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ĮVYKIŲ apžvalga
GORBAČIOVAS IR VĖL
Grasina atsistatydinti

Reuterio žinių agentūra 
praneša apie M.Gorbačiov'o 
pakartotinų grasinimų atsi
statydinti, jeigu respublikos 
nepasirašys naujosios Suve
reninių Valstybių Sųjungos 
akto. Jis dar vis tvirtina 
nesutiksiąs pirmininkauti 
subyrančiai Sovietų Sujun
gei. Š.m.rugsėjo mėn. Liau
dies Deputatų kongrese, 
sušauktame tuojau po ne
pavykusio perversmo, jis 
panašiai grasino , ir dėlei 
tų pačių priežasčių. Šį 
kartų Gorbačiov’as žurna
listams pasakė tuojau pat 
atsistatydinsiąs, jeigu vi
suomenė atmestų jo pažiū
ras.

Žinių agentūra betgi 
primena, kad planflojamajai 
naujai sujungei nesusiklija- 
vus, Gorbečiov'as prares 
vistiek tuojau savo postų, 
nes prezidento nebereikės.

TAsSo žinių agentūros 
teigimu, naujosios Sųjungos 
ir lygiagrečiai ekonominio 
bendradarbiavimo sutartys 
turėsiančios būti pasirašy
tos dar š.m.spalio mėnesį.

HAITI NUVERTĖ IR IŠVIJO 
SAVO PREZIDENTĄ

Pirmas ir vienintelis 
demokratiškai laisvu balsa
vimu išrinktas Haiti vals
tybės prezidentas Jean- 
Bertrand Aristide sukilėlio 
generolo Raoul Cedras 
buvo pašalintas iš pareigų 
ir turėjo skubiai palikti 
savo kraštų, gelbėdamas 
gyvybę. Katalikų kunigas 
Aristide tiktai š. m. vasario 
mėn. buvo išrinktas šios 
mažos, apie trečdalį His
paniola salos užimančioj 
valstybėlės prezidentu. 
Kitų, didesnę tos salos 
dalį užima ramesnė ir tai
kesnė Dominikonų respubli
ka, esanti salos rytinėje 
pusėje.

Haitį iki š.m.vasario 
mėn. valdė diktatoriai ir 
generolai. Ilgų laikų Duva
lier, žinomas Papa Doc 
pravarde, geležiniu kumščiu 
valdė gerokai atsitikusį 
ir nepaprastai skurdų kraš
tų (pats , tačiau^ susikrovė 
turtus), vėliau negabus 
jo sūnus ir po jo - keli 
generolai.

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba nutarė siųsti 
delegcijų į Haitį ir reika
lauti, kad legaliai išrinkta- 
sai prezidentas būtų grųžin- 
tas, o jo vyriausybei vėl 
leista eiti savo pareigas. 
Jei gen.Cedras su tuo ne
sutiktų, grasinama nutrauk
ti visų ekonominę pagalbų 
Haiti valstybei.

LENKAI__ VĖL NERIMS
TA VILNIAUS KRAŠTE

Po praeitųjų metų KO
VO 11-tosios, kai Lietuva 
pasiskelbė atstatanti savo 
Nepriklausomybę, Vilniaus 
lenkai (patys save vadinan
tys tuteišiais) pradėjo viso

kiais būdais reikšti savo 
neapykantų Lietuvai. Buvo 
pradėta sųmoningai sabo
tuoti lietuviškos adminis
tracijos potvarkius bei 
veiklų ir, susidėjus kartu 
su komunistais atvykėliais 
rusais, užkietėjusiais parsi
davėliais, gudų ir lietuvių 
komunistų veikėjais, pade
dant ir vairuojant KGB, 
išeita visai atviron kovon 
su atgimstančios Lietuvos 
valdžia. Mitinguose pradėta 
reikalauti atskirų sritinių 
autonomijų arba net nepri
klausomybių, kurių teritori
jose būtų naudojama vien 
tiktai lenkų, rusų arba 
gudų kalbos, visa valdžia 
būtų vietinių rankose, kurie 
neturėtų jokių ryšių su 
Lietuvos respublika ir t.t., 
ir t.t. ,

