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LIETUVA PRIIMTA EUROPOS SAUGUMO IR 
BENDRADARBIAVIMO NARIU

1991 m. rugsėjo 10 d. Maskvos Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijoje Lietuva, Latvija ir Esti
ja buvo priimtos pilnateisiais (CSCE) nariais. Užsienio 
reikalų ministrai Algirdas Saudargas, Lennart Meri ir 
Janis Jurkans išreiškė padėką už priėmimą. Lietuvos at
stovas, valstybių alfabetine tvarka, sėdi tarp Lichtenštei
no ir Liuksemburgo delegatų. . (ELTA)

PREZIDENTO BUSH* O PAGALBOS PABALTIJUI PLANAS
Lietuvių, latvių ir estų išeivijos atstovai rugsėjo 11 

d. buvo pakviesti į Baltuosius Rūmus išklausyti prez. 
Bush' o pareiškimo apie pagalbą Pabaltijo valstybėms.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatiniai atstovai: 
Stasys Lozoraitis, Anatol Dinbergs ir Ernst Jaakson, buvo 
priimti Baltųjų Rūmų ovalioje ištaigoje, kur su jais pasi
kalbėjo Prezidentas.

Išeivijos atstovai laukė Franklin Roosevelt kambaryje. 
Ten atykęs Veteranų Adiminstracijos sekretorius Edward 
Derwinski pranešė, kad neturkus bus paruošta didoka 
vaistų ir medikamentų siunta Pabaltijo valstybėms.

Užbaigęs pasikalbėjimą su Pabaltijo diplomatiniais at
stovais, prez. Bush, jų lydimas, atvyko į F. Roosevelt 
salę. Susirinkusieji jį sutiko gausiais plojimais.

Pasveikinęs susirinkusius, Prezidentas didžiai įvertino 
diplomatinių atstovų ir Pabaltijo tautų kilmės amerikie
čių nenuilstamas pastangas atgauti laisvę ir nepriklauso
mybę. Dabar, kalbėjo jis, Estija, Latvija ir Lietuva vėl 
laisvos ir mes sveikiname jas įsijungusias į laisvų tautų 
bendriją. Iškeldamas istorinę šio smirįtikimo reikšme, Pre
zidentas pabrėžė,^ kad yra atstatyti diplomatiniai santy
kiai tarp JAV ir šių laisvų kraštų.

Prezidentas taip apibūdino JAV pagalbą Pabaltijo vals- 
tybėTA rems Pabaltijo valstybių priėmimą į Jungtinių 
Tautų organizaciją, kai rugsėjo 17 d. prasidės jų visuoti
nis susirinkimas. Prezidentas pridūrė, kad JAV taip pat 
parėmė Pabaltijo valstybių įsijungimą į CSCE šios savai
tės pradžioje.

JAV imsis priemonių kaip galima greičiau atšaldyti 
auksą ir kitas vertybes.

JAV normalizuos ekonominius santykius su Pabaltijo 
valstybėmis, taikydamos joms didžiausią palankumą pre
kyboje (MFN sutartis).

JAV padės Pabaltijo valstybėms įsijungti į pasaulinį 
ūkį, įstoti į Tarptautinį Finansinį Fondą ir Pasaulinį Ban
ką.

JAV drauge su savo sąjungininkais organizuos ekono
minę pagalbą Pabaltijo valstybėms.

Ir galiausiai, JAV planuoja bematant pradėti Taikos 
Korpuso ("Peace Corps") programą Estijai, Latvijai ir Lie
tuvai.

Prezidentui išvykus, aukšti Valstybės departamento pa
reigūnai Curtis Kam man ir Nicholas Burns savo pareiš
kimuose papildė ir paryškino Prezidento paskelbtą pro
gramą, atsakinėjo į klausimus.

Šiose iškilmėse VLIKui atstovavo dr. Domas Krivickas 
Jose dalyvavo ALTCs, Lietuvių Bendruomenės ir kitų 
lietuvių organizacijų atstovai, jų tarpe ir p. Dalia Bobe- 
lienė, Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio kviečiami lietu
vių organizacijų atstovai susirinko Lietuvos Atstovybėje 
atšvęsti šią iškilmingą dieną. (ELTA)

■

Nuotr. V.Kapočiau*

(VYKIŲ APŽVALGA
h. n.

IR ARMĖNIJA 
PASISKELBĖ 
NEPRIKLAUSOMA

Po rugsėjo mėn. 23 d. 
referendumo, kuriame 
balsavo beveik 90% turin
čių balsavimo teisę, apie 
99% pasisakė už Armėnijos 
nepriklausomybę. Ją oficia
liai Armėnijos prezidentas 
ir deklaravo sekančių dienų. 
Jisai šiuo metu tariasi 
su Azerbaidžano valdžia 
dėl Nagorno-Karabach'o 
srities, kurios dauguma 
gyventojų yra armėnai. 
Iki šiol vykusiose tarpusa
vio kovose yra žuvę apie 
500 žmonių. Pasitarimams 
šių dviejų respublikų vadus 
suvedė Boris Jelcin’as, 
pats asmeniškai atvykęs 
iš Maskvos į vykstančias 
derybas. Rusijoje ir pasau

lyje buvo prieš kelias die
nas susirūpinta, kai Jelci- 
n’ui gydytojai liepė dvi 
dienas ilsėtis namuose. 
Pranešimuose buvo mini
mas lengvas širdies sutriki
mas.

Tuo tarpu Gruzijoje, 
kuri taip pat siekia nepri
klausomybes, kelias savai
tes vyksta neramumai. 
Laisvu balsavimu išrinktąjį 
dabartinį prezidentą opozi
cija kaltina diktatoriškais 
polinkiais ir reikalauja 
arba atšaukti kaikuriuos 
nedemokratiškus savo pot
varkius, arba atsistatydinti* 
Laikraštį leidžiant, atrodo, 
jau ieškoma kompromisų.

Jugoslavijoje paskelbtos 
jau kažin kelintos paliau
bos. Rugsėjo mėn.23 d. 
paliaubos kol kas laikosi. 
Serbų četnikai ir Jugosla-

vijos kariuomene yra užė
musi nemažą dalį Kroatijos. 
Europos Bendrija ir Jungti
nės Tautos ieško sprendi
mo. Kaip žinia, Kroatija 
ir Slovėnija pasiskelbė ne
priklausomomis ir nori 
atsiskirti nuo komunistinės 
Jugoslavijos.

Quebec'o žurnalistai, 
prez.Landsbergiui lankantis 
Washington’e, bandė jį 
išprovokuoti, klausdami 
ar jis pritartų Quebec’o 
atsiskyrimui nuo Kanados. 
Vyt.Landsbergis atsakė, 
kad jis nemato paralelės 
tarp Lietuvos ir Quebec'o 
provincijos nepriklausomy
bės siekio.

KANADOS KONSTITUCINĖ 
REFORMA

Federalinė vyriausybė 
jau paruošė Kanados kons
titucijos reformų projektą 
ir jį paskelbė š. m.rugsėjo 
mėn.24 d. Laikraštį atiduo
dant spaudai, tikslios pro
jekto detalės dar nebuvo 
žinomos. Minėta tačiau 
apie Quebec'o provincijai 
suteiktiną 'distinct society' 
pripažinimą (kalbai, kultū
rai ir įstatymdavystei) 
ir renkamą senatą. Visoms 
provincijoms bus suteikta 
daugiau teisių, o indėnams 
ir eskimams pažadama 
neilgiau už 10-ies metų 
suteikti savivaldą.

įsidėmėtina, kad pekis- 
tai ir jų vadas Parizeau 
ši konstitucinį projektą 
jau supeikė dar jo nė ne
matę. Kai turima tiek 
"geros valios", sunku pati
kėti, kad ši grupuotė nuo
širdžiai ieško kokių nors 
kompromisų, siekiant ge
resnės Kanados konfedera
cijos.

Pastaruoju metu ypač 
karštai deklaruojama Que
bec'o provincijos nepriklau
somybės siekiai, dažnu 
atveju lyginant save su 
Pabaltijo valstybėmis, Gru
zija, Armėnija, Slovėnija 
ir Kroatija. Atrodo, kad 
šios provincijos elitas ne
nori girdėti, kad tarp anų

valstybių ir Quebec'o nėra 
jokio panašumo: nė vienas 
kvebekietis nemirė gulage, 
nė vienam nebuvo uždraus
ta laisvai kalbėti ir bal
suoti, o persekiojami šioje 
provincijoje yra visi "negry- 
nakraujai" kvebekiečiai 
ir anglų kalba. Pekistų 
•kurstoma šovinistiška lai-
kysena yra pasiekusi tokio 
liguistumo, kad net ledo 
ritulio žaidėją Lindros, 
nepanorėjusį žaisti už Que
bec'o miesto NORDIQUES 
komandą, vietinė prancūzų, 
spauda visaip užgauliojo 
ir buvo net tokių, kurie 
žadėjo jį nulinčiuoti. Que
bec'o provincijos žurnalis
tai, prez.Vyt.Landsbergiui 
lankantis Washington’e, 
bandė jį išprovokuoti, klaus
dami ar jis pritartų Que
bec'o atsiskyrimui nuo 
Kanados. Jis atsakė, kad 
nematąs paralelės tarp 
Lietuvos ir Quebec'o pro
vincijos nepriklausomybės 
siekio.

Visa tai primena Mont- 
realio liūdnai pagarsėjusį
Olimpinį stadioną, kurį 
nuo jo pastatymo dienos 
kasmet reikėjo remontuoti 
ir lopyti, į kurį jau sukišta

CONSULATE GENERAL OF JAPAN 
299 PARK AVENUE

NEW YORK. N. Y. 10171 <2121371-8222

The Honorable Anicetas Simutis
Consul General of Lithuania

41 West 82nd Street
New York, NY 10024 September 6, 1991

Dear Consul General Simutis,
I am delighted and honored to convey the following 

statement isssued by the Chief Cabinet Secretary,Mr.Mis- 
oji Sakamoto, on September 6,1991.

In a statement made on August 26 concerning the issue 
of the independence of the Republic of Estonia, the Republic 
of Latvia and the Republic of Lithuania, Japan expressed its 
support for their peaceful realization of independence reflecting 
the free will of the people. Today, based on this original stance, 
the Government of Japan announces formal recognition of 
these three countries.

Japan welcomes the official recognition of independence 
of the three countries by the Soviet State Council and wishes for 
prosperity in the three republics. The Government of Japan 
would also like to express its hopes for a further advancement 
of friendly relations with Estonia, Latvia and Lithuania in the 
future.

Sincerely,

Fumihiro Takagi
šimtą kartų daugiau pinigo, Director of Political Affairs
negu statytojai buvo numa-
tę ir pažadėję (iki šiol ' Generalinis Japonijos Konsulatas atsiuntė sveikinimo raštą 
žymiai virš bilijono dole- Lietuvos gen.konsului New York'e, Lietuvai atgavus Nepri- 
rių) ir kuris prieš kelioliką, klausomybę/.
dienų ėmė taip trupėti, ~........    ~ ---................ — ----
kad teko jį uždaryti neri
botam laikui. Ir tai, deja, 
ne vienintelis ir ne pasku
tinis šios provincijos nepa
sisekimas.

NEPRIKLAUSOMOS , 
LIETUVOS PADANGĖJE

Lietuva jau įžengė į 
tarptautinę laisvų tautų 
šeimą. Ji priimta Jungtinių 
Tautų organizacijon, ji jau 
narė Tarptautinio Olimpini 
nio komiteto, ją pripažino 
kasdien vis didėjantis skai
čius pasaulio valstybių. 
Tarptautinėje ir mūsų spau
doje pilasi straipsnis po 

/nukelta į 2 psl........... /

VLIKO ATSTOVAI LIETUVOJE
Lietuvos ministro pirmininko G. Vagnoriaus kvietimu 

VLIKo atstovai iš Maskvos vyks į Vilnių aptarti tolimes
nes VLIKo funkcijas ir būti painformuotiems apie Lietu
vos vyriausybės politinės veiklos planus.

VLIKas yra numatęs (jei VLIKo taryba patvirtins) su
rengti VLIKo veiklos uždaromąjį suvažiavimą Lietuvoje, 
kurio metu VLIKo turimi archyvai ir politinis patyrimas 
ir didesnioji dalis finansų bus perduota Lietuvos vyriausy. 
bei. Tautos Fondas dar turės veikti keliolika metų, nes 
yra ilgesnių metų įsipareigojimai surišti su įvairiais pali
kimais.
VLIKO SEIMAS

Paskutinis VLIKo seimas laisvajame pasaulyje įvyks 
Čikagoje 1991 m. lapkričio 22-24 d.d. Yra numatytos įdo- 
mios diskusijos, vadovaujant dr.A. Štromui. Dalyvaus vy
riausybės atstovai iš Lietuvos. Seimo rengimo komitetui 
pirmininkauja VLIKo vicepirm. dr. L. Kriaučeliūnas. (ELTA).



NefniUflUMW^JuliuM
Ui Lietuvos iilaisvinimą! Ui Utikimybį Kanadai! 
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For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankralEiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąiinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PAREIŠKIMAS 
DEL REABILITACIJOS

LAISVĖS ŠVENTĖ Vingio Nuotr. V. Kapočiaus.

Vilnius, rugsėjo 6 d. (LIC, New York). - JAV spaudoje 
pasirodė pranešimas, jog Lietuvos Respublikoje reabilituo
jami nacistiniai nusikaltėliai. Tai visiškai neatitinka tikro
vės.
Laikomasi įstatymo.

Lietuvoje tikrai vyksta gana platus tremtinių bei poli
tinių kalinių, represuotų sovietų okupacijos metais, reabi
litavimo procesas. Šio reabilitavimo pagrindus bei sąlygas 
nustato 1990 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įsta
tymas "Dėl asmenų represuotų už pasipriešinimą okupaci
niams režimams, teisių atstatymo". Jau pats šio įstaty
mo pavadinimas rodo, Lietuvoje reabilituojami asmenys, 
pasipriešinę okupaciniams - tiek sovietų, tiek nacisti
niams režimams ir negali būti reabilituojami asmenys, 
bedradarbiavę su šiais režimais. Be to, įstatymo 2 str. 
nustatyta, kad nereabilituojami asmenys, dalyvavę begink
lių žmonių žudymuose bei kankinimuose ir genocido nusi
kaltimuose.
Kas yra reabilituojami.

Kokie gi Lietuvos gyventojai, represuoti sovietų oku
pacijos metu reabilituoti? Tai tremtiniai, kurie buvo iš
tremti vien dėl to, kad nepriklausomoje Lietuvoje turėjo 
atitinkamą turtą, užėmė tam tikras pareigas valstybės 
tarnyboje ar priklausė visuomeninėms organizacijoms, bei 
jų šeimos nariai. Reabilituojami taip pat ypatingojo pasi
tarimo karinių tribunolų bei buvusios Lietuvos TSRS teis
mų Įkalinti asmenys, kurie buvo nuteisti už dalyvavimą 
rezistencinėje kovoje prieš sovietų "bkupacinį režimą, 
jeigu jų veikla nebuvo susijusi su beginklių žmonių žudy
mais bei kankinimais, bei asmenys nuteisti už taip vadi
namąją antisovietinę agitaciją ir propagandą.
Kruopščiai tikrinamos su naciais bendradarbiavusių bylos

1 Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ir 
Aukščiausiąjį Teismą kreipiasi, prašydami reabilituoti 
asmenys, kurie buvo nuteisti už bendradarbiavimą su 
naciais - dalyvavimą baudžiamuosiuose būriuose ar žydų 
tautybės žmonių žudymuose. Šiais atvejais kruopščiai 
tikrinamos bylos, o reikiamais atvejais, prokuratūra atlie
ka papildomą patikrinimą. Tiktai tais atvejais, kai bau
džiamosios bylos bei papildomo patikrinimo duomenys 
neįrodo, jog šie asmenys bendradarbiavo su naciais, vyk
dė genocido nusikaltimus, jiems išduodami teisių atstaty
mo pažymėjimai. Asmenys, talkininkavę nacistams, žu
dant ar kankinant beginklius žmones, ar darant genocido 
nusikaltimus, nereabilituojami. Pažymėtina, kad teisingu
mo organai, nustatydami ar asmenys dalyvavo genocido 
nusikaltimuose, remiasi Genevos konferencijos dėl geno
cido nuostatomis.

