auksinio Amžiaus Klubas 
'RUTA"įsteigtas 1976 m. 
spalio mėn.21 d. Tikslas 

palaikyti narių tarpe 
draugiškus ryšius,organizuo
ti narių švietimo progra
mas, pramogas bei išvykas. 
Per vienerius metus suor
ganizuojamos 5-10 paskai
tos įvairiomis temomis, 
viena didesnė išvyka ir 
paskutiniaisiais metais buvo 
rodomos vaizdajuostės iš 
Lietuvos gyvenimo bei 
Lietuvos aukštųjų svečių 
lankymosi šiame krašte. 
Savu laiku buvo pravesti 
prancūzų kalbos kursai.

Kiekvienais metais ruo
šiami bazarai - jomarkai 
klubo kasai papildyti. Klu
bui priklauso apie 150 na
rių. Arti 3.000 tomų lietu
viška biblioteka naudojasi 
gera dalis klubo .narių.

Klubo steigėjai buvo 
a.a.Steponas . Kęsgailą, ir 
NPM Seselės -Paulė ir 
Oliveta, kurių patalpose 
klubas ir yra įsikūręs. Klu
bo valdybos pirmininkais 
yra buvę Jonas Adomaitis, 
Kostas Toliušis, Bronius 
Staškevičius ir Petronėlė 
Juškevičienė. Daug klubui 
nusipelnusi yra a.a.Eugenija 
Urbonaitė, Lietuvoje buvu
si rankdarbių instruktorė.

Ruošiamasi šių metu 
bazarui ir įdomioms prog
ramoms. 
• į Lietuvių Tautodailės 
Instituto metinį, suvažiavi
mų dail.A.ir A.Tamošaičių 
Sodyboje buvo nuvykusios 
R.Brikienė, E.Kerbelienė, 
B.Nagienė ir D.Staškevičie- 
nė. Jas nuvežė Iz.Mališka.

Jis buvo labai patenkin
tas kelione, nes turėjo 
progos pirmų kartę aplan
kyti dail.A.ir A.Tamošaičių 
Sodybę.

ims

š. m. rugsėjo mėn. 29 d. SEKMADIENĮ

Aušros Vartų parapijos salėje
• 11 vai. iškilmingos pamaldos šventovėje
• 12 vai. - koncertas salėje

dalyvaujant Lietuvos solistei mezzo-sopranui
DANUTEI GRAUSLYTEI

• Po koncerto - Pietūs. AUKA - $10.-
VlSl MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI !

MONTREALIO A.\. PARAPIJOS KOMITETAS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSŠSSSSSSSSSS

• Paskutiniuoju metu keli 
įvykiai sudrebino lietuvius, 
galų gale - džiaugsmingai.’

duotojul Kęstučiui BAU- 
ŠIUI- paskelbta žinia, kad 
galų gale ir Gorbačiov’as

Pripažino Pabaltijo laisvę 
ne tik Kanada, bet ir prez. 
Bush’as- todėl Montrealyje 
rugpjūčio 31 d. vyko įspū
dinga ir linksma automobi
lių su tautinėmis vėliavo
mis kavalkada.

Rugsėjo 1 d., atvykus 
VILNIAUS miesto merui 
Arūnui ŠTARUI ir jo pava-

nusileido: pripažino Lietuvą^ 
Latviję ir Estiję nepriklau
somomis valstybėmis.

Iš linksmosios pusės- 
atvyko satyrinis teatras 
ŠĖPA, kuris savaip komen
tavo politinius įvykius.

Po tokio apogėjaus bus 
galima atsikvėpus laukti 
rudens.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 vai. .Utie. 

Procraaos V .4*1 a* LIUDAS STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr., Duverney, Lavai,P.Q. H7G 4K7 

Tel: 669 - 8834

PAGERBIANT MIRUSIUS, KANADOS LIETUVIŲ
FONDUI AUKOJO:

• A.a. Juozui VALIULIUI prisiminti: po $50 - M.Pu- 
žauskienė, E.J.Dalmotai; $40 - G.A.Daslal; po $20 - 
A.Dasys, A.L.Grlgeliai, L.Šimonėlis, A.M.Kringeliai, 
O.Sitkauskienė; po $15 - B.Bunys, L.A.Asipavičiai, P. 
Gabrys, A.K.Rašytiniai, M.V.Markauskal, V.Vlllušlenė, 
J.J.Žitkai; po $10 - Z.Barysas, A.Norkeliūnas, B.šimo- 
nfelis.