Reikalavimai kas kartų 
įžūlėjo ir įvykusio pučo 
dienomis šie elementai 
jau visai atvirai rėmė pu- 
čininkus ir buvo pasiruošę 
likviduoti Lietuvos teisėtai 
išrinktų vyriausybę. Pučui 
nepasisekus, visai logiškai, 
Lietuvos vyriausybė atleido 
iš pareigų priešvalstybines 
tuteišių savivaldybes kartu 
su visokiais buvusiais para
zitiniais komunistų vadu
kais. Jų didelė dalis ėmė 
slapstytis nelemtai pagar
sėjusiame Šalčininkų ra
jone ir kitose panašiose 
sųmokslininkų gūžtose. 
Iš ten ir pradėta nuodinga 
veikla prieš nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybę ir pa
čių Lietuvų.

Vilniaus Radijas prieš 
kiek laiko ėmė pranešinėti 
apie pačioje Lenkijoje pra
sidėjusių šmeižtų akcijų 
prieš Lietuvų. Jedinstvinin- 
kų ir komunistų pradėta 
dergti Lietuva ir imta 
garsiai rėkti, reikalaujant 
visokių negirdėtų teisių: 
autonomijos, nepriklauso
mybės, lenkiškų mokyklų, 
lenkų universiteto, išskirti
nų teisių lenkų kalbai ir 
t.t. (Būtina paminėti, kad 
Lietuvos atstovams iškėlus 
klausimų apie lietuvių ma
žumos teises Lenkijoje, 
Lenkijos atstovai užsigavo 
ir apie tai nė kalbėti ne
norėjo.).

Visa ši nuodinga, anti
lietuviška propaganda per
duota Lenkijai, kurios vy
riausybė, atrodo, jedinstvi- 
ninkų melu tiki. Pasigirdo 
labai nemalonių kaltinimų 
iš Lenkijos Užsienio Reika
lų ministerio lūpų, jam 
lankantis Amerikoje, ir 
net paties Lenkijos prezi
dento Lech Walensa. Gal 
būt,jis neteisingai informuo* 
jamas, kaip aiškinama Vil
niuje, bet - gali būti - 
kad lenkų fanatiškieji želi- 
govskininkai ir vėl svajoja 
apie dar didesnę Lenkijos 
imperijų. Argi jai negana 
vokiečių žemių, kad reikė
tų vėl kėsintis į istorinę 
Lietuvos sostinę ir Vilnijos 
žemes? Kaip kitaip paaiš

kinti šį paskutinįjį jedinst- 
vininkų išsišokimų?

Neapsakomo ir didžiau
sio įžūlumo pasiekta, kai 
TASSas š.m.rugsėjo mėn. 2 5 
d. paskelbė štai kokių sen
sacijų:

"Vilniaus Krašto Išlaisvi
nimo Armija Lietuvos Aukš
čiausiajai Tarybai įteikė 
ultimatumų, kuriame rašo
ma, kad, jeigu iki š.m.lap- 
kričio mėn. 1 dienos nebus 
priimti atatinkami pareiš
kimai apie Vilniaus krašto 
gyventojų teisę laisvai 
pravesti referendumų, tai 
mes, Vilniaus Krašto Išlais
vinimo armijos patriotai, 
kurios eilėse yra ir didžio
sios slavų liaudies Rusijos, 
Lenkijos ir Baltarusijos 
sūnūs ir dukterys, pradėsi
me karinius veiksmus prieš 
Lietuvos ginkluotuosius 
dalinius lenkų nacionalinio- 
teritorinio krašto plote.1*

Tai jau atviras grasini
mas kariniu sukilimu. Ne
jaugi Lenkijos vyriausybė 
galėtų pritarti tokiam la
bai akivaizdžiam senojo 
raugo omonininkų ir komu
nistų planuojamam pilieti
niam karui, į kurį įtraukti 
ir nesveikos neapykantos 
persisunkę puslenkiai tutei- 
šiai???