Nacių kolaborantai nereabilituojami
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Aukš

čiausiasis Teismas atsisakė išduoti teisių atstatymo pa
žymėjimus apie 2% asmenų, kurie kreipėsi dėl jų išdavi
mo. Pagrindinis atsisakymo išduoti pažymėjimus motyvas 
- bendradarbiavimas su nacistais, dalyvavimas genocido 
nusikaltimuose.

Pareiškimą pasirašė Lietuvos Respublikos Aukščiausio- 
jo Teismo pirmininkas M. Lošys.

THE GAZETTE, MONTREAL. THURSDAY. SEPTEMBER 19, 1991

(... atkelta iš 1 psl.) 
straipsnio; aprašymų, pata
rimų, pamokymų, paskatini
mų begalės, pastarųjų ypač 
apstu mūsiškėje ir Lietu
vos spaudoje. Reikia tikė
tis, kad 
Lietuvos 
įstaigos.
tačiau, būtų, daugiau kon
krečios paramos negu žo
džių. Žodžių netrūksta nė 
Lietuvoje.

Betgi tarpe visų tų švie
sių pragiedrulių esama ir 
debesų. Paskutinės žinios 
iš Vilniaus, apie lietuvių- 
lenkų santykius nėra per 
daug džiuginančios. Pasiro
do, Lenkijos vyriausybėje 
dar vis esama nenoro sutik
ti su esamąja padėtimi Vil
niaus krašte. Reikalaujama 
ypatingų teisių, net univer
siteto, bet nenorima nė žo
džiu užsiminti apie lietu
vių mažumos teises Lenki
jos teritorijoje.

Ypač nemaloniai nuteikė 
-.staiga pasirodžiusios JAV 

ir ^Kanados didžiuosiuose 
laikraščiuose Simon Wiesen
thal'io centro ir Žydų 
Pasaulio kongreso pareiški
mai apie neva tai tūkstan
čius Lietuvos vyriausybės 
reabilituotų nacių karo 
nusikaltėlių. Konkrečiai pa
minėtos tiktai trys pavar
dės. Lietuvos reakcija bu
vo greita ir tiksli, bet ati
taisymo iki šiol taip ir ne
teko skaityti amerikiečių 
spaudoje. Vilniaus radijas 
pranešė, kao už šios neaiš
kios akcijos šmėkšo KGB 
ranka. KGB visuotino melo 
dirbtuvėse buvo darbuotasi 
ir praeityje, bet nustebino 
S. Wiesenthal'io centro 
teigimas, kad iki šiol visa 
KGB suteiktoji jam medžia
ga buvusi teisinga. įdomu, 
ar šio centro bus tokia 
pat nuomonė, kai pradės 
kilti viešumon sovietų karo 
nusikaltėlių vardai ir nusi- 
’kaltėliai? O gal tai noras 
užbėgti už akių? Imamasi 
net visai nesmagių klasto
čių. Štai NEWSWEEK š.m. 
rugsėjo mėn. 16 d. numery- 

• je, 40 psl.į įdėta nuotrau
ka (straipsnyje "Nedovano

jais pasinaudos
vyriausybė ir

Pageidautina,

tina amnestija") su parašu: 
"Adolf Hitler salutes a 
crowd of Lithuanian supor- 
ters in 1939". Nuotrauka 
aiškai daryta 1939 m. ko
vo 23 d., kai Hitleris lan
kė Klaipėdos miestą, šven
čiant Klaipėdos krašto at- 
plėšimą nuo Lietuvos. Svei
kina jį uniformuoti Klai
pėdos krašto nacių KUL- 
TURVERBANDo smogikai! 
Jie tėra tiek pat "lietu
viai", Kiek buvo čekoslova- 
kai Sudetų krašto naciai, 
sveikinę Hitlerį, užimant 
Čekoslovakijos Bohemiją ir 
Moraviją. Argi to nežinojo 
Jonathan Alter ir 
Meyer, kurie tai 
būvodami Vilniuje? 
kad buvo lengva
pasitikrinti teisybę 
nuotrauką ir kai kuriuos jų 
perdėtus ir netiklslius tei
gimus. Kol kas jokio ati
taisymo taip pat nėra. O 
juo turėtų pasirūpinti mūsų 
jdjplomatinė ir politiniu- 
veiksmų tarnyba.

Visa tai panašu į norą 
kaip nors apjuodinti atsi
kuriančią laisvą Lietuvą. 
Pagiežos esama kai kurių 
žydų veikėjų sluoksniuose 
tiek daug, kad net vienas 
Izraelio
neseniai ir patį JAV pre
zidentą 
pavadino "melagiu ir anti
semitu" už tai, kad JAV 
prezidentas paprašė 4 mė
nesiams atidėti 10 bilijonų 
dolerių prašomą kredito už
tikrinimą Izraeliui.

Michael 
parašė 

Manau, 
Vilniuje 

apie

ministerių visai

George Bush'ą

IR LIETUVA - PILNATEISĖ 
NARE TARPTAUTINIO 
OLIMPINIO KOMITETO

ASSOCIATED PRESS 
pranešė š.m. rugsėjo 19 d. 
THE GAZETTE laidoje, 
kad Pabaltijo respublikos, 
Lietuva, Latvija ir Estija, 
po 50 metų trukusios anek
sijos į Sov. Sąjungą, yra 
vėl priimtos į Pasaulinę 
Olimpinių Žaidynių sporto 
organizaciją. Cituojamas 
Artūras Poviliūnas, Lietu
vos Olimpinio Komiteto 
pirmininkas: "Mes laukėme

Baltics back in Games after 50 
years

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 1991

U.S. Recognizes the Baltic States
" USA TODAY"- 1991 m.rugpjūčio mėn. 26 d. laida:

e Rise And Fall Of Soviet Communism
► Revolution 
overthrows Tsar 
Nicholas II; Bolsheviks,

headed by Vladimir Lenin, seize 
power in November.

► Bolsheviks defeat 
anti-Communists In civil

VttWrtl war; Lenin begins to 
nationalize economy, bars private 
trade, collectivizes farms.

Stalin s rise to power.
► Lenin dies, but leaves 
warning about Stalin, 
who quickly assumes

millions of citizens shot or Imprisoned.
► Non-aggression pact 
with Germany gives

\rtWrUA\ Baltic nations to the 
Soviet Union.

► Germany breaks

power.
► Stalin begins Great 
Purge; political 

IrTVWAAX opponents executed;

► Soviet troops capture 
Beilin, help defeat 

.rt&Ywl Germany; peace talks at

parke I.m. rugsėjo mėn. 1 dienų.

Tribune photo by Chris

• JAV prez.G.Bush'ui paskelbus Baltijos valstybių Nepri
klausomybės pripažinimų, tūkstančiai lietuvių Čikagoje 
ir apylinkėse tų dienų džiaugsmingai šventė. Apie 1.500 
jų, anot "Chicago Tribune",buvo susirinkę Lemonte, Pasau
lio Lietuvių Centre. Įvykis laikraštyje buvo plačiai apra
šytas. Atspausdinta nuotrauka lietuvaitės, kuri tų dienų 
puošė medelį tautinių spalvų kaspinais prie savo namų.

aneksavimo į Sovietų Sąjun
gą ir nuo 1952 m. buvo 
priverstos dalyvauti po rau
dona vėliava.

buvo vienbalsiai

to 50 metų. Šiandien yra 
ta didžioji diena. Ji tolygi 
aukso medaliui".

Nutarimas, pritariant ir 
Sovietų Olimpiniam Komi
tetui,
priimtas IOC vykdomosios 
tarybos, kuri posėdžiavo 3 
dienas. Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo pakviestos 
rungtyniauti 1992^ m. Žie
mos ir Vasaros žaidynėse. 
Žiemos žaidynės vyks Al
bertville, o Vasaros - Bar- 
celonoje. Kaip pažymi 
Associated Press, Baltijos 
valstybės savarankiškai da
lyvaudavo Olimpinėse žai
dynėse tarpe 2-jų (I-ojo ir 
II-ojo) pasaulinių karų iki

Ėstai praneša, 
Žiemos žaidynes 
20-25 atletus, į Vasaros- 
30-40. Lietuva pasiųs kele
tą į Žiemos žaidynes, ir 
apie 15-20 į Vasaros žai
dynes. Latvija 15-20 
siųs į Albertville ir 
Barceloną.

Tvirčiausia grupė 
Lietuvos krepšininkai, 
bar, kartu su Pabaltijo 
valstybėmis, Olimpinį ko
mitetą sudaro 170 įvairių 
valstybių atstovai.
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pa-
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Upheaval in the USSR

Chicagoans shed ‘tears of joy’ 
for Baltic ‘independence day’

Potsdam split Germany, Berlin, and 
most of Europe into Western and 
Communist blocs.

► Speeches by Stalin
\ and Britain's Winston

Churchill begin Cold War;
Churchill says Iron Curtain” has 
descended on Europe.

► Stalin dies; after power

head of Communist Party; begins 
rehabilitating victims of Stalin purges.

-rįfA ► Khrushchev urges

\rQVriPr\\ with the West, criticizes 
Stalin's rule by terror, Soviet tanks 
quell Hungarian uprising.

►Communism 
entrenched In China, 
North Korea, elsewhere; 

U.S. blockade forces Khrushchev to

remove missile bases from Cuba.
► Khrushchev forced to 
retire; Leonid Brezhnev

\r-ŪAlRA\ named head of 
Communist Party.

► Soviet forces crush 
X Czechoslovakian 
XrtPrYVPA freedom movement

►Sovietdissidents 
\ more visible; writer
ArWrVaAX Alexander Solzhenitzyn,

once imprisoned by Stalin In Gulao 
wins Nobel Prize.

► Brezhnev dies; Yuri 
V Andropov assumes 
XroVrCyW control.

► Andropov dies;
Konstantin Chernenko 
assumes control; des 

one year later to be replaced bv 
Mikhail Gorbachev.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 1 KANADĄ ATVYKSTA NAUJOSIOS MUZIKOS KanodnC I iotlivill FfinrfaC
ANSAMBLIS IS VILNIAUS DALYVAUTI FESTIVALYJE l\dlldUU3 UCIUVIIĮ lUIlUdO

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga ruošia ir globoja SEPTINTĄJĄ PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ 1991 m. gruoddžio 18- 
1992 sausio 8 Pietų Amerikoje (Argentinoje, Urugvajuje 
ir Brazilijoje). Jaunimo Kongreso šūkis yra: Musų vienybė 
tautos stiprybė. Jame dalyvaus rinktinis išeivijos ir Lie
tuvos jaunimas, kuriam labai reikalinga mūsų visų para
ma. Kongrese laukiama 400 lietuviško jaunimo iš viso pa
saulio aptarti Lietuvos ir išeivijos ateities planus ir dar
bus. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirminin
kas Prezidentas Vytautas Ladsbergis savo 1991 m. liepos 
23 d. laiške VII PLJK pirmininkei Arianai Rastauskaitei 
džiaugėsi, kad ir išeivijos jaunimas organizuoja Kongresą 
ir jame bus "sesučių ir broliukų iš Lietuvos" ir linkėjo 
visiems dalyviams "kad Kongreso dienos būtų gražios, o 
tylią naktį po Pietų Kryžium išgirstumėt tolimą dainą iš 
Lietuvos".

Lietuvos jaunimui numatyta parama 60,000 dol. Pietų 
Amerikos jaunimui ir kitoms išlaidoms reikia dar , 20,000 
dolerių. Šiai paramai sutelkti vyksta PLJK GARBĖS ME
CENATŲ ir RĖMĖJŲ VAJUS iki 1991 m. gruodžio 21 d. 
Rėmėjais bus visi paaukoję iki 100 dol., Garbės Mecena
tais - 100 dol. ir daugiau. Aukos JAV-ėse gali būti nu
rašytos nuo moksečių (Tax deductible ID#36-3097269).

Visi Garbės Mecenatai už kiekvieną 100 dol. auką 
gaus specialų numeruotą gadėkos diplomą ir vieną šansą 
(galimybę) laimėti dviem žmonėms pilnai apmokėtą kelio
nę Jaunimo Kongreso metu per Aerolineas Argentines iš 
gyvenamo miesto į Pietų Ameriką ir atgal, apmokėtus 
viešbučius Pietų Amerikoje ir bilietus į visus Jaunimo 
Kongreso renginius (8,800 dol. vertės trijų savaičių atos
togas dviem asmenims). Paaukoję kelias šimtines gaus 
daugiau šansų, pav., už 500 dol. gaus 5 šansus laimėti. 
Laimingas numeris bus traukiamas 1991 m. lapkričio 16 
d. Padėkos diplomai yra numeruoti nuo 1 iki 999 (iš viso 
ir ne daugiau kaip 999 numerių arbą šansų) ir lamikis 
bus paskirtas, nežiūrint kiek aukų po 100 dol. bus gauta 
iki lapkričio 16 dienos. Laimėtą kelionę bus galima per
leisti kitiems, bet nebus galima ją iškeisti į pinigus.

Visi rėmėjai ir garbės mecenatai už kiekvieną paauko
tą 10 dol. galės laimėti dar šiuos laimikius: vieną 1,500 
dol. premiją, vieną 1,000 dol., vieną 500 dol-. ir vieną 
250 dol., penkias premijas po 100 dol.~ ir penkias po 50 
dolerių. Paaukoję kelias dešimtines ar šimtines gaus dau
giau šansų laimėti, pvz., už 300 dol. - 30 šansų. Visi 
aukotojai gaus numeruotus kvitus ir laimingi kvitų nume
riai bus ištraukti 1991 m. gruodžio 21 d.

VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruoša rūpina
si Komitetas, sudarytas iš Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo ir visuomenės darbininkų. Jam vadovauja energinga 
jauna pirmininkė Ariana Rastauskaitė, finansus tvarko 
Alfredas Ruplėnas, abu iš Buenos Aires, Argentinos. Lėšų 
telkimu, kelionėmis ir kitokia parama jaunimui rūpinasi 
VII PLJK Talkos Komitetas (pirm. Vytautas Kamantas, 
Henrikas Antanaitis (Australija), Tomas Bartusevičius 
(Vokietija), Ariinė Taunytė-Degutienė (Lietuva), Gražina 
Kamantienė, Juozas Lukas, Vincent O'Brien (Anglija), 
Arūnas Pabedinskas (Kanada), kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
Jonas Treška ir Petras Treška). Lėšos telkiamos per 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondą (pirm. V. KAMAN
TAS, ižd. Juozas LUKAS, direktoriai dr. Petras KISIE
LIUS, Kazys LAUKAITIS, dr. Edmundas LENKAUSKAS, 

dr. Antanas RAZMA ir Horstas ŽIBĄS).
Laukiame Jūsų paramos^ Lietuvos, Pietų Amerikos ir 

kitų kraštų jaunimui, kuris šiais ypatingais laikais pasiro
dė kaip sąmoninga ir darbšti mūsų tautos dalis ir ateitis 
padėjusi iškovoti Lietuvai Jaisvę ir Nepriklausomybę. Pa
dėkime jiems. Nuoširdus ačiū už aukas ir linKime laimėti 
siūlomas dovanas!