• a-a. Onai BIELIŪNAITEI prisiminti: $25 - B.Na
gienė; po $20 - E.V.Kerbellal, I.Maziliauskienė, A.Ru- 
dytė, K.Andruškevičius, H.Z.Lapinai, R.L.Urbonai, D.B. 
Staškevičiai, D.R.Staškevičlai; J.J.Adamoniai; po $10 - 
J z.Lukoševičius; M.A. Joneliai,

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ: 
po $25 - P.Kaziukonis, Pr.Jankauskas, B.Kasperavičius 
(2 m.); $20 - J.Kibirkštis (2 m.); $15 - Vl.Drešerls; 
$lo-V.BilduŠas; po $5 - P.Ročys, V.Urniežius,J.Krišto
laitis,M. Juodviršis;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
M.Šniuolis, J.Žitkus, N.Juknė, A.Mecelis, J. K i sel a 1 - 

tienė, H.Adomonis, P.Tekutiene (2 m.), J.Račius (2 
m.), .J.Lašys (2m.), A.Klrklllonis, A.Janušas, V.Gudzins- 
kienė, P.Česnulis, Pr.šimelaitis;

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$15 - A.Žitkienė; $40 - L.Šimonėlis; po $50- Gus

tave Von Černin, V.R.Paukštaitis;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ:
J.Vilgalis (2 m.), V.Gražulis (2 m.);

• a.a. dr.Viktoro SNIEČKAUS prisiminimui $50 - 
našlė P.Sniečkuvlenė.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

(Dr. JONAS MALISKA 1 
Tol.: 866-8235 I

Dr. MICHEL HUYNH 
Tai.: 866-9297

D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI
1440 St. Catharina St. W. Sui*e701

Montreal, P.Q. H3G 1S5

AUKOS;
$ 72 - J.Bernotas; $25 - XY; po $20 - A.Vaupšas, 

O.Cečkauskienė; $ - A.Kenstpvlčius.
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ) "NL"

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJAS-OURURGAS 
•606 Centrale, (kamp.4s a*) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
HSP INS. Ttel. 364-4658.

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

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907 A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7 

Tel: 722-3545; Res: 256-5355

JOANA ADAMONYTĖ C.I.B., DONNA SVRA14A C.I.B.» 
PETRAS ADAMONIS C.I.B.

Greitas ir tikslus patarnavimas.
Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

SPAUDA IŠ LIETUVOS
Norintieji užsiprenumeruoti "LITERATŪRĄ IR 

MENĄ", taipogi " švyturį" iš Lietuvos, gali kreiptis 
į tų leidinių atstovę Kanadoje ir JAV-se Liudų 
Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, Duvernay, Lavai, 
Que., Canada H7G 4K7,tel:669-8834.

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

Tel: (514)-842-1231,
Ext. 1663

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tek (514J-842-9211.

KAILIU SIUVĖJAS

Dr. A.S. POPIERAITIS 
B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING 
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

1155 rue Metcalfe, Suite 1143, 
Montreal, Quebec, H3B 2V6 
Fax: 871-1784; Tel: 871-1430

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

EAGAN REALTIES INC
5344 VERDUN AVE., VERDUN, H4H 1K4 

Nekilnojamo turto pirkimo ir pardavimo 
patarnavimas

BRONIUS NIEDVARAS
Bus: 766-3586 Res.: 487-4938

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: K/C LEON SERVICE, 
W67 Sherbrooke St, W, Montreal tel.: (514) 488-3363 

Toronte tcl.s (416) 886-7659
Aparatai yra ftų firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo.

Two cassete radio- $89. Video nuo $299. 
Video camera $1299. - 

Oooooooooooooooooooooooooooooooooeooo'

Z I ENK A PLUMBING
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS N0RKEL1ŪNAS . b.a. c.s.c., lb.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514)747 - 4690

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

JONAS &CŪTČ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINUAUS DURYS, LANGAI, STOGE U Al, 
APKALIMAI ALI ŪMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
Savininkas: MIKE OSKOVICZ

3351 Bdoir St., Montreal , Quo., H2A 2A5 
Tol .fonas: 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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