Tačiau Lietuvos Parla
mento Informacijos Biuro 
vedėjas Audrius Ažubalis 
pranešė, kad Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba jokio ulti
matumo iš jokios "Vilniaus 
regiono Išlaisvinimo Armi
jos" nėra gavusi. Visa toji 
TASS'o informacija - yra 
neteisinga ir,atrodo, tiktai 
norinti pakenkti Lietuvos- 
Lenkijos santykiams.

SOVIETAI IEŠKO 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
AUKSO

Iš Maskvos pranešama, 
kad su įkarščiu bandoma 
nustatyti ir surasti buvu
sios Sovietų Sąjungos Ko
munistų partijos aukso 
išteklius. Kalbama, kad jis 
yra $12-$ 100 bilijonų ver
tės.

Sovietų laikraščiai dir
gina skaitytojus, aprašinė
dami paskutiniu metu kaip 
neįtikėtinai didelis grobis 
yra sukauptas partijos fi
nansų tvarkytojo Nikolaj 
Kručina. Jis, nepavykus 
pučui, nusižudė, iššokda
mas pro langą.

Kai kurie Sovietų politi
kai užsimena, kad Kručina 
ne pats nusižudė, bet iš
stumtas pro langą, nes per 
daug žinojo apie neaiškias 
machinacijas auksu ir už
sienio valiuta, kas pagal 
sovietų įstatymus buvo ne
legalu.

Vienas populiarus laikraš- 
tis skelbia, kad sužinojo 
iš Sovietų Sąjungos centra- 
linio banko asmens apie 4 
transakcijas praeitais me
tais: $12 bilijonų So
vietų aukso esančio KP 
fonduose, buvo slaptai per
gabenti į užsienio bankų 
sąskaitas. Taip pat yra 
tvirtinama, kad $4 bilijonų 
vertės Sovietų aukso (t.y. 
10% Sovietų Unijos aukso 
rezervo) buvo pasiųsta į 
Šveicariją.

Dali* 
k anodini 14 
delegacijos 
pakeliui į 
Lietuvą.

Iš kairės:

min.M,WILSON, įp žmona Margaret, KtB pirm. J. Krištolaitis, KLB vi»uom.reik alų. vlcep.u.retrausKiene (r a 
Stankevičius-Stankė. LaPresse j£ pasiuntė vykti ir paskyrė po puslapį, dviejuose numeriuose jo įspūdžiams.

Verslo savaitinis žurna
las "Commersant" skelbia, 
neminint šaltinio, kad KP 
yra išskirsčiusi $100 bilijo
nu po. maždaug 7000. bankų, 
visame pasaulyje.

Jeigu tai tiesa, tai $100 
bilijonų būtų kaip tik re
zervinė suma, kurią M. 
Gorbačiov' as nori gauti iš 
Vakarų ekonominei refor
mai pravesti.

Šiuo metu Rusijos Res
publikos generalinis pro
kuroras Valentin Stepankov 
savo inspektoriams pavedė 
patikrinti KP knygas, su
rasti duomenis apie mini
mas nelegalias finansines 
procedūras.

siūlomieji kanapos
KONSTITUCIJOS
PAKEITIMAI

Kanados konstituciniams 
reikalams ir Kanados kon
federacijai išlaikyti paskir- 
tasai min.Joe Clark ir
specialiai šiems klausi
mams spręsti sudarytoji
komisija jau paskelbė savo 
pasiūlymus. Jie dar bus 
aptarti Kanados piliečių, 
kai kas galės būti pakeista 
ir 1992 m. vasario mėn.28 
d. dėl šių pasiūlymų turės 
pasisakyti parlamentas. 
Kovo mėn.galutiną, parla
mento patvirtintų, versijų 
galės priimti arba atmesti 
provincijos.