Su pagarba ir dėkingumu:
PLB FONDO IR TALKOS KOMITETO vardu,

Vytautas Kamantas
Čekius rašyti: LITHUANIAN WORLD COMMUNITY 

FOUNDATION vardu ir siųsti 1851 Skyview Drive, Sparta 
MI 49345 USA.

SUAUGUSIO IR VAIKO SANTYKIAI
Dirbdami lituanistinėse mokyklose, susiduriame su 

įvairaus amžiaus ir charakterio vaikais. Su vienais malo
numas dirbti, su kitais - nervų įtempimas. Tuos vaikus 
mes gauname iš įvairių šeimų. Juos stebėdami, galime 
suvokti ir apie vaiko auklėjimą šeimoje. Šiuo straipsniu 
noriu atkreipti tėvų dėmesį į savo vaikų auklėjimą ir cha
rakterio ugdymą. Vaikų auklėjimas šeimoje yra svarbus 
ne vien lituanistinėms mokykloms, bet ir paties vaiko įsi
jungimui į visuomeninį gyvenimą, kitaip sakant, paties 
vaiko ateičiai.

Šeimoje suaugusiųjų kreipimasis į vaikus yra labai 
reikšmingas ne vien prasižengimų įrodymui ir argumen
tams, bet ir kalbos tonas, kuriuo tėvai kalba su vaikais. 
Svarbios yra visos aplinkybės, lydinčios tėvų pokalbį. 
Vieni tėvai kalba su vaikais tuojau po nepaklusnumo pa
sireiškimo, kiti tėvai įspėja vaiką apie būsimą pasikalbė
jimą, sąmoningai atidedant pokalbį. Vieni tėvai kalba su 
vaiku individualiai, kiti - girdint draugams, šeimos arti
miesiems, nariams ir pašaliniams. Vieni tėvai kalba na
mie, kiti išėję su vaiku pasivaikščioti ar važiuodami au
tomobiliu. Todėl vaikui pasakius, kad turiu su tavim rim
tai pasikalbėti, reikia pasinadoti tinkama proga. Šiam 
straipsniui pailiustruoti radau nemažai gražių pavyzdžių 
V. Ksspinos straipsnyje.

šių auklėjamųjų aplinkybių panaudojimas yra didelė 
jėga tėvų rankose. Jos gali sumažinti arba net panaikinti 
tėvų pokalbio įspūdingumą vaikui. Taip pat gali suteikti 
jūsų pokalbiui ypatingą skambumu. Gali vaiką supykinti, 
arba kas paskyta, bus priimta kaip teisingas priekaištas, 
nors ir nemalonus vaikui.

Štai Kaspinos žodžiai: Kalbama apie apie 13-metį sū
nų. Pas jį atėjo draugų jo gimtadienio švęsti. Motina 
anksčiau buvo nupirkusi maišiuką saldainių. Dabar paste
bėjo maišiuką tuščią. Norėdama pavaišinti svečius ir nera
dusi saldainių, motina supyko ir iš virtuvės piktu balsu 
kvietė sūnų ateiti pas ją. Sūnus pažadėjo ateiti, bet vis 
delsė. Motina dar garsiau piktai sušuko. Sūnus eidamas į 
virtuvę priekaištauja motinai už jos rėkimą. Motina sū
nui parodė tuščią maišiuką ir piktai pabarė už saldainių 
suvalgymą. Sūnus užsigavo už tą garsų barimą ir paža
dėjo gimtadienio torto nevalgyti. Motina neatsileido ir 
dar pikčiau suriko: "Jis dar pastabas motinai darys!"
1991.IX. 25

Per paskutiniuosius du metus visos pasaulio Salys 
sužiuro į ’’didelės imperijos mažą užkampį" - LIETUVĄ, 
kuri tapo Nepriklausoma valstybe. Susidomėjo ne tik jos 
dabartine padėtimi ir istorija, bet ir kultūra. Daug akto
rių ir atlikėjų leidosi į keliones po įvairius kraštus. O 
štai toli nuo Lietuvos esančioje Kanadoje susidomėta 
lietuvių naujaja muzika. į VICTORIAVILLE vykstantį mo
derniosios muzikos festivalį yra pakviestas NAUJOSIOS 
MUZIKOS ANSAMBLIS IŠ VILNIAUS. Juo taip pat susido
mėjo Montrealio naujosios muzikos draugija.

Nenuostabu, kad šis ansamblis susilaukė tokio susi
domėjimo, kadangi jis dalyvavo daugelyje pasaulinių festi
valių: Latvijoje, Lenkijoje ("Varšuvos ruduo"), Berlyne, 
Anglijoje ir Olandijoje,- jis turi savitą, lietuvių kultūrą 
atspindintį braižą.

Naujosios Muzikos ansamblyje dalyvauja dvylika 
žmonių. Tai kompozitoriai, muzikologai ir atlikėjai. Min
tis įkurti tokį ansamblį kilo Šarūnui Nakui 1982 m., dar 
besimokant konservatorijoje. Š. Nakas grupei vadovauja 
ir dabar. Ansamblis tapo naujausių lietuvių kompozitorių 
kurinių atlikėju. Daug kūrinių yra specialiai jam parašyti. 
Naujosios Muzikos Ansamblis atlieka B.Kutavičiaus, O.Ba- 
lakausko, F.Bajoro, A.Martinaičio ir jaunųjų kompozitorių 
kūrinius. Ypač daug jis bendradarbiauja su B.Kutavičium, 
yra įrašęs jo kūrinių plokštelę. Šis ansamblis pirmasis 
atliko B.Kutavičiaus "Panteistinę oratoriją", "Oratoriją 
iš Jotvingių akmens", "Paskutines pagonių apeigas",
"Pasaulio medį", "Užburtą sanskrito ratą". Drąsiai galima 
sakyti, kad B.Kutavičius yra vienas iš pačių ryškiausių 
šiuolaikinių lietuvių kompozitorių. Jo muzikoje naujai 
perkurta ateina senoji lietuvių muzika, pasaulėjauta, gilus 
požiūris į tautos istoriją.

Ansamblis naudoja daug instrumentų, jieško naujų 
grojimo instrumentais būdų, naujų vokalinės muzikos for
mų ir siekia suteikti savo atlikimui teatrališkumo. Nežiū
rint to, visi ansamblio dalyviai gerai išmano ir atlieka 
klasikinę ir lietuvių tradicinę muziką. Net keturi iš 
jų vadovauja folkloriniams ansambliams, dėsto Vilniaus 
Konservatorijos folkloristikos katedroje. Anglijoje ansamb
lis atliko didelę programą, pristatančią ir supažindinančią 
su lietuvių liaudies dainomis (aukštaičių, suvalkiečių, že
maičių ir dzūkų), sutartinėmis ir įvairiais liaudies instru
mentais: kanklėmis, skudučiais, ragais, lumzdeliais ir bir
bynėmis. Programa labai susidomėjo BBC RADIJAS ir 
panoro padaryti jos įrašą (kas ir buvo atlikta pernai žiemą 
Londone).

Naujosios Muzikos Ansamblis į Kanadą atvyksta 
š.m.SPALIO mėn. 11 dieną. Jis koncertuos SPALIO 16 
cLMontrealyje ir SPALIO 17 d. Victoriaville festivalyje. 
Daugiau informacijų pranešime vėliau.

Tikiuosi, kad šie puikūs muzikantai pradžiugins mus 
liaudies muzikos koncertu mūsų bendruomenėje ir suteiks 
naujų įspūdžių ir patyrimų visiems, kas domisi lietuvių 
senąją ir naujaja muzika. A.J.

Sunku buvo motinai susivaldyti. Ji nepagalvojo, kad 
įžeidžia savo paauglį sūnų, bardama jį kaip mažą vaiką, 
girdint draugams. Berniuko įžeista savimeilė. Aišku, toji 
medina susidurs su naujais sunkumais santykiuose su savo 
vaiku. Jis gali sąmoningai neklausyti ir šiauštis prieš jos 
kiekvieną žodį.

Šį nesusipratimą motina galėjo išspręsti be didelio 
triukšmo, negirdint vaiko draugams. Galėjo atsiprašyti 
svečių, kad nėra saldainių, kad nepasirūpino iš vakaro. 
Arba, kad nupirko, kažkur dingo, liko tik popieriukai... 
Galėjo pasiųsti sūnų į krautuvę, sakydama: "Tau to mai
šiuko užteko? Nereikia daugiau? Tuomet nueik ir nupirk 
mums dar po 100 gramų". Svečiams išėjus, vakare, mo
tina galėjo rimtai pasikalbėti su sūnumi be triukšmo, be 
įžeidimų.

Štai kitas pavyzdys: Sūnus su draugais žaidžia karą. 
Visas kiemas paverstas karo lauku. Vyksta dideli mūšiai, 
šešiametis sūnus gina įėjimą į namus. Staiga pasigirsta 
tėvo balsas: "Klausyk kovos uždavinio!" Vis-"kariai" nu
tyla ir pakelia galvas aukštyn. Tuomet tėvas tvirtu balsu 
kariškai įsako: "išvalyti priešo teritorijoje šiukšles, paim
ti du padėjėjus, pranešti apie įsakymo įvykdymą!"

Sūnus skuba vykdyti karišką uždavinį. Tuoj visos šiukš
lės surinktos, kiemas švarus. Pranešimas tėvui apie įvyk
dytą "karo uždavinį" atliktas.

Jeigu tėvas židimo įkarštyje būtų liepęs sutinKti šiukš
les ar jas išnešti iš virtuvės ir supilti į šiukšlių dėžę, 
berniukas būtų likęs nepatenkintas, kad pertraukiamas jų 
žaidimas.

Nervų ligų specialisto Platonovo knygoje yra pasa
kyta: "Autoritetingas gydytojo žodis veikia galvos smege
nų žievę, žymiai sumažindamas dirgiklius, ateinančius 
iš išorės". Tą posakį galima pritaikyti ir šiam aprašy
tam įvykiui. Tėvo žodis buvo atidžiai išklausytas ir pa
kankamai suprastas tik tada, kad pokalbio metu nebuvo 
vaiko dėmesį atitraukiančių momentų.
Sakysime, jūsų sūnus susižavėjęs skaito kažkokią knygą. 
Staiga prisimenate, kad norėjote anksčiau su sūnumi 
dėl kažjto pasikalbėti. Skaitymo įkarštyje jį pašaukiate. 
Sūnus žiūri jums į akis, jaučiate jo nebylų žvlgsnį, nes 
vaizduotėje knygos didvyriai. Tas pats, jei laukia jo 
draugai ar jam įdomi TV programa.

Sūnus skuba valgyti pusryčius, rengiasi į mokyklą. 
Laiko labai mažai. Dingo rašiklis. Ieško visur, beieško
damas susitepa kelnes. Pyksta mama, kad nesusideda 
savo visų dalykų į portfelį iš vakaro. Močiutė valo kel
nes. Visi įtemptais nervais. Prie jų dar prisideda tė
vas, bardamas vaiką. Sumobilizuota visa šeima. Pagaliau, 
randamas rašiklis geriausiai matomoje vietoje. Prieš 
išleidžiant vaiką pro duris, mama pasako: "Dar kartą 
nebus viskas paruošta iš vakaro, neleisiu į mokyklą. 
Kodėl visi vaikai prisimena, o tu ne? Tu girdi, ką aš 
tau sakau?"

Kiek nenaudingų priekaištų, pamokymų ir grasini
mų apiberiamas vaikas. Ne visus motinos žodžius vaikas 
gerai supranta. Jo nervų sistemą tokiu momentu veikia 
kiti dirgikliai. Paparasčiausiai tariant, jis negali sutelkti 
dėmesio į visų žodžius. 3 į veikla kiti dirgikliai: rašiklio 
ieškojimas, mintis, kad gali pavėluoti į mokyklą ir sten
gimasis kaip galima greičiau išbėgti iš namų.

Jeigu jam buvo pasakyta, kad viską paruoštų iš 
vakaro, tai reikia stengtis patikrinti, kaip vykdomas 
įsakymas, ne rytą, o vakare. Galima jam nuolat pri
minti: ar jau viską susidėjai rytdienai, ar nieko nepamir
šai pasakyti. Tėvų žodinis priminimas, paremtas vykdy
mu, ilgainiui gimdo įprotį.

Nereikia vaikui grasinti tuo, kam neikuomet nebus

AUKOS
Nuo birželio mėn. 1 d. iki rugpjūčio mėn. 31d., 1991 m.
OTTAWA: po $100.- Paškevičius Albinas, Tamošaitienė 

Anastazija, "VINGIS", šokių ansamblis;
a.a. VALIULIO Juozo atminimui - Plečkaitis Vla
das $100.-, Paškevičius Albinas $40.-, dr. A. Jur
kus, V.S. Balsevičius, V.A. Radžius-po $20.

MONTREAL: Gaputytė Monika - $2000.-, Piečaitienė Re
gina - $100.-, 
a.a. MEIŠTIENĖS Adelės atminimui: Valiulis Ele
na - $30.-.

-TORONTO; a.a. Petro LĖLIO palikimas - $5000.-; a.a. 
Bronislavos KERULIS palikimas - $1000.-; a.a. Jo
no MANIUŠKOS palikimas - $500.-; a.a. Mykolo 
GVILDŽIO atminimui - Gvildys Liuda - $100.-; 
a.a. Stasio PERMINO atminimui - Demeikis Wanda 
$ l00.-; a.a. JAKUBAUSKO Stasio atminimui - Ja
kubauskienė M. $100.-; a.a. Naro JACK L atmini
mui - Punkris I. Berentas O.R. - po $20.-; Skuts- 
chas Aldona $25.

Tumosa B.Z. - $200.-; Šiaurys Henrikas -$1000.-; 
Girnys Kazys, Staškevičius Juozas, Dabkus Stasys, 
Sungaila Mark,!., Bernotaitis Antanas, Šetkus Ma
rijus, Vaičiūnas Aldona, Vibrys Irene - po $100.-

HAMILTON: Macevičius Marija - $100.-; Fredas Stephan 
- $300.-.

ST. CATHERINES: Gabrėnas Pranas, Jadvyga - $200.- 
LONDON, Ont.- a.a. JAKAITIENĖS Martos atminimui: 

Butkus J.A., Petrauskas Ed. po $25.-
DELHI; a.a. VINDAŠIAUS Edmundo atminimui - motina 

E. Vindašienė - $200.-; a.a. ANDRIULIONIENĖ5 Ele
onoros atminimui - Stradomskis J. $100.-, Smith 
A. ir Davidson G. $30.- .

SAULT STE MARIE: a.a. UMBRASO Petro atminimui - 
Gasperas M.R., Kramiliai J.V., Šlyžiai K.K., Vainu- 
čiai D.V., Žurauskai O.V. - po $20.-, Žurauskas 
Vincas, Žurauskas Ona - po $150.-.

SARNIA: Kliorikaitis George,, Stella - $100.-
Visiems nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

pasiryžta įvykdyti, šiuo atveju mamos pasakymas neleis
ti vaiko į mokyklą.

Jei tėvai nori vaiką, išbarti, turi pagalvoti, kada tai 
gėriau padaryti, turint mintyje aukščiau paminėtus įvy
kius. Norint priversti vaiką ką nors atlikti, reikia pagal-' 
voti, koks tonas geriau tiks, kaip pasiekti, kad vaikas 
tai padarytų ne prievarta, o su malonumu. Reikia pa
rinkti pokalbiui ramiausią valandą. Kiekvieną kartą rei
kia valkui priminti, kad nepamirštų atlikti savo pareigų.