Pagrindiniai pasiūlymai 
tokie: 1) įvadiniame Kana
dos paragrafe pabrėžiama 
Kanados visų piliečių, vyrų 
ir moterų, lygybė demok
ratiškoje parlamentarinėje 
santvarkoje, apibūdinant 
"kas mes esame" ir ko 
mes siekiame. 2) Ir konsti
tucijos įžangoje, ir Teisių 
bei Laisvių statute pripa
žįstama Quebec'o provinci
jai ’distinct society' (t.y. 
išskirtinės, skirtingos) bend
rijos teisės, puoselėjant 
savo kalbų, kultūrų ir civi
linę teisę. 3) Senatų siūlo
ma reformuoti ta prasme, 
kad jis- ateityje būtų ren
kamas ir lygiai atstovautų 
visas provincijas ir terito
rijas; senatorių skaičius 
ir paskirstymas dar nenustar 
tytas. 4) Čiabuvių, pir- 
mykščiųjų Kanados gyven
tojų (indėnų ir eskimų) 
savivalda bus jiems suteik
ta ne vėliau kaip už 10 
metų. 5) Sudarytina Fede

racijos Taryba iš provincijų 
ir teritorijų delegatų. Ji 
patvirtintų naujus federali- 
nius ekonominius įstatymus 
U nauj.ų <ę.ęĮ,ę^ų,įįųių išlaidų 
sųmatas provincijų jurisdik
cijos srityse. Tarybos nuos
prendžiams reikalinga Otta- 
wos ir septynių provincijų 
sudarančių daugiau kaip 
pusę Kanados gyventojų 
pritarimo. 6) Siūloma pa
naikinti visus dabartinius 
tarp provincijų esančius 
suvaržymus, kad visoje 
Kanadoje galėtų vykti lais
va kapitalo, žmonių, prekių 
ir patarnavimų kaita. Taip 
pat federalinė vyriausybė 
turės teisę išleisti įstaty
mus, kurie šių ekonominę 
sųsajų dar labiau sustiprin
tų, jeigu tam pritars 7 
provincijos su daugiau kaip 
puse Kanados gyventojų.
7) Provincijoms bus atiduo
ta darbininkų paruošos, 
turizmo, kultūros (išskyrus 
CBC,' Kanados Tarybų ir 
Filmų valdybų) ir gal imi
gracijos kontrolė. 8) Par
lamente bus galima daž
niau laisvai balsuoti, pai
sant savo sąžinės, o ne 

VLIKO SUSITARIMAS SU LIETUVOS VYRIAUSYBE
1991 m. rugsėjo 7 d. VLIKo delegacija, pirm. dr. K. 

Bobelis, vicepirm. dr. A. Budreckis ir P. Narutis, ELTOS 
dir. J. Bobelis bei Amerikos Lietuvių Tarybos atstovas 
dr.J. Genys išvyko į Maskvą dalyvauti Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferencijoje. (CSCE).

..Lietuvos ministeris pirmininkas G. Vagnorius priėmė 
VLIKo delegaciją š.m. rugsėjo 14 d. Susitikime taip pat 
dalyvavo Lietuvos vyriausybės sekretorius K. Čilinskas ir 
direktorius A. Skaisgiris. Pokalbis buvo pozityvus ir nau
dingas. Vilniuje teko pasitarti su pagrindinių politinių gru
puočių vadais bei duoti interviu Lietuvos televizijai.

Rugsėjo 2U d. Lietuvos Respublikos vyriausybės būsti
nėje buvo formaliai pasirašytas protokolas tarp Lietuvos 
Respublikos vyriausybės ir VLIKo. Esminiai susitarimo 
punktai pabrėžė, kad VLIKas atsiekė savo pagrindinį tiks
lą - nepriklausomą, demokratinę Lietuvos Respubliką.

VLIKas ir Lietuvos vyriausybė Susitarė dėl palaipsniš
ko VLIKo lėšų perdavimo Lietuvos vyriausybei ir dėl 
VLIKo ELTOS biuletenių integravimo į Lietuvos ELTOS 
tarnybą.

Lietuvos vyriausybė kvietė VLIKą ir toliau talkininkau
ti atsikūrusiai Respublikai. Taip pat buvo išreikšta iš vy
riausybės pusės padėka VLIKui už moksliškai pagrįstą 
memorandumą Sovietų reparacijų Lietuvai klausimu, kuris 
padės Respublikai ekonominėse derybose su Kremliumi.

Rugsėjo 23 d. Lietuvos prezidentas Vytautas Lands
bergis priėmė VLIKo pirm. dr. Kazį Bobelį. Respublikos 
vardu jis pareiškė padėką VLIKui už ilgametes pastangas 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę ir įgyti Respublikai 
tarptautinį pripažinimą. Prezidentas Landsbergis deda 
viltį, kad VLIKas ir jo padaliniai prisidės prie Lietuvos 
Respublikos visokeriopo atstatymo darbo.

būtinai partinės disciplinos. 
9) Teisių ir Laisvių statute 
bus įrašytos ir nuosavybės 
teisės, kurios iki šiol jame 
ųei?ųvo, minimu 10), Pro
vincines vyriausybės, norin
čios pasinaudoti 'Notwith
standing clause' (Neatsi- 
žvelgiamumo nuostatu), 
turės gauti savųjų parla
mentų 60% balsų (ne 50%, 
kaip buvo iki šiol) pritari
mų. 11) Bet kokia federa
linė išlaidų sųmata provin
cijų jurisdikcijų srityse 
turės būti patvirtinta bent 
7-ių provincijų, su daugiau 
kaip puse Kanados gyven
tojų.

Pasiūlymais labiausiai 
nepatenkinta yra Quebec'o 
provincijos separatistų PQ 
partija ir didelių rezervų 
yra pareiškęs ir premjeras 
Robert Bourassa. Ir Pari- 
zeau, ir Bourassa tebenori 
neribotos veto teisės, su 
kuo nesutinka nei Qttawa, 
nei kitos provincijos. Jiedu 
taip pat nepritaria ekono
minei provincijų sųjungai 
ir Ottawos vaidmeniui šių 
unijų įgyvendinant.
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P .S. Bendradarbių, ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankralliai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuotiūra, grąžinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimą turinį redakcija arba

____ leidykla neatsako.

Jungtiniu Tautų aikštėje s. m. rugsėjo 17 d. buvo iškeltos Pabaltijo 
valstybių vėliavos, kurias čia matome is kairės: Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos. Priekyje stovi prez. Vytautas Landsbergis, iškėlęs 
rankęrodo V — laimėjimo ženklį.

VIENOS iŠ TŲ KLAIKIŲ DIENŲ LIETUVOJE

1991 m. rugpjūčio 18-21 dienos buvo tartum vulkani
nis išsiveržimas. Ugniakalnio lava grėsė užlieti ir Lietuvą 
štaų kelios ištraukos iš trijų asmenų (vieno nuvykusio 
priešu metus dėstyti V.D. universitete) laiškų apie tas dra 
matiškas, galėjusias pavirsti tagiškomis, dienas. J.V.D.
Iš Mildos Danytės laiško,
Kaunas, 1991 m. rugpjūčio mėn. 22 d.