Vaiko auklėjimui turi didelės įtakos šeimyninis su
gyvenimas, kai šeimoje įprasta vienas kitą išklausyti, 
nesiginčijama dėl menkniekių, dalykinis, nuoširdus tonas, 
pilnas pagarbos kiekvienam kito šeimos nario žodžiui, 
tokiomis aplinkybėmis tėvų žodis skamba vaikui įtakin- 
giau, negu šeimoje, kur vyrauja ginčai dėl menkniekių, 
kurių tikslas neįrodyti savo teisėtumą, bet "principingai" 
nenuslleiti, neleisti kito išklausyti iki galo, kai nevyk
domi duoti pažadai.

Kartais tėvai, pamatę blogą savo vaikų elgesį dėl 
savo kaltės, stengiasi pasikeisti, naudodami gerus patari - 
mus, tinkamus valkui metodus, bet dažnai būna per 
vėlu, nes vaikai jau per daug yra įpratę neteikti reikš
mės tėvų įsakymams. Tačiau ir tėvams ne taip jau leng
va išsyk "pasikeisti".

šiuo atveju gera pakviesti į šeimą žmogų, turintį 
autoritetą vaiko akyse. Gali būti mylimas mokytojas, 
koks nors geras pažįstamas, giminaitis, kurį vaikai myli 
ir gerbia, suprantantis vaikus ir mokąs su jais kalbėtis. 
Tegul toks asmuo draugiškai, geruoju, be pamokymų 
ir raginimų būti sąžiningu, pasikalbės su vaiku, pvz. 
vaikščiojant ir įdomiai pasakojant apie tolimas šalis 
ir puikius žmones. Tokio pokalbio varijantų gali būti 
labai daug. Svarbiausia, kad jis priverstų vaiką susi
mąstyti dėl savo pažiūrų į tėvus ir tėviį žodį. Po tokios 
pašalinių žmonių padarytos įtakos į vaikus, tėvai, gerai 
apgalvodami ir pasinaudodami visomis jiems žinomomis 
pedagoginėmis priemonėmis, turi toliau tęsti pokalbius, 
pasverdmi keikvieną savo žodį.

Tėvų žodžio autoritetas pasireiškia apskritai. Jaut 
iškovotas tėvų autoritetas daro jų žodį reikšmingesnį, 
o geras, protingai ir vietoje pasakytas žodis stiprina 
jų autoritetą.

Daugumas tėvų nori išauginti gerus, klusnius ir parei
gingus vaikus, tik nežino kaip. Jiems trūksta auklėjamo
sios medžiagos. Mokytojai galėtų jiems padėti surasti 
tokios medžiagos, arba sudarę gali padaryti kopijų ir 
tėvams nusiųsti. Geras vaikas šeimoje bus geras moki
nys mokykloje. Vaikų auklėjimas turi vykti kartu su 
vaikų mokymu.
/ Straipsnis atspausdintas JAV LB Švietimo Tarybos lei
džiamajame žurnale "ŠVIETIMO GAIRĖS", nr.48. Žurnalas 
skiriamas lietuviškajam ugdymui mokykloje ir šeimoje. 
"Švietimo Gairių" redaktorius ir administratorius - Juozas 
Plačas. Leidžiamas 3 kartus per metus. Prenumerata 
$5, atskiras numeris $1.50. Norint užsisakyti, kreiptis 
į J.Plačą, 3206 W.65th Pl.,Chicago,IL 60629, USA. /

Tokį lietuvių 2-jų litų banknoto atvaizdą atspausdino len
kų kalba leidžiamas laikraštis.

3 psl.



SKAUTU STOVYKLA 
’BALTIJOJE"----------- 

1991 metais Brolijos 
pastovyklė buvo pavadinta 
"LIETUVA" ir dedikuojama 
žuvusiems Lietuvoje š.m. 
SAUSIO 13 d., VILNIUJE. 
Programa bendrai buvo 
skirta gamtos apsaugai 
ir ekologijai, dabartiniams 
įvykiams Lietuvoje ir mūsų, 
liaudies tradicijoms.

Ekologija ir gamtos 
apsauga buvo demonstruota 
praktiškais uždaviniais, 
pvz., buvo renkamas lie
taus vanduo ir visi darė 
tyrimus, kad galėtų supras
ti, kas yra "acid rain" 
rūgštusis lietus - ir kaip 
jis gali kenkti mūsų miš
kams, vandeniui ir taip 
pat, kaip naikina ežerus 
Kanadoje bei kitur. Buvo 
įrodyta (kaip kiti chemika-
lai ir kitokį teršalai kenkia 
mūsų geriamam vandeniui. 
Kad pabrėžtų, kaip svarbu 
išlaikyti švariais mūsų eže
rus, buvo surengta žuvavi- 
mo iškyla į tokių vietų, 
kur auginamos torelės.

įvykiai Lietuvoje taip 
greitai keitėsi, kad buvo 
svarstoma kaip juos aiškin
ti, kad visi - ir jauni ir 
vyresnieji - galėtų suprasti 
ir taip pat apgalvoti tuos 
įvykius.

Buvo suruošti naktiniai 
žaidimai jaunesniesiems 
stovyklautojams. Jie buvo 
prikelti iš miego ir nuvesti 
į valgyklų. Ten išgirdo 
radijo pranešimų - anksčiau 
paruoštų vadovų- kur aiški
no, kad Juodieji Beretinin
kai buvo atsiųsti į Šiaurės 
Amerikų ir 'ieškojo lietuvių. 
Paminėta, Kad jie buvo 
jau pastebėti prie stovyk
los....

Išklausius tų žinių,buvo 
pranešta, kad negalėjome 
surasti vieno iš stovyklos

"RAMBYNO" IR 
"ŠATRIJOS" TUNTAI 
SUKAKTUVINĖJE 
STOVYKLOJE

Nepastebimai, nors kar
tais atrodė ir kad gana 
sunkiai, tačiau ir skautų 
veikla gali pasididžiuoti 
savo ištverminga veikla 
išeivijoje. Štai "Rambyno" 
ir "Šatrijos" tuntai šių 
vasarų atžymėjo savo gy
vavimo 40-metį.

Gediminas MURAUSKAS, Rimas
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vadovų. Su ta žinia visos 
šviesos valgykloje užgeso 
ir visiems buvo įsakyta 
sekti vadovus lauke, ieš
koti dingusio vadovo. Ein- 
nant taku , dar pasitaikė 
įvairių kliūčių ir girdėjosi 
daug įvairių garsų ir riks
mų. Atėjus prie kelionės 
pabaigos, surado dingusį 
vadovų. Visiems buvo išaiš
kinta, kad tai, kų dabar 
buvo pergyvenę- tai tiktai 
žaidimas, o mūsų broliai 
ir sesės Lietuvoje šitokias 
baimes turėjo tikrai pergy
venti.

Geriausiai susipažinti 
su liaudies tradicijomis- 

tai patiems jose dalyvauti. 
Taigi skautai ir skautės 
galėjo pasireikšti dalyvau
jant liaudies muzikos or
kestrėlyje. Dėka Montrealio 
"GINTARO" Ansamblio 
įkūrėjo Zigmo Lapino, visi 
stovyklautojai turėjo proga 
FToti savaitės bėgyje įvai
riais instrumentais: lumz
deliais, skudučiais, kanklė

Stovyklavo patyrę vete
ranai ir jaunieji. Stovyk
lavo ir iš Lietuvos viešnia 
apsiėmusi slaugės pareigas 
I.Labanauskienė. Ji gavo 
skautiškų kaklaraištį, kokio 
per 50 metų Lietuvoje 
neturėjo teisės dėvėti 
dovanų. Labai juo džiau
gėsi.

Taip pat dalyvavo roko 
grupė iš Lietuvos.

Kitų met, maždaug 
tuo pačiu laiku, rugpjūčio 
mėnesį ROMUVOS stovykla 

mis, o taip pat gitara, 
būgnu. Visi netgi pasirodė 
mūsų paskutiniojo stovyklos 
laužo programoje. Jau se
nokai girdėjome viešai 
liaudies instrumentus gro
jant mūsų liaudies dainas. 
Visi liko su ta pačia min
timi - kaip padaryti, kad 
užmegsta tokia graži pra
džia čia, stovykloje, butų 
toliau vystoma ir tobulina
ma. Didelis skautiškas A- 
ČIU Zigmui už dalyvavimą, 
mūsų stovyklos programoje.

Stovyklos programos 
metu 2 Vilkiukai davė įžo
dį ir gavo raudonus šlipsus^ 
ir 5 Vilkiukai buvo pakelti 
į skautus-kandidatus.

Visi išvažiavo su šypse
na - kartais ašarėle - ir 
žadėjo vėl sugrįžti į Kana
dos Rajono BALTIJOS sto
vyklavietę. Tikimės kitais 
metais matyti dar daugiau 
stovyklautojų ne tiktai 
iš Montealio apylinkės, 
bet ir iš Vakarinės Kana- 
dos- Geležinis Vilkas 

mines savo veiklos 30-me- 
tL

Sovykla truko 2 savai
tes. Stovyklos viršininkas 
- j.s.P.Butėnas, komendan
tas s.fil.dr.A.Dailydė. Ant
ros savaitės viršininkė v.s. 
A.Baltakienė, komendantas 
ps.A.Saplys, dvasios vadas 
v.s.fil.kun.A.Saulaitis.SJ.
Abi savaites ūkio vedėju 
buvo K.Pajaujis.

ROMUVOS stovyklauto
jus aprūpino sveiku maistu 
R.Bekerienė, J.Yčienė,
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L.Kaminskienė, V.Tirilienė, 
Ir.Pečiulytė, A.Raškauskai- 

tė, A.Pajaujienė, I.Ruslienė, 
p.Sabaliauskienė, A.Januška. 
Antroji slaugė- V.Puzerienė.

Lietuvai atgavus Ne
priklausomybę, visų įvairios 
veiklos dalyvių išeiyijpje 
nuotaikos nušvitusios ir 
įgauna naujų impulsų daly
vauti lietuviškose organiza
cijose. Skautų organizacija 
ir dabar yra aktuali visokia- 
riopai. Skautams atgimu- 
siems Lietuvoje - nepapras
tai įdomu pasidalinti paty
rimais ir taip pat pasi
džiaugti, kad ir mes, kiek 
galėjome, ištvėrėme. Ruo
šiamasi bendrai stovyklai 
Lietuvoje. Nedelsiant jau
nimas, kuris dar neprisidėjo 
prie skautų- kviečiamas 

prisijungti.
Š.m.rugsėjo mėn. 5

d. "Rambyno" tunto ir 
tėvų komitete? posėdyje 
v.s.F. Mockus padarė prane
šimų ir patiekė planų nau
jai metų veiklai. Sudaryta 
nauja tunto vadija: . .

DLK VYTAUTO Vilkiukų 
draugininkas- ps.M.Rusinas, 
tel:848-0320; pavaduotoja 
ps.N.Simonavičienė, adju
tantas- v.sl.G.Batūra; LK 
MINDAUGO sk.draugininkas 
- ps.fil.M.Leknickas,tel:844 
-7000 ir skiltininkas psl. 
P.Dailydė; Prityrusių skau
tų draugininkas- ps.R.Ka- 
lendra tel:621-2332, pava- 
duotojassk.v.v.sl.M.Bijūnas, 
tel:621-1638; Skautų Vyčių- 

v.v.sl. P.Petrauskas,tel:274 

-1477; Jūros skautų "HER
KUS MONTE" laivo vadas 
ps.S.Namikas,tel:534-3763 
ir Bebrų ps.A.Stundžia,tel: 
247-5634; tuntininkas 
v.s.F. Mockus, tel:489-7735, 
pavaduotojas j.s.V.Ketura- 
kis, iždininkas s,'V,§įęndži- 
kas, tel:233-4188.

Smulkesnės informaci
jos pas draugininkus arba 
tuntininkus. į.

Kairėje montrealietis Romas OTTO, lietuvių skautų Kanados rajono 
vadeiva š.m. sukaktuvinėje skautų ROMUVOS stovykloje ėjo draugi - 
ninko pareigas. Jis įteikė c medalį skautininkui BALT AKIUI,kuris tų 
stovyklų eilę metų prižiūrėjo ir atliko daugelį ūkiškų darbų.

Toliau - Feliksas MOCKUS, "Rambyno" tuntininkas su dovana 
iš Brolijos, pažymint jo skautavimo 40 metų sukaktį.

Dešinėje- matome ROMUVOS atovyklos skautuku^ šios vasaros 
iškyloje, maudantis kriokliuose. Žemiau - vyr.skautininkė Stefa GED
GAUDIENĖ įteikia dovanų Aldonai BALTAKIENEI (iš Hamiltono) už 
nuopelnus stovyklai.

Nuotrauko se:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BE KALTĖS Valentinas Gustainis

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriuo
se. Spausdiname Įtarauk* 11 neseniai Lietuvoje pasiro- 
džiusios jo knygos. Red./.

/ tęsinys /

Agranatas daug pasakojo apie savo Šeimą. Tai iš tikrų
jų buvo labai darni šeima. Sūnus, gvardijos papulkininkis, 
tuo metu vadovavo tankų-šarvuočių brigadai Užbaikalės 
karinėje apygardoje. Žydiška Agranatų seimą man ypač 
patiko dėl to, kad ne tik neišsižadėjo nuteistojo, ne tik 
nelaikė jo liaudies priešu, kaip anais laikais dažnai pasi
taikydavo, bet nuolat rašė jam labai gražius, meilingus 
laiškus, siuntinėjo puikius maisto siuntinius ir pinigų. Jo 
sūnus, iš Maskvos skrisdamas į Užbaikalę, specialiai susto
jo Marijinske ir iš tenai pėsčias atplumpė trisdešimt pen
kis kilometrus į Letežką, norėdamas paguosti savo tėvą. 
O juk tuo metu saugumo organai versdavo šeimos narius 
nutraukti bet kokius ryšius su kaliniais, nuteistais pagal 
58 str., t.y. su "liaudies priešais". Prisimenu, kitas zekas 
Stepanovas, be galo nusiminąs perskaitė man savo sūnaus 
berods irgi papulkininkio, laišką, kuriame jis pareiškia 
rašąs tėvui paskutinį kartą, nes su juo, kaip liaudies prie
šu, nutraukiąs visus giminystės ryšius. Tiesa, pasitaikyda
vo, kad po oficialaus išsižadėjimo laiško kitais kanalais 
ateidavo žinia, kuria tas atsižadėjimas būdavo atšaukia
mas ir paaišikinama, kodėl jis buvęs padarytas. Kartą 
vienas zekas paskaitė man žmonos laišką, kuriame sako
ma, jog ji galutinai nutraukianti santykius su savo buvu
siu vyru. Bet pridurmui atėjo kitas laiškas, su pasiaiški
nimu: žmonai buvo pareikšta, kad ji bus išvyta iš moky
tojų, jeigu oficialiai nenutrauks susirašinėjimo su savo 
vyru, paženklintu gėdinga liaudies priešo dėme. Todėl ofi
cialiai ji tai ir padariusi, bet faktiškai ir toliau tebesan
ti jam ištikima ir tikisi sulaukti jo iš lagerių.