Jaučiuosi apsvaigusi dėl miego stokos ir dėl nepapras
tai jaudinančių paskutiniųjų trijų dienų. Pereitą naktį 
Vika, Dalė ir aš nuo 10:30 vai. vakaro iki 7:00 vai. ryto 
stovėjome Vilniuje prie Parlamento rūmų kartu su ke
liais tūkstančiais žmonių. Gauta žinių, kad Parlamento rū
mai Vilniuje, Tallinne ir Rygoje bus puolami agie vidur
naktį. Aiškiai buvo matyti, kad armija yra visiškai pasi
ruošusi. Kaunas jau buvo armijos kontrolėje, visi komuni
kacijos centrai buvo armijos okupuoti. Antradienio rytą, 
iš Kauno į Vilnių vykau traukiniu, nes atrodė, kad keliai 
gali būti užblokuoti. Bet antradienio dieną Vilniaus mies
te buvo tylu ir ramu. Ryte nuėjau į Enciklopedijų Leidyk
los rūmus ir diskutavau straipsnius apie Kanados lietu
vius enciklopedijai, kuriuos jie manęs prašė parašyti. Mes 
net nuėjome į užkandinę papietauti. Tada aš palikau savo 
čemodaną pas Juliją ir nuėjau pažiūrėti, kas darosi prie 
Parlamento pastatų. Ten buvo daug žmonių, bet dauguma 
turistų iš kitų kraštų, šiaip vaikščiojančių kaip ir aš; net 
ir grupė kurčių žmonių, kuriems gidė aiškino aplinką, 
ženklų kalba. Ten sutikau pora savo studentų iš Kauno 
Vytauto, Didižiojo Universiteto, su kuriais kalbėjome apie 
ateinančių metų kursus.

Bet grįžus į Julijos butą ir klausant radiją, buvo aiš
ku, kad dalykai vystosi bloga kryptimi. Šiltai apsirengė
me, pasiėmėme kiek užkąsti, termosus su karasta kava, 
lietuvišką vėliavą ir vykome prie Parlamento rūmų.

Jautėsi kažkoks klaikus jausmas. Mes vėl čia. Mes 
trys vėl esame kaip SAUSIO 13 d., kartu su tylia minia, 
laukdamos, klausydamos...

V. Landsbergis, pasilenkęs iš Parlamento rūmų lango, 
dėkojo susirinkusiems. Jis sakė, kad kalbėjo su Jelcinu 
apie 40 minučių, diskutuodami situaciją, planuodami stra
tegiją. Mūsų tikslas yra laikytis kiek galima ilgiau, nes 
buvo jaučiama, kad jei pučas nepasiseks per porą dienų, 
įvyks skilimas armijoje, kuris jau buvo aišku, nulems įvy
kių eigą. Jau šiek tiek tankų perėjo Rusijos parlamento 
pusėn. Sklido gandas, kad tankai gali prisijungti ir prie 
Lietuvos Parlamento pusėsv ir Vilniuje. Tuo laiku dar bu
vo geri komunikacijos ryšiai su Maskva, Leningradu ir 
Estija. Su Latvija buvo nukirsta jau seniai. Kas dešimt 
2 psl.

Tuesday, September 24, 1991

Mieli kanadiečiai:

Šiandien Parlamente Ministeris Pirmininkas patiekia pasiūlymus, kaip 
atnaujinti Kanados federaciją.

Pasiūlymai j/ra lankstūs ir ne galutiniai. Jie sudaro bazę diskusi
joms. Kanadiečiai raginami juos stipriai ir atvirai svarstyti, duoti 
sugestijų, kaip jie galėtų būti pagerinti, kad kiekvienas kanadietis 
jaustųsi maloniai sutinkamas, suprastas ir respektuojamas savo krašte.

Specialus "Joint Committee of the House of Commons and Sena
te" stengsis patirti kanadiečių nuomones dėl tų pasiūlymų. Prašome 
aktyviai dalyvauti Komiteto veikloje. Tai sudaro progą apipavidalin
ti Kanadą taip, kad ji geriausiai tarnautų kanadiečių gerovei dabar 
ir ateityje.

Procesas atnaujinti Kanados savitarpio partnerystę nebus lengvas. 
Kanada susikūrė ir vystėsi dėka generacijų, kurios suprato, kad jungi
masis yra raktas į gerbūvį ir kad tas raktas į susijungimą yra tole
rancija, kompromisas ir gera valia.

Sunkiuoju metu tų bruožų dažnai nepakanka, bet kaip tik tuomet 
jų mums labiausiai reikia.