Siblage išbuvau bemaž puspenktų metų - nuo 1946 m. 
rudens iki 1951-ųjų metų pradžios. Padirbėjau čia siuvė
ju, buhalteriu, bet daugiausia tai aprangos sandėlyje. Ret
karčiais tekdavo eiti talkon į žemės ūkio darbus. Zekus 
brigadininkai nuolat ragindavo sparčiau dirbti, aprėkdavo, 
tačiau mušti nemušdavo, nes tai buvo oficialiai uždrausta

1951 m. žiemą pasklido kalbos, kad į Siblagą iš Mask
vos atvykusi kažkokia aukštų pareigūnų komisija. Jos 
tikslas - atrinkti kalinius į specialius lagerius, skirtus 
liaudies priešams. Supratome, kad tie atrinktieji bus išga
benti labai toli - į tokias vietas, kur baltosios meškos 
vaikus veda arba kur didieji elniai kiaušinius deda. Kartu 
sklido gandai, kad nedarbingi kaliniai invalidai bus suga
benti amžinam poilsiui į pagarsėjusius Taišeto lagerius ir 
tenai pristatyti prie tokių slaptų darbų, iš kurių niekad 
nebus paleisti, kad neišneštų paslapčių. Ėjo kalbos, kad 
tam tikros politiniu požiūriu itin pavojingos zekų kate
gorijos būsiančios absoliučiai izoliuotos iki natūralaus jų 
išnykimo. Aš niekad nesijaučiau esąs ar galįs būti liau
dies priešu, nes buvau tos pačios liaudies vaikas, vaikys
tės metus praleidęs gana vargingai, keletą metų iš ma
žens ganęs gyvulius, kaip ir daugelis ano meto Lietuvos 
vaikų. Nemaniau, kad Maskvos komisija galėtų įtraukti 
mane į tuos baisiuosius sąrašus. Specialiojo skyriaus virši
ninkas Teitėharitaš' Danilovas kaip tik jau rengė dokumen
tus manė "iškonvojihti*' - leisti lageryje dirbti be sar
gybos.

Bet štai, nekokia naujiena - vieną dieną atėjo dideli 
sąrašai kalinių, kurie turėjo būti skubiai išsiųsti į Siblago 
persiunčiamąjį skyrių Marijinske. Tuose sąrašuose buvo ir 
mano pavardė. Reikėjo rengtis į tą nežinomą kelionę. Ta
čiau buvau materialiai atsakingas už gana didelį valsty
binį turt ą, jį reikėjo tvarkingai perduoti naujam sandė
lininkui, kiekvieną daiktą patikrinti pagal buhalterinius 
duomenis, viską suskaičiuoti. Naujai paskirtas sandėlinin
kas buvo labai atsargus uzbekas, buvęs kolūkio pirminin
kas, per neapsižiūrėjimą kažką pražudęs, ir už tai paso
dintas. Sandėlyje laikomų daiktų nomenklatūra buvo per 
šimtus pavadinimų, iškaitant ir tokius menkus daiktelius 
kaip adatos, šaukštai, pakinktai, vadžios ir 1.1. Per visą 
dieną smarkiai plušau sandėlyje. Temstant šimtas vyrų 
jau buvo išvaryti iš lagerio. Manęs dar neišleido. Ryto
jaus dieną perdavimą baigiau. Viskas buvo tvarkoje. Ta
čiau sandėlyje beprakaituodamas, smarkiai persišaldžiau. 
Pakilo temperatūra. Lagerio felčeris Kūlikas paguldė 
mane į stacionarą. Sirgau keletą dienų. Per tą laiką nau
jam sandėlininkui atsitiko nelaimė: jį apvogė urkiai. Val
diško turto buvo pagrobta už tokią sumą, kad nuosto
liams padengti reikės visos karvės kainos. Tam nelaimin
gam uzbekui ir buvo patarta tuoj pat rašyti žmonai laiš
ką, liepti parduoti karvę, o pinigus atsiųsti vyrui gelbėti.

Sandėlį rakindavome dviem sgynom. Antra spyna buvo 
vadinama kontroline, paprastai užspaudžiama. Ja užrakinė
davome išlaukines duris. Norėdamas būti tikras, kad nie
kas į sandėlį nebuvo įėjęs, į tą kontrolinę spyną kas va
karas kišdavau tos dienos data pažymėtą ir mano ranka 
žydiškai pasirašytą popieriuką, kurio neperdūręs, tos spy
nos neatrakinsi. Iš ryto visada patikrindavau, ar kontroli
nėje spynoje tebėra nepaliestas popieriukas. Žinoma, nuo 
vagių nei spyna, nei popieriuku sandėlio neapsaugosi, bet 
bent žinodavai, kad šiandien dar nieko neišvogta. Šitą 
menką gudrybę perdaviau ir savo įpėdiniui. Deja, jis pa
žiūrėjo į tai pro pirštus, dieną, trumpam išeidamas, užra
kinėjo tik vienas duris tuo nepatikimu kontroliniu užraktu- 
Urkiai šitą tuoj pastebėjo, paprastu gelžgaliu tą kontro
linę spyną atrakino ir pasiėmė iš sandėlio daug gerų daik
tų. Spyną pakabino įprastinėje vietoje...

Taip netikėtai į bėdą įpuolęs, tas uzbekas jau nega
lėjo ir pats nenorėjo ilgiau sandėlininku būti. Reikėjo nau
jo. Aš tuo tarpu pasveikau. Lagerio viršininkai manė, kad 
aukštesnioji valdžia Gustainį jau bus užmiršusi ir vėl pa
vedė man sandėlį. Taip ir likau neišvežtas į tuos specla- 
gerius. Lagerio viršininkai pasiliko ir labai jiems reika
lingą specialistą žemėtvarkininką baltarusį Borovskį, taip 
pat tikėdamiesi, kad aukštosios instancijos jo pavardę 
užmirš.

Tačiau po kelių dienų specialus pasiuntinys iš Siblago 
valdybos atnešė lagerio viršininkui griežtą raštą, kuriame 
buvo grasinama, kad už zekų Borovskio ir Gustainio neiš- 
leidimą iš lagerio jis būsiąs nubaustas kaip už vyriausy
bės įsakymo nevykdymą. Rašte buvo reikalaujama Gustai
nį ir Borovskį išsiųsti tučtuojau. Šį kartą jau nebuvo 
laiko galvoti apie sandėlio perdavimą, nes reikėjo tą 
pačią dieną mudu išgabenti. Už visą sandėlio turtą apsiė
mė atsakyti buhalterija, kuriai buvo žinoma, kad Gustai
nis visada tvarkėsi be trūkumų. Iki pietų perdavimas 
buvo baigtas, naujam sandėlininkui parodžiau tik branges
nius daiktus ir kur kas suslėpta. / bus daugiau /
1991.IX.25

J.Daniliauskienė Karpinys
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Tarptautinis vaikų parkas
Visai pavakare vadovas praneša, kad važiuosime apžiū

rėti tarptautinį parką pasaulio vaikams, kuris įrengtas 
tolokai už Sofijos miesto. Parką pasiekiam jau saulei lei
džiantis, tad turėjom paskubėti apvaikščioti ir nuotraukas 
padaryti. Parko centre gana aukštas bokštas, su įkeltais 
varpais. Aplink bokštą apskritimu apvesta mūro siena, 
kurioje ranka pasiekiami sukabinti varpai. Jais skambina 
lankytojai. Šiuos varpus (daugiau kaip šimtą) dovanojo 
Bulgarijai atskiros valstybės ir prie kiekvieno jų yra pri
kabinta lentelė su tos valstybės pavadinimu. Net mažiau
sios pasaulio valstybėlės, kaip San Marino ir Angola, yra 
dovanojusios. Kai kurių valstybių varpai labai dideli. Suo
mijos varpas mažutis, labai skambus; Prahos - visai 
mažytis, o Kanados buvo nuimtas tuo laiku remontui, 
tai nematėm kokio dydžio ir skambumo. Kąi kurių orien- 
to valstybių varpai gongo pavidalo ir užgavus skamba 
rytietiškai. Mes irgi, einami aplinkui, skambinome var
pais. Keletas didesnių varpų nuo skambinino jau buvo 
įtrūkę...

Aplink varpų taikos paminklą yra įrengtas parkas, 
kurio medžius irgi pasodino atskiros valstybės, dovanoju
sios varpus. Prie kiekvieno medžio yra kortelė, pažymin- 
ti valstybės vardą. Šio tarptautinio Vaikų Taikos parko 
iniciatorė ir prastūmusi projektą per visas komunistų 
instancijas, yra buvusio Bulgarijos prezidento duktė, tuo 
laiku buvusi kultūros ministere, turėjusi liberalinių idėjų, 
nepakeliui su komunistais. Vėliau dėl tų idėjų buvo pasa
linta iš pareigų i.ir nustojus komunistų pagarbos, mirė. 
Todėl ir dabar šis unikalus paminklas pasaulio vaikhms 
mažai turistų lankomas, nes valdžia savotiškai ignoruoja, 
neatžymėdama sąraše turistams lankytinos vietos, o la
bai vertas aplankyti.

Vakarienei važiuojam dar toliau į kalnus prie ežero. 
Čia, toli nuo Sofijos miesto, prie kurortinio ežero buvo 
įrengta vasarvietė komunistų lyderiams vasaroti ir puo
tauti. Skaitėme apie Klaipėdos krašte Lietuvoje buvusią 
prabangią vasarvietę komunistų vadams, tad ir čia Bulgar 
rijoje, jiems irgi tokia prašmatni, vilomis, restoranais 
apstatyta vieta buvo įrengta. Ežere maudyklės ir įvairūs 
laiveliai, žiemos sportui į kalnus važiuoti įrengtas kel
tuvas. Visi patogumai, kokie tik įmanomi. Ši vieta dabar 
atidaryta turistams ir, sumokėję po 20 dol., galėjom at
važiuoti, sėdėti prie tų pačių staliukų, kur tik komunistų 
valdžios lyderiai tegalėjo patekti.

Mums stalai buvę paruošti ant ežero kranto lauke, 
apdengti baltomis staltiesėmis ir gėlių puokštėmis ant 
stalų. Buvo padėta vaisvandenių ir alaus bonkutės. Už
degtos šviesos atsispindėjo mirgėdamos ežero vandenyje 
pradėjus vakarienę, kuriai patarnavo vyrai. Vakarienės 
metu programą įrengtoje platfomoje atliko can-can šokė
jos, akrobatas ir magikas. Vakarienė pasibaigia, įjungus 
svečius į šokius. į viešbutį grįžtame jau vėlų vakarą gero
kai įsilinksminę.

Ryte dar bandome gauti atvirukų ir 
dens, bet nepasisekė. Vandens negavę 
net į restorano virtuvę, kur bandė man 
neplombuoto, paprasto vandens bonką, 
priimti.

mineralinio van- 
bufete, nuėjome 
apmokėjus, įkišti 
kurią atsisakiau

Sunkus kelias per Dunojų.
Išvažiuojant iš Sofijos vadovas pranešė, kad šiandien 

teks padaryti 480 km. kelio, kol pasieksime Rumuniją. 
Tuoj išvažiavus iš miesto, vėl geležies liejyklos, kaminai 
verčia tirštus dūmus į apylinkę. Po kiek laiko, pravažia
vus lygumą, tuoj pasiekiam kalnus, kur per ilgą tunelį ir 
keletą trumpesnių, skrodžiam kalnus.

Važiuojant iš Sofijos, vadovas Itzak daug pasakojo 
apie komunistų sistemą, tuo laiku veikusį terorą ir perse 
klojimus. Nors tai buvo jau gerai žinoma, bet daugeliui 
iš Amerikos buvo nežinoma ir nesuprantamas toks reži
mas, kuris savo žmones kitokio įsitikinimo taip žiauriai 
persekiojo, kankino ir žudė. Neatrodė, kad jo toks įtiki
nantis pasakojimas mūsų kelionės dalyvius apšvietė, nes 
daugelis amerikiečių, ypatingai moterys, labai mažai do
mėjosi politiniu gyvenimu, o daugiau suko galvas apie pir
kinius. Priminė irgi, kad bulgarai nėra slavai, bet atėję 
iš Azijos gentys ir per vedybas susimaišę su vietiniais, 
davė pradžią bulgarams.

Pravažiuojame kalnų perėją (aukšti stulpai statomo 
naujo tilto padės tiesiau pravažiuoti per posūkius ir vin
gius) ir vingiuojame žemai upės krantu ar sukamės posū
kiais kalnų šlaitais. Vėliau pravažiuojame daug kaimų ir 
rytmetį sustojam Lukovit vietovėje. Po to privažiuojam 
plačias lygumas ir laukus, kur pompos linguoja, siurbda- 
mos iš gelmių alyvą. Netoli ir naftos rafinerija pasta
tyta.

Pasiekiame didelį Plecen miestą su kyšančiais fabrikų 
kaminais ir aukštais apartmentiniais namais. Čia aplink 
iš abiejų kelio pusių daug vynuogynų. Taipgi ir dideli 
plotai saulėgrąžomis apsodinti. Pakelėje ganosi ožkų ir 
avių kaimenės. Kai kur matosi gazolino stotelės, bet 
jų mažai; tokios stotys tėra tik didesniuose miesteliuose.

sienos. Vadovas Itzak pradeda pasakoti apie 
daktarę, išradusią vaistus, kurie sumažina au- 
senėjimo procesą. Pati daktarė mirė būdama 
bet paliko formulę, pagal kurią gaminamos 
tabletės, mostys, kremai, kurie prilaiko kūno

Dažnai pakelese matome turgavietes, kur pardavinėjamos 
daržovės ir vaisiai, ir iš tolo matosi besibūriuojantys 
žmonės.

Artėjam prie Ruse ir prie Dunojaus upės. Taipgi ir 
Rumunijos 
Rumunijos 
dinių celių 
94 metų, 
injekcijos, 
celių susidėvėjimą. Rumunijos valdžia labai skatina šių 
vaistų gamybą ir naudojimą. Atvykę turistai irgi perka, 
dažniausiai kremų pavidale.

Nuo Ruse miesto vienas kelias pasisuka tiesiai į rytus 
Varna miesto link, prie Juodosios jūros. Čia savo laiku 
gyveno ir dirbo dr. Jonas Basanavičius. Nuo Ruse iki 
Varna dar yra 212 km. kelio. Miestas turi. 50,000 gyven
tojų - trečias didumu Bulgarijos miestas, industrijos cent
ras ir Dunojaus uostas.

Netrukus pasiekiame Bulgarijos muitinę ir ant tilto 
per Dunojų nusitęsusią ilgą sunkvežimių eilę, kurios galas 
dar toli, Bulgarijos žemėje. Tiltas per Dunojų prasideda 
dar toli nuo upės, aukštai iškeltas, kad galėtų praplaukti 
laivai. Laivų upėje matosi gana daug įvairaus dydžio, vel
kami krovininiai baidokai ir kiti prekiniai laivai. Upė pla
čiai išsiplėtusi, turbūt virš kilometro pločio. Tiltas per 
Dunojų tik dviejų linijų, o viena dešinės linija per visą 
tiltą ir toli per pakraštį užimta sunkvežimių. Mūsų šofe
ris pasileidžia priešinga puse tiltu tolyn, nes iš Rumuni
jos pusės atvažiuojančių mašinų nesimato. Tačiau kad ir 
beskubant, nesuskumba tiltu pravažiuoti: sutinkame prieš
priešais atvažiuojantį kitą sunkvežimį. Prasilenkti nėra 
kur, o įsisprausti į pripakuotą eilę neįmanoma. Atbulas 
traukiasi atgal per visą gervažiuotą tilto dalį, kol pasie
kia pakrantę ir įsispraudžia į eilę. O sunkvežimiai stovi 
visai nejudėdami, motorus išjungę, atrodo, niekas jų ant- 
ron pusėn neleidžia.

Mūsų šoferis kiek pastovėjęs ir pažiūrėjęs, kad tiltas 
tuščias, vėl bando dideliu greičiu važiuoti priešinga puse. 
Taipgi viena kita lengva mašina irgi bando skubiai pralįs
ti pirmyn. Taip per du tokius bandymus pasiseka nusigau
ti iki vidurio tilto ir prisiglausti prie stovinčių sunkve
žimių. Vadovas pats išlipa ir paprašo jaunesnes merginas 
bėgti pirmyn ir žiūrėti, ar nesutiks atvažiuojančių sunkve
žimių. Mūsų bėgūnai nubėga pirmyn, o kiek palaukus, 
šoferis vėl pilnu greičiu leidžiasi pirmyn ir taip su ke
liais perbėgimais tiltą per upę pervažiuojam, atsidurdami 
antroje pusėje, jau Rumunijoje, ant aukšto pylimo. Tiltas 
nugalėtas, bet ant kelio stovi užsiskersavęs sugedęs sunk
vežimis, kuris irgi bandė kaip nors prasmukti. Dabar jau 
susispietusi vyrija bando kaip nors tą sunkvežimį pristum
ti prie krašto, kad kiti galėtų pralįsti.

Taip mums besidarbuojant ir bestumiant sunkvežimį 
į šoną, atlekia dideliu greičiu lengva mašina tiesiog ant 
žmonių ir nori prasmukti pro šoną. Mūsų vadovas šoka 
priešais, kartu ir kiti vyrai, nepraleisti. Jonas irgi, šalia 
vadovo atsistojęs, energingai šaukia: "No way, no way"... 
Tačiau tas, pro atvirą langą iškišęs ranką, grūmodamas 
ir piktai keikdamas, važiuoja ir išsiplėšia iš vyrų, bandy
damas dar smogti laikantiems, bet pats gauna smūgį ir 
nurūksta Rumunijos link.

Ant tilto ir pylimo kenčiame karštį. Jau praėjo pora 
valandų, o Rumunijos sostinės dar nepasiekėme. Pagaliau 
sunkvežimis nuo kelio šiaip taip nustumtas į šoną ir mū
sų autobusas gali pajudėti, nesutikdamas nieko priekyje 
ir po trejetos valandų stovėjimo, pasiekiam muitinę. Lau
kiančių sunkvežimių eilė per visą tiltą išsirangiusi iki 
Rumunijos muitinės ir jų nepraleidžia. Eilėje laukiantys 
sakėsi, laukią jau trys dienos, kad būtų įleisti į Rumuniją. 
Vėliau girdėjosi, kad laukiančių sunkvežimių eilė nusitę-
susi net 10 km. ilgio.

Rumunijos sostinė - Bukareštas
Rumunijos muitinėje į mūsų autobusą įsėda valdžios 

paskirtas vadovas Radu, kuris kartu su mumis keliaus 
per visą kraštą. Jis pasakoja, kad Rumunija turi 23 mil. 
gyventojų ir yra žemės ūkio kraštas. Rumunijos sostinėje 
Bukarešte gyvena 2 mil. gyventojų. Primena, kad po gruo
džio revoliucijos, kraštas eina, nors sunkiai, demoKratijos 
link. Užsimena ir apie Nieolae Ceaucescu komunistinį 
viešpatavimą, prabangių rūmų statybą ir Degalinį krašto 
nualinimą. / 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!"

S psl.



toronto
Lietuvių Namu 

Žinios
e Rugpjūčio mėn. 2S d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 240 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė po 1 iš 
Kauno ir Klaipėdos. Sve
čius supažindino ir praneši
mus padarė LN valdybos 
iždininkas Edmundas Pama
taitis.
• Lietuvių Tautodailės 
Instituto narės paaukojo 
$700 - Lietuvių Slaugos 
Namų statybai: $250 
L.Sendžikienė; $450 - na
rės: G.Baltaduonienė, V.Bab- 
sienė, H.Lasienė, A.Kaza- 
navičienė, . L.Nakrošienė, 
A.Supronienė, G.Valaitienė, 
A.Vaitonienė.

LABDAROS fondo lėšų 
telkimo komitetas nuošir
džiai dėkoja Tautodailės 
Instituto narėms už finan
sinę ir moralinę paramų.

Slaugos Namams aukojo: 
po $1.000-Vladas ir 

Petra Jankaičiai, L.Kirkilisį 
po $500- V.Kuraitis (Osha- 
wa), P.Stepanauskas; $400- 
J.Jakienė; $300- A.S.Sa- 
kai; po $250 - P.Pakalna,
A. Povilonis, A.J. Puteriai; 
$loo-A.Dimitijevas; a.a.Al- 
fonso Geidučio mirties 
metinių paminėjimo proga: 
$30 - E.J.Benečiai; $25
- Br.Urbanavičius; po $20
- Al.A.Juciai, M.Darey,B.P. 
Mar kuškiai, M.Statulevičie- 
nė, H.L.Sukauskai, T.L.Za- 
leckiai; a. a. Martyno Yčo 
atminimui: $50- E. Krikš
čiūnas (Wasaga); $20 
E.K.Šlekiai; a.a. Antano 
Siručio atminimui: $50
- V.E.Krikščiunai (Wasaga).

Iš viso statybos fonde 
yra $628,868. Aukas gali
ma siųsti tiesiogiai šiuo 
adresu: Labdaros Fondas, 
Lietuvių Slaugos Namai, 
1573 Bloor St.W.Toronto, 
Ont. M6P IA6.
o LN Biblioteka veikia 
trečfedlėniaia•• ir sekmadie
niais nuo 1 v.p.p. iki 3 
vai . p.p.
e Rugsėjo mėp. i d.sekma- 
dienio popietėje dalyvavo 
320 žmonių. Jų tarpe - 

3 iš Vilniaus, 1 iš Šilutės,
2 iš Montrealio ir 1 iš 
Kingston,Ont.

• Slaugos Namams aukojo:
$1,333.78 - Osvaldas

Delkus; $1.000- V.M.Micei- 
kos (Simcoe,Ont.); $25-
B. Jonaitis (Creemore,Ont.); 
a. a. Edi tos Ulickienės atmi
nimui: po $100 - J.Aniol, 
Z.ščepavičienė, J.Yčas;

po50 - V.Anysienė,R.R.We
ese (Kleinburg.Ont.), I.Meik- 
lejohn; po $25- O.Jakima
vičienė, V .V.Staškūnai, 
A.Monstvilienė; po $20 
- J.H.Lasiai, O.Juodviršienė, 
O.Juodišienė, J.Poška, E.
Juodkojienė, O.J.P.Maniuš- 
kai, Z.Senkuvienė, M.Žy- 
vatkauskienė, ©.Dumčienė, 
J.T.Gustainiai, V.S.Stanai- 
čiai, J.A.Pūkai,E.Bartminas> 
A.Vaičiunas, Iz.Kandrotienė  ̂
M.Dambarienė, V.Yčienė, 
A.Langas, P.R.Stauskai,S.V. 
Liuimos, E.Šernienė, M.Vaš- 
kevičienė, H.Stepaitis, B. 
Jonynienė, L.J.Adomavičiai,, 
V.Dagilis, B.Sapijonienė, 
J.Pacevičienė, L.V.Matule- 
vičiai, E.Jaskienė, J.A.Auš
rotai (London, Ont.), L.B. Za- 
bulioniai, S.Pamataitis,
D. Chainauskas, V.Leveris,
E. Zakarzevskienė, R.Novog; 
po $10 - P.Šimkus, S.Der- 
vinskienė, O. Kowalski,p. Ja- 
sonytė, A. Tautkuvienė, 
□.Keršienė, M.Statulevičie- 
nė, A.Tautkus; $7- V.S.Kul- 
matickai; $5- J.Janušas.

• Rugsėjo mėn. 8 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 330 žmonių. LN valdy
bos pirmininkas Rimas 
Strimaitis pasveikino susi
rinkusius su LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS AT
GAVIMU ir pasidžiaugė, 
kad ir Lietuvių Namai 
yra prisidėję prie šio kil
naus tikslo vykdymo. Jis 
taip pat supažindino su 
Vilniaus Teatro ŠĖPA ak
toriais ir svečiais.

Svečių knygoje pasirašė 
2 iš Australijos, 2 iš Los 
Angeles,JAV., 2 iš Vilniaus. 
1 iš Kauno.
• Slaugos Namams aukojo
$600- M.Y.Tamošiūnai; 

a.a.Motinos Alvinos Marku- 
tienės atminimui: $300- 
Artūras Misiūnas; $250

R.Sirutienė; a.a.Algirdo 
Strumilos 2 m.mirties su
kakties atminimui- L.Stru- 
milienė; J.Morkūnas; a.a. 
Editos Ulickienės atmini
mui: po $50 - J.V.Šimkus, 

; M.ę.Slavėnienė iš Buffalo,J. 
A.V.; po $20 - J.P.Ivanaus- 
kai, V.G.Butkiai, Gr.Kocie- 
nė; a.a.O.Baumgard atmini
mui: $150- L.Baumgard; 
$50 - V.Strimaitis; $40

E.Lorencienė; po $25- 
A.Sukauskas, V.Uogintas. 
A. a. So f i jos Tauterienės 
atminimui: $50 - B.Kazlaus- 
kienė; $40- LN Moterų 
Būrelis; $30 - A.J.Zubric- 
kai; $20 - G.L.Leszozynskij 
A. a. Albino Statulevičiaus 
atminimui: $50 - B.Abro- 
maitienė; po $30 - J.E.Be- 
nečiai, Ė.Geldutis; po $20 

L.Balsienė.D.I.Janusze- 
wicz, D.S.Rukšos, Kari

ir Gertruda, I.A.Žemaičiai; 
$15- L.Mazur; $10 - D.T. , 
Renkauskai; $5 - A.Artič- 
konis.

• Toronto Vyrų Choras 
ARAS pradeda repeticijas 
rugsėjo mėn. 17 d. Vado
vaus Linda Marcinkutė. 
Pagrindinis naujo sezono 
uždavinys- išleisti muzikinę 
garsajuostę.

• Dr. Rasa Mažeikaitė, 
Kanados Lietuvių Muzie
jaus vedėja nuvyko Į Lie
tuvę dalyvauti istorikų 
suvažiavime. Jame ji skai
tė paskaitų Lietuvos vidur
amžių istorijos tema. To- 
rontan sugrįžta . rugsėjo 
mėn. 18 d.

• Jau laikas registruotis 
į VII Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresų, kuris 
įvyks Pietų Amerikoje: 
Buenos Aires- Argentinoje, 
Montevideo - Urugvajuje 
ir Sao Paulo- Brazilijoje.

Registruotis nedelsiant 
pas A.Padebinskų, 194 
Lloyd Manor Rd., Etobico
ke, Ont., M9B 5K5.

Ten pat galima gauti 
ir visas reikalingas infor
macijas.

Kongresas prasideda 
199LXII.18.ir baigiasi 1992 
1.8.

• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ- 
LIUTERONŲ IŠGANYTOJ O 
P-joje rugsėjo mėn. d. 
buvo laikomos dėkingumo 
už Lietuvos Nepriklauso
mybes pripažinimų pamal
dos, giedant Parapijos cho
rui.

• Torontos Jaunimo An
samblis GINTARAS pradeda 
poatostoginį sezonų. Regis
tracija- rugsėjo mėn.6 d., 
Prisikėlimo Parapijos pa
talpose. Valkai priimami 
nuo 8 m. amžiaus.

• PRISIKĖLIMO P-JOS 
choras pradėjo naujojo 
sezono repeticijas rugsėjo 
mėn. 2 d. muzikos studijo
je. Chorui vadovauja Dalia 
Viskontienė ir D.Radtke.

LAKŠTINGALA IŠ 
LIETUVOS.

į Kanadą atvyksta solistė 
Gražina Apanavičiūtė

išeivijos kultūrinis gyve
nimas būtų labai nuobodus 
neįvairus, nes beveik nepa- 
sipildo jaunomis vietinėmis 
meninėmis jėgomis, o vy
resnioji karta jau išeina 
poilsiui.

Visa laimė, kad sugriuvo 
uždanga, skyrusi mus nuo 
Lietuvos ir stiprios jaunos 
meno jėgos praturtina mū
sų mažą kultūrinį pasaulė
lį-

Š.m. spalio mėnesį atvyks
ta į Kanadą koncertuoti 
Vilniaus operos solistė, dra
matinis sopranas Gražina 
Apanavičiūtė.

Nors solistė Lietuvos 
konservatoriją baigė 1969 
m., bet į Operos teatrą 
jau buvo priimta metais 
anksčiau. Gal dėl to, kad 
konservatorijoje pastatyto
je operoje "Žydė", sėkmin
gai atliko Rachilės vaid
menį. Taip pat ten turėjo 
parengtą rolę ir operai 
"Figaro vedybos". Dainavi
mo mokėsi pas A. Staške- 
vičiūtę ir S. Vaidžiūnaitę.

RUOŠIAS VAIKUČIAI 
<į MOKYKLĖLĘ 

L.EIMANTO vardo Li
tuanistinė Mokykla pradeda 
darbų rugsėjo mėn.28 d., 
10 val.ryto. Priimami 
kai nuo 4 m.amžiaus, 
formacijos gaunamos 
Rasų Kurienę tel:657-5258 
ir pas Kristinų Jakubaitie- 
nę tel: 433-7518.

• Londone atgaivinama 
veteranų tautinių Šokių 
grupė "Sugrįžki jaunyste" 
ir "Baltijos" grupės vaikų 
padalinys.

Rugsėjo mėn. 27 d.,

7:30 val.v.prasideda vetera
nams repeticijos Parapijos 
salėje.

Visi 25m. ir vyresni 
šokėjai registruojasi pas 
R.Kurienę tel:657-5258.

vai-
In-
pas

Vaikų šokių, grupė repe
tuos mokyklinės programos 
laiku.

MONTREALIO CHORISTAI KONCERTAVO LIETUVOJE

iiii 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. i™** rai.)
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. (gyvyMe drauda) 
7.50% kasd. pal. sąsk. virė 10.000 
5.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
5 % už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

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 rats)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų .. 9.75%

(USdol. Sav. Acc.)

(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 DOLERIU

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 kortele su PARAMOS verdu

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; šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 1 v. po plotų BŪSTINĖ: Lietuvių namai — 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP 1A6 
TELEFONAS: 532-1149.

psl.
V

• LIETUVIŲ DŽIAUGSMO 
ŠVENTE, atgavus Nepriklau
somybę, buvo pradėta pa
dėkos Mišiomis Šv. Mykolo 
katedroje, dalyvaujant J.E. 
vyskupui P.Baltakiui.OFM 
ir koncelebruojant visiems 
Toronto kunigams. Organi
zacijos dalyvavo su vėlia
vomis. KLB Toronto A- 
kės valdyba surengė trum
pų paminėjimų su vaišėmis 
Lietuvių Namuose .

G. Apanavičiūtė yra pa
rengusi vaidmenis visai 
eilei operų: Lohengrinas, 
Demonas, Eugenijus Onegi
nas, Halka, Faustas, Car
men, Ave Vita, Kunigaikš
tis Igoris, Legenda apie 
meilę, Tosca, Skrajojantis 
olandas ir kitoms. Su įvai
riais ansambliais koncerta
vo daugelyje Lietuvos 
miestų. Yra įdainavusi virš 
trisdešimties plokštelių. 
Buvo pakviesta koncertuo
ti į Maskvą ir kitus Rusi
jos miestus, taip pat į 
Vengriją, Lenkiją, Rumuni
ją, Bulgariją, Švediją, Suo
miją, Prancūziją, Vokietiją, 
Latviją ir JAV. Ji atlieka 
ir religinę šiuolaikinę mu
ziką, įvairius lietuvių kom
pozitorių kūrinius ir mėgs
ta liaudies dainas.

/pabaiga/

Kryžkalnės stovyla "Močia" - pavargo ir buvo pa
guldyta poilsiui kažkur...

Besidairant ir beganant akis, štai jau ir Šiluva. Susto
jame ir aplankome šią žemaičių šventovę. Koplyčioje yra 
tas akmuo, ant kurio Marija pasirodė. Daugelis iš mūsų 
pagarbiai pabučiavome tą akmenį.

Šiame miestelyje norėjome troškulį numalšinti, deja, 
jie galėjo pasiūlyti tik šaltinio vandens. Apsilankę ir pa
simeldę šioje šventovėje, leidžiamės pro Tytuvėnus Kauno 
link. Pakelyje sustojame pasistiprinti Raseiniuose. Čia 
randasi kai kurių mūsų choristų gimtinė. Ir čia norėjome 
gauti alaus, bet restorano patarnautojai pasakė: -"Gaila, 
bet mums dar jo nepristatė..."

Važiuojant į Kauną, visos kelio rodyklės tik lietuvių 
kalba. Rusų kalba uždažyta. Duoda suprasti visiems ke
leiviams, kad čia Lietuva. Kaune, gatvių pavadinimai 
irgi tik lietuvių kalba.

Sustojame prie Kauno pilies griuvėsių ir iš čia pėstu
te patraukiame į Rotušės aikštę. Prie Katedros aplanko
me Maironio kapą ir pačią šventovę. Prie bažnyčios nebe
liko tos aukštosios tvoros, yra padarytas parkelis, apso
dintas medžiais, o jų pavėsyje - suolai.

Užeiname į restoraną numalšinti troškulio su "Ragu
čio" alumi. Restoranas puikus, su aukštais karališkais 
menių krėslais. Alų paduoda uzbonais. Alus, deja, nebe
atitinka prieškariniam skoniui.

Kaip ir visoje Sąjungoje, Lietuvoje tualetai, kokie jie 
bebūtų, iš tolo skelbiasi savo "kvapais". Nesuprantama, 
kodėl toks apsileidimas? Gėda!.. Juk tiek maža pastangų 
tereikia juos išvalyti ir sutvarkyti. Reikia tik gero kibiro 
dezinfekuoto vandens, šluotražio ir rūpestingos žmogaus 
rankos... Lietuva juk nėra koks Rusijos užkampis!

Vyresnio amžiaus žmonėms tikras vargas. Nėra atitin
kamų tualetinių sėdynių nei ramsčių, kur nusitvėrus galė
tumei ątsistptMš tos tupyklos. Truputį geriau ir _tv.ąj?kin-.~ 
giau apmokamose išvietėse. Bet ir čia be ramsčių. Vis 

tus ir skaudus...
Kaune ir Elektrėnuose palikome kelis dainininkus pas 

gimines. Pavakarėje pasiekiame Vilnių ir sustojame prie 
"Garmus" viešbučio. Čia atsisveikiname su linksmuoju 
autobuso vairuotoju ir palydovais. Mūsų laukia giminės, 
kurie priglaus savo giminaičius ilgesniam ar trumpesniam 
buvojimui.

Dalis antrosios grupės keleivių, kurie rytojaus dieną 
jau apleisime Lietuvą, prisiglaudžiame kam kur patogiau. 
A. Jankų ir mane priima muz. G. Virbašiaus šeima. Jis 
buvo mano nuolatinis informacijų tiekėjas ir ryšininkas. 
Dėkoju jam už visą malonią globą ir rūpestį. O jo buvo 
apsčiai. Jam teko būti nuolatiniu ryšininku su šv. Ceci
lijos draugijos vadovais.
Kitą rytmetį šeimininkė pristato mus į Vilniaus orauostį. 
Čia jau laukia visų giminės ir draugai bei pažįstami pas
kutiniam sudiev!. Laiko taip maža, o norėtųsi kuo ilgė
liau pabūti ir pakalbėti. Deja, laikas eiti muitinėn ir 
ruoštis kelionei Varšuvon.

Vilniaus muitinėje rusės tarnautojos grabaliojasi lie
tuviškai. Turi labai daug pagiežos, 
ir jokio respekto kitiems. Klausia vieną 
siveži?" Ta sako: - "Marijos paveikslą". 
rėžia:-"Vežkis tą "bobą", o kitai, kuri 
paveikslą, rusė užvažiavo: - "Vežkis tą 
kad komentarai nereikalingi. Viliuosi, 
laikas, kai nereikės eiti pro tokias "asabas".

/nukelta į 7 psl.

Iš viso, jos koncertų pro- dar vargstama dėl tualetinio popieriaus trūkumo; jis šiurkš- 
gramoje kiekvienas ras 
daug ką mėgiamo, o~ solis
tės dainavimas pradžiugins 
net ir reiklų klausytoją.

Pirmasis koncertas Kana
doje įvyks spalio mėn. 15 
d. Toronte, Lietuvių Na
muose. B. Stundžia

• Lietuvių kalbos pamokos 
suaugusiems prasidės spalio 
mėn.pradžioje, Bishop Mor- 
rocco gimnazijos patalpose. 
Daugiau informacijų galima 
gauti pas Irenų Ehlers- 
487-7771.

Parapijos kredito kooperatyvas
~T------  999 College St.. Toronto. Ontario M6H l.\8

Telefonai: (116) 532-3100 i r 532-3414

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

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

180-364 d. term. Ind..........
1 metų term, indėlius......
2 metų term, indėlius___
3 metų term, indėlius ..... 
1 metų GlC-mėn.palūk. ..
1 metų GlC-met. palūk. ..
2 metų GlC-met. palūk. ..
3 metų GlC-met palūk. .. 
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą ......
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 7Va% 
Kasd. pal.čekių sąsk.ikl... 53/4%

% 
% 
%

8 
8 
8
8V«% 
8’/4% 
81A% 
9 % 
91A% 
91/«%
8 %
9 % 
91/«% 
91/4% 
7V«%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................... 113/4%
Sutarties paskolas 

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ---------------- 10’/*%
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 gyvybe iki $2,000 už 
santaupas laikomas Sėrų, 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). Neimamo mokesčio 
už terašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 49 miHĮonus dolerių

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

maža pakantumo 
keleivę: '-"Ką iš- 
Muitininkė piktai 

i vežėsi Kristaus 
chlamą". Manau, 
kad greit ateis

A. A. ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS ATMINIMUI 
AUKOJO .VIETOJE GELIŲ,LIETUVIŠKAI SPAUDAI:

$100 - Lietuvių Tautodailės Instituto Bostono Skyrius
- "Aidams"; Lietuvių Tautodailės Instituto New York’o 
Skyrius $50 -"Te’viške’s Žiburiams".

Laikraščiui "Nepriklausoma Lietuva" : $50 - J.Rim
šaitė; $30 - Ir.Meiklejohn; $25 - L.Adomavičius; po $20
- G.Montvilienė, V.Montvilas.

Laikraščiui "Tėviškės Žiburiai": $30 - L.Daunienė; 
$25 - V.Balsienė; po $20 - M.Vasiliauskienė, V.O.Tasec- 
kai, Vyt.Sendžikas.V.Balsys, V.Palilionis. po $10 - A.UŽ- 
upis-Zukas, M.Povilaitienė; $5- O.Juodišienė.

DĖKOJAME! "NL"

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ - LIETUVIŠKAI

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ LIAUDIES PASAKŲ,

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) S33-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičlenė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(-41 6) 533-1 1 21 FAX 533-1 1 22

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
J
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RUGSĖJO 8-TOSIOS- TAUTOS .ŠVENTĖS MINĖJIME:

Kalba: Aug.Mylė, Juozas Šiaučiulis; Arūnas Staškevičius, A V kleb.kun.J.Aranauskas ir Ig.Petrauskas, kurie uždegė simbolines žvakes

•S
S

Nuotraukos A. Kalvaičio

Muitinėje teko pasiginčyti dėl viršsvorio. Tarptauti
niame skridime yra leidžiama vežtis 40 kg., o jos norėjo 
pritaikyti "vidaus" tarifą 20 kg. Na, šios pilietės norėjo 
"pasišienauti" amerikoniškų dolerių savai kišenei...

(Čia rašiau tik apie antrosios grupės nuotykius).
Atrodo, kad trečioji grupė praėjo lengviau, gerokai 

pasiginčijus. Lėktuvą į Varšuvą rusai davė propelerinį, 
tai ^visų auseles užkimšo. Ir dar po valandos, atsidūrus 
Varšuvoje, klausa sušlubavo. Varšuvos orauostyje pasisam- 
dėm taksius, kurie mus nudangino į "Polonia" viešbutį 
miesto centre. Viešbutis senas, tai ir patogumų jame ne- 
perdaugiausia. Čia nakvosime dvi naktis. Maistas neblo
gas. Pusryčiai buvo įskaityti į viešbučio kainą ir~ ją buvo* 
me apmokėję Montrealyje. Pastebėjau, kad pusryčių, kaina 
40,000 zlotų. Tuo laiku 1 JAV doleris buvo 11,500 zlotų 
vertės.

Buvome pavargę, tai nebuvo noro ir miestą apžiūrėti. 
Rytojaus dieną nuvykome į lenkų LOT oro linijos raštinę 
susitvarkyti vykimą orauostin. Davė limuzinus ir mums 
tekainavo tik penkis amerikoniškus dolerius kiekvienam.

Liepos 11 dieną jau Varšuvoje sėdam į patogų BOING 
lėktuvą ir po 8 valandų kelionės esame savame mies 
te ir savoje pasirinktoje, antrojoje tėvynėje - Kanadoje.

Visi keliavusieji ar lydėjusieji buvo labai paten
kinti šia nepaprasta kelione į Lietuvą, kaip liudijo įspū
džiais pasidalinimai ir ypatingai nuoširdus padėkos žodis, 
pasakytas Klaipėdoje Aldonos Gudienės, choristo Jurgio 
Gudo žmonos. Ji girdėjo visus choro koncertus, dalyvavo 
visur kartu su choru, nors ir ne dainininkė. Lietuva- 
Žemaitija- ir mes pergyvenome nepamirštamas valandas 
ir nepamirštamą susitikimą.

DŽIAUGSMINGA RUGSĖJO 
AŠTUNTOJI-

nėta tradicinė RUGSĖJO 
8-TOJI- TAUTOS ŠVENTĖ 

Prasmingai buvo pami- Montręalyje, kurią ruošia

Ivamitton
JUODOJO KASPINO DIENA 

Kaip ypatingi rugpjūčio 
mėn.šių metų įvykiai, taip 
ir kitokia buvo Juodojo 
Kaspino Diena Hamiltone. 
Rugpjūčio mėn. 23 d. mies
to rotuše's aikštėje nuo 
rugpjūčio 22 d. plevėsavo 
baltiečių vėliavos iki pat 
26 d. ryto. Demonstracijoje 
dalyvavo apie 600 žmonių., 

Demonstraciją atidarė
JK Dienos komiteto pirm. 
Aida Grigaitienė, po jos 
Hamiltono .meras Bob Mor
row pasakė gražių minčių 
apie visus, kurie kovoja 

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

už laisvę ir nepriklausomy
bę, Taip pat kalbėjo visa 
eilė baltus remiančią Ka
nados valdžios atstovų- 
fed.liber.Stan Keyes, fed. 
konserv. Bill Kempling 
ir NDP atstovas iš Ontario 
prov. valdžios- Bob Rae. 
Taip pat bent 5 Hamiltono 
ir apylinkės valdybą atsto
vai. Pagrindinis kalbėtojas 
John Thompson,Mackenzie 
Instituto Toronte direkto
rius. Rezoliuciją perskaitė 
Regina Varanavičiutė-Hag- 
go,kurioje ragino Kanados 
vyriausybę tuojau pat pri
pažinti Baltijos kraštą Ne
priklausomybę ir užmegzti 
diplomatinius santykius. 

per eilę dešimtmečių išei
vijoje Lietuvos 
Mindaugo

Jos 
Mylė, po 
dų AV 
minėjimą 
žodžiu:

s Karaliaus 
Šaulių Kuopa.

pirm. Augustinas 
iškilmingų pamal- 
P-jos bažnyčioje, 
atidarė įžanginiu

mus, 
įmonių, 

Iš 
kad nė 
silaiko 
kerne
komunistinės imperijos pa
baigos. Ta diena dabar 
atėjo- komunizmas pats 
save palaidojo.

Užkietėjusieji komunis
tai, matydami, kad jų galia 
slysta, mėgina savo bruta
lia jėga susigrąžinti dikta
tūrą RUGPJŪČIO mėn. 
19-21 d.d. ir nušalinti savo 
priešininkus. įvykusiame 
Rusijos Respublikos Parla
mento 
išsiilgusi 
karta, 
(kaip patys sakėsi) 
TUVOS Parlamento 
pastojo kelią užpuolėjams 
ir - LAIMĖJO.

šiandien jau daugiau 
kaip 0 Vakarų pasaulio 
valstybių pripažino Lietu
vos Nepriklausomybę. Pir
moji- ISLANDIJA. Daugelis 
valstybių jau pasirašė dip
lomatines ir ekonomines 

____  . . sutartis, o Kanadai pripa- 
ryra per tuos įvykius dingu- !ž irius Nepriklausomybę, 
šių be žinios iki dabar? prekybos min. M.Wilson’as 
Kiek sužeistų? Grįžtant atvyko į Vilnių ir pasirašė 
atgal - kiek žuvo partizanų sutartis. Kanada Stockhol- 
per 50 pasipriešinimo metų? 
Kiek žuvo tremtinių Sibire? 
Kiek nukankinta kalėjimuo
se per 50 okupacijos metų?

Su giliu liūdesiu ir 
skausmu juos prisiminkime, 
su dėkingumu pagerbkime 
rimties minute.”

i ypatingai prisi- 
branginame ir 
1990 m Kovo 11-

I po virš 50 metą 
rusą komunizmo 

Lietuva

"Švęsdami Tautos šven- 
tę-Rugsėjo 8-tąją- jungia
me visas datas, kurios 
yra istorinės, atmintinos, 
brangios mūsų tėvynei Lie
tuvai.

Šiandien 
mename, 
švenčiame 
-tąją, kad 
žiaurios i 

. okupacijos, Lietuva vėl 
pasiskelbė NEPRIKLAUSO
MA VALSTYBE.

Po to tuojau sekė so
vietų blokada, 
užpuolimai, 
gyvybinių aukų: Sausio 13- 
-tosios Lietuvos Parlamen
to puolime ir TV-Radijo bokš
to užėmime - 14 gyvybių. 
Liepos .31-ąją Medininkuose 
klastingai nužudomi 8 jau
ni muitinės darbuotojai. 
Tai žinomi skaičįąi,. p kiek

terorizmai, 
pareikalavę

Lietuvos
Vakarą 

pataikau- 
Sąjungai,

Pakviestieji - KLB Mont- 
realio A-kės pirm.A.Staš- 
kevičius, kleb.kun.J.Ara- 
nauskas,SJ.> ir Ig.Petrauskas 
žuvusiųjų atminimui uždegė 
3 žvakes.

n Pasiskelbus
Nepriklausomybei, 
pasaulio tautos, 
damos
Lietuvos Nepriklausomybės 
nepripažino oficialiai, kas 
įgalino ir toliau OMON 
ir Juodberetininkų terori
zavimus, užpuolimus, žudy

Sovietą

Lietuvos pastatą,
įstaigų užėmimus, 
istorijos žinome,
viena imperija neiš- 
amžinai ir tik lau- 

dienos- rusą-sovietą

puolime, 
Rusijos 

imdama

laisvės 
tautos 

pavyzdį 
iš LIE- 
gynėją, 

Lietuvos 
į Vilnią 
Užsienio

svyravimo- 
irgi pripaži- 
Nepriklauso- 

ruošiasi 
Reikalą

me atidarė Lietuvai savo 
pasiuntinybę.

Po ilgesnio 
laukimo- JAV 
no 
mybę. 
vykti 
m in. James Baker, o rugsėjo 
mėn. 6 d. iš likusios So
vietų Sąjungos, prispaustas 
prie sienos M.Gorbačiov'as 
paleido Lietuvą, pasisaky
damas, kad 50 m.neteisė- 
tai Lietuva buvo užimta 
ir inkorporuota į Sovietų 
Sąjungą.

Rugsėjo 6 d. Lietuvos 
Nepriklausomybę pripažino 
ir JAPONIJA- paskutinioji 
iš G-7 didžiųjų industrinių 
valstybių grupės. Vakar 
(rugsėjo 7 d.) ir Raudonoji 
Kinija pripažino Lietuvos 
Nepriklausomybę.

Taigi - prisimindami 
įvairias datas, šiandien 
švenčiame tikrai ypatingu 
dieną. Mums, lietuviams 
Tėvynėje ir bet kurioje 
pasaulio šalyje šiandien 
yra didžio džiaugsmo, lais
vės atgavimo-pripažinimo 
ir padėkos diena.

Džiaugiamės, bet tai 
dar neatleidžia mūsų nuo 
įsipareigojimų Tėvynei Lie
tuvai. Remkime ją, dirbki
me jai, aukokime, budėki
me, kad laisva Lietuva 
būtu amžinai.

Šio ypatingo laimėjimo, 
džiaugsmo ir Aukščiausia
jam Padėkos Dienos proga, 
sveikiname ir taip pat 
DĖKOJAME LIETUVOS 
prezidentui VYTAUTUI 
LANDSBERGIUI, kard. 
Vincentui SLATKEVIČIUI, 
Lietuvos vyriausybei, Parla
mento nariams. Visiems 
Lietuvos laisvei paaukoju
siems savo gyvybes, visus 
Lietuvai dirbusius ir dir
bančius, rėmėjus, gynėjus 
Tėvynėje ir išeivijoje.

Taip pat didžią, širdin
gą padėką išreiškiame Ka
nados parlamentarams, 
•asmenims’,' kurie prisidėjo 
prie Lietuvos laisvės atga
vimo.
TEGYVUOJA LAISVA 
IR NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA* *'

Arūnas Staškevičius 
savo žodyje pabrėžė:

"Vienu metu, kai pas 
mus atėjo žinia, kad į 
Lietuvą važiuoja rusą ka
riuomenės daliniai, atrodė 
viskas labai blogai, jog 
grįžtame į baisiuosius po

VALENTINAI PIEŠINIENEI 
mirus.

Amžiną atilsį duok Mirusiai, Viešpatie, 
ir amžinoji šviesa tegul Jai šviečia, tegul ilsisi 
ramybėje, Amen! „ „ .■ J ’ G. Kudzmiene,

R. Navikėnas

kario metus. Bet - nežino
jome, kad po savaitės laiko 
įvyks stebuklas ir Lietuva 
bus laisva ir nepriklausomai

Man atrodo, kad ir 
mes prisidėjome prie Lie
tuvos laisvės kovos. Išlai
kėme lietuvių kalbą, kėlė
me Lietuvos klausimą Ka
nados valdžioje, spaudoje, 
rašėme laiškus, skambina- 
vome, demonstravome. 
Visi šie ėjimai padėjo, 
ir noriu visai lietuvių bend- 
ruomfenei padėkoti. Atrodo, 
kad nebereikės tuo reikalu 
demonstruoti prie Sovietų 
ambasados, nebereikės ra
šyti laiškų Kanados minis- 
teriams, nereikės skambin
ti jos parlamento nariams.

Tuo pačiu nematau, 
kad Bendruomenės Valdy
bai reikės išeiti į pensiją, 
nes dar bus rūpesčių ir 
darbų. Lietuvai reikės pini
gų ir moralinės paramos. 
Kalbant apie valdžią, turiu 
prašymą: senais, blogais 
laikais mes skambinome, 
rašydavome laiškus Kana
dos valdžiai, kad padėtų 
Lietuvai. Dabar, kada pa
galiau Kanada pripažino 
Lietuvos Nepriklausomybę, 
man rodos, butų labai gra
žu ir padėkoti Kanados 
valdžiai.*1

Paminėjęs, kad laiškų 
parašyti tekstai su atitinka
mais adresais yra paruošti 
ir padėti ant staliuko, ra
gino juos kuo greičiau pa
siųsti.

"Baigdamas, dėkoju 
kleb.J.Aranauskui ir Aug. 
Mylei už šios džiaugsmin- 
/nukelta į 8 psl........./

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

flJO Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6 

TeL 544 - 7125

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kaed. pai. tekių sąsk. Iki. 6% 
•MttaupM------------------ 5.25%

8.todtenųlndMIu*_____ 8. %
1 m. term. IndMIus    9 % 
1 m. tsrm.ind.rten^Ml. .8.25% 
3 m. tarm.IndSIlua ........8.75% 
RRSP k RRIF (pensijos) 6% 
RRSP k RRtF 1 m..........  9%
RRSP M. 3 m.------- -----8.75%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas —.14.5% 
nokSn. turto pask. 1 m.......10%
nekll.turto peak. 3 .. 11.25%

dydi Hd92.000 Ir 
—meninių paskolų 
drauda Hd 925.000.

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 IW 7 valandos vakaro, 
Mtadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

BACTMCeN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1C2A.ALUON
LAŠALU. QUt H8P2CS TEL: 366-5484

SlCHARD^
ROOFIR------COUVMUR

7725 Georfle LaSalle
Geriausias palatėlaa it «art»e atlikljaa ateedeacye 
OUY KICWABD, karts Įsa aesial lietavlaais pataršas  j s.

KATELĖ PETRAS

mirė 1991 m. rugpjūčio mėn. 26 d. Kingstone, 
savo namuose, sulaukęs 88 metų amžiaus.

Palaidotas Glenhaven Memorial kapinėse.
Velionis buvo nevedęs. Liko tolimesni giminės
Lietuvoje. Br. Palilionis

LAIDOJ 1MO ĮSTAIGA

įįįįr FUNERAL HOME 
■p J.F.WILSON e SONS Inc^M

1*3 M apie B lv.» S784Ver4aa A

Tel: 091-4753 ♦ Tek 767-9956*
■ MODERNIOS KOPLY&OsB
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MONTRĘAIJQ.
LITUANISTINE MOKYKLA

MIRUSIEJI:

• Juozas SKINKIS, 
mirė Montrealyje. 
žmona Marijona ir 
žai bičiulių. Palaidotas 
iš šv.Kazimiero bažnyčios 
Gote dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

88 m.
Liko 

nema-

I pradeda naujus mokslo 
metus. Šiemet pamokos
vyks šeštadieniais, 9- 12vai. 
Seselių Namų patalpose.

Programoje, 
dalykų, 
kos su 
pat bus 
pravesti 
su jais.

Didelė naujiena - ruošia-

šalia kitų 
numatytos ir išvy- 

vaikučiais. Taip 
kviečiami svečiai, 

pasikalbėjimus

.0.
w
.0
&

0

VISUS MALONIAI KVIEČIAME

ATSILANKYTI [

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS

• Ingos ir Donaldo GIED- 
RIKŲ sūnelis pakrikštytas 
AV P-jos bažnyčioje PAU- 
LIAUS-VYTAUTO vardais.

Krikšto apeigas atliko 
kleb.kun.J.Aranauskas, SJ. 
Krikšto tėvai - Rasa Ir

mas skyrius ir patiems 
mažiauslems ~4 ir 5 me
tų amžiaus vaikučiams. 
Jie susirinks AV Parapijos 
salėje kas 2 savaites. Jų 
registracijai kreiptis pas 
Aldonų Nagienę,tel:683-6147.

0

$ 
0

3 5 metų sukakties 
PAMINĖJIMĄ,
1991 Spalio mėn. 13 d.

Aušros Vartų parapijos salėjo
PROGRAMOJE:

g

i

Petras Paulauskai.
Dalyvavo apie 30 

artimųjų ir svečių apeigose 
ir vaišėse, kurios buvo 
paruoštos Seselių Namų 
salėje.
• Rugsėjo mėn. 29 d., 
po ii val.pamaldų AV P- 
jos salėje, po iškilmingų 
pamaldų rengiamas Vargonų 
Šventinimo koncertas-pie- 
tūs, dalyvaujant Lietuvos 
Operos solistei Danutei 
Grauslytei.

Apie jos koncertus la
bai šiltai atsiliepė JAV 
muzikos kritikai. Dabar 
turėsime puikių progų jų 
išgirsti ir čia.

/ .......atkelta iš 7 psl./
gos Padėkos dienos suorga
nizavimų. Nors buvo smagu 
pripažintų Lietuvos Nepri- 
klausmybę atšvęsti praeitų 
savaitę Latvių Namuose, 
dar smagiau atšvęsti jų 
mūsų pastogėje.Ačiū labai."

Kun. J.Aranauskas, SJ, 
į susirinkusius prabilo šiais 
žodžiais:

"Prieš porų dienų grų- 
žinus Lietuvai Nepriklauso
mybę, nors lietus lijo, bū
rėsi lietuviai Vilniuje, Kau
ne ir kituose miestuose, 
išėjo džiaugsmingai švęsti 
atgautų Nepriklausomybę 
ir laisvę.

Mums labai gražiai 
pritinka šiandien parodyti 
tų solidarumų su Lietuvos 
lietuviais, kurie irgi rengia
si iškilmingai atžymėti 
šį įvykį.

Labai dėkoju AV P- 
ips chorui, kuris atgiedojo 
Sv.Mišias, taip pat ir mūsų 
kunigams, kurie laisvu noru 
ir savo laisvu laiku pasi
siūlė dalyvauti iškilmingose 
Mišiose atšvęsdami atgau-

Daržęlio pamokos prasideda 
spalio men.6 d.^12 vai:, 
AV Parapijos salėję.
Visi tėvai prašomi nepra
leisti progos susidraugauti 
mūsų vaikučiams ir pra
mokti lietuviškai kalbėti, 
dainuoti ir žaisti.

I-os grupės mokytoja- 
Nijolė Šukienė, II-os- Inga 
Giedrikienė,III-ios Joana 
Adamonvtė. Darželio moky- 
toja-Dalija Savignac su tal

kininkėmis.__________________
tų Nepriklausomybę ir reli

ginę laisvę Lietuvoje.
Kaip jau buvo paminėta, 

prieš mus dar didelis užda
vinys, kad Lietuva atsista
tytų ant patvarių pamatų, 
bet ypatingai prašome Die
vo ir Lietuvos šventųjų, 
kad užgytų greitai tos 
žaizdos ir tos kančios, 
kad jų nė pėdsakų neliktų, 
kad Dievas ir toliau lai
mintų mūsų kraštų, mūsų 
žmones,Lietuvos Bažnyčias 
ir visus tikinčiuosius.*

Juozas šiaučiulis, nese
niai buvojęs Lietuvoje, 
papasakojo apie savo įspū
džius, apie lankytas vietas, 
įskaitant ir Lietuvos Parla
mentų, keletu šaulių dali
nių, gimtųjį Anykščių mies
tų, kuriam jis įteikė dova
nų- išeivi joje-Bostone-išleis- 
tų Lietuvių Enciklopedijų.

Jis atsivežė retų nuot
raukų iš partizanų kovų. 
Jų apie 100 buvo gražiai 
išdėstytos ant specialių 
lapų salėje, surengtoje 
parodoje.

Himnu ir vėliavų išneši
mu baigta oficialioji dalis.

Prie skanaus ir gausaus 
bufeto, paruošto S.ir J.Ri- 
meikių, talkininkaujant 
šaulėms, gausūs dalyviai 
pasistiprino ir, kas norėjo, 
atsigaivino. A.M.

0

3

11 vai
12 vai

ISKILKIL'GOS
PAMINĖJIMO

PhMmLDOS , 
aKTaS.

MONTREALIO VYRU,
Banketas

Baras Lot
Įėjimas j 12,50.

CHORaS

Valdyba

drau-

atvy- 
atva- 
savo

"RŪTOS" BAZARUI ARTĖJANT

Senatvėje teko atsigulti į ligoninę sunkiai gal
vos operacijai ir buvo malonu, kad atsirado žmo
nių, kurie manęs nepamiršo.

Dėkoju kleb. Tėv. J. Aranauskui, SJ, 
kušiam palaiminti; sūnui Petrui su šeima, 
žiavusiems iš Samia, Ontario, o labiausiai 
žmonai Gražinai už didelį vargą.

Dėkoju visiems Montrealio ir Ottawos
gams bei prieteliams atlankiusiems ligoninėje 
arba tuojau, grižus namo. Už visas linkėjimų kor
teles, dovanas ir telefonus - labai širdingas ačiū. 
Tos Jūsų moralinės paramos nepamiršiu iki gyvos 
galvos. Vladas Dreseris

Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šiais, Montre
alio Auksinio Ąmžiaus Lie
tuvių Klubo RŪTA rengia
mas bazaras įvyks š. m.lap
kričio mėn.3 d/, sekmadie^ 
nį, po 11 vai, pamaldų, 
Aušros Vartų Parapijos“ 
salėję.

Bazarui maloniai sutiko 
talkininkauti mūsų darbš
čiosios ponios: "Turgelį" - 
prižiūrės V.Dikaltienė,"Bou
tique"- S. Baršauskienė ir 
V.Viliušienė, "Loterijų"- 
Ę.Grybaitlenė ir P.Juškevi- 
čiene, "Tūkstantinę Loteri

ją"- G.Gedvilienė,B. Rupšie
nė ir N.Bagdžiūnlenė, "Ka
vinę"- E.Kerbelienė.

Bazaro pasisekimas pri
klauso nuo mūsų visų. Kas 
kuo galite - prašome prisi
dėti. Kiekvienas daiktelis, 
paaukotas Bazarui, gali 
būti brangenybe,jį išlošu- 
siam.

Maloniai kviečiame 
VISUS, didelius ir mažus, 
atsilankyti ir išbandyti
savo laimę. Taigi- IKI PA
SIMATYMO BAZAR E* B.M.

(
Dr. JONAS MALISKaV 

Tel.: 866-8235 I

Or. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

O.D.S.

DANTŲ GYDYTQJAI-CHIRURGAI
1440 St. Catharine St. W. Sui*.701

Montreal, P.O. H3G 1S5

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

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.

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 

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 
SUN LIFE BUILDING.

Montreal, Quebec, H3B 2V6 
Fax: 871-1784; Tel: 871-1430.

8 psl.

ADAM0N1S INSURANCE AGENCV INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė

3907 A Rosėmont Blvd., Montreal, Que. H1X 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.

.....................................—‘ i i i i r i ♦ ■ 4—i i i i ■ —i—

SPAUDA IŠ LIETUVOS
Norintieji užsiprenumeruoti "LITERATŪRĄ IR 

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

KAILIU SIUVĖJAS
* 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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

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

Pregraaea V atties* LIUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanel Cr., Duverney, Laval,P.Q. H7G 4K7 
Tel: 669 - 8834

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

Nekilnojamo turto pirkimo ir pardavimo

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

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

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

MONTREAL ENTERPRISES fteg’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 PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.O. H4H 2M4 

JONAS &CČTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

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

APDRAUSTAS.
Savininkas: MIKE OSKOVICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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