Kanadiečiai turi progą dabar, kaip niekad anksčiau, kurti tokią 
Kanadą, kurioje visi jaustųsi kaip namie. Bendromis jėgomis mes 
turime galimybę sustiprinti šį kraštą, padaryti jame geresnį gyvenimą 
ir jautresnį visų jos gyventojų siekiams.

Aš ypatingai raginu jus dalyvauti Kanados atnaujinime. Rizikuo
jame savo krašto ateitimi to nedarydami.

Minister Responsible for Constitutional Affairs.

Canada>» iSieoIe 2m ;

penkiolika minučių girdėjome per radijo iš Maskvos bau
gią informaciją apie Maskvos gatves, . kuriomis pamažu 
tankai artinosi prie Rusijos Parlamento rūmų. Pranešinėjo 
kaip tankai pirmiausia šaudė į orą, vėliau sistematiškai į 
apartamentinių pastatų langus, prasilaužė per įvairias 
barikadas. Keturi žmonės buvo užmušti viename kryžgat- 
vyje, du iš jų, kai jie bandė ištraukti nušautą žmogų iš 
tanko kelio. Tankas pervažiavo per juos.

Bet žmonėms Vilniuje aiškėjo, kad žmonės prie barika
dų Maskvoje buvo ginkluoti, jie padegė vieną tanką. Kas 
buvo įdomu, kad nė vienas kitas tankas nėjo anam į pa
galbą. Vėliau sužinojome, kad specialiam sovietų kovos 
daliniui, priklausančiam "Tulpės" divizijai, buvo įsakyta 
užimti Rusijos Parlamento pastatus, bet jis atsisakė klau
syti įsakymo. Dalinys buvo kuo greičiausiai iškeltas iš 
Maskvos... Tuo pačiu metu Leningrade vyko pasiruošimas 
masiniam pasipriešinimui ir beveik visi kariuomenės dali
niai ten esantieji perėjo Jelcino pusėn. Vilniuje mes to 
nežinojome. Nežiūrint žūstančių Maskvoje, valandoms 
slenkant, mes galėjome jausti, kad Jelcinas laimi.

Jis pasirinko labai pavojingą strategiją, tiesioginį, 
kolizinį pasipriešinimą prieš pučo lyderius - viskas ar 
nieko! Rusijos išrinkti Parlamento deputatai atsirado di
deliame pavojuje. Bet tai subūrė žmones prie barikadų. 
Jie nebūtų pakėlę nė pirštelio dėl Gorbačiovo.

Daug kas pasikeitė nuo Sausio žudynių dienų. Šį kartą 
nesusirinko tiek daug žmonių gatvėse, bet ir nebuvo rei
kalinga, nes dabar turime savo gynybos departamentą, 
policiją ir 1.1. Anksčiau buvo įvairių abejonių, ar polici
ja loįali? Bet dabar dėl to niekas jau neabejoja.

Is tikrųjų, šį Kartą Kaune žmonės buvo daugiau susi
jaudinę, o Vilniuje ramesni. Paskutinį kartą (susio mėne
sį) Kaunas laimėjo savo kovą, o šį kartą visi strateginiai 
punktai buvo kariuomenės užimti be pasipriešinimo. Bet 
tai buvo numatyta. V. Landsbergis nutarė, kad mes nega
lime sėkmingai priešintis Kaune, nes punktai yra per 
daug atviri. Atrodo, kad armija tikėjosi pasipriešinimo. 
Televizijos bokšto Sitkūnuose, už miesto, užėmime daly
vavo kariniai helikopteriai, tankai ir ginkluoti sunkveži
miai. Ir visa tai dėl apie 20 ten dirbančių vyresnio am
žiaus moterų...

Pirmadienį po pietų beveik kiekvienas, kurį susitikau 
Kaune, sakė - nevyk į Vilnių. Bet, žinote, nebuvo didelio 
pasirinkimo. Daugybė žmonių stovėjo Vilniuje prie Parla
mento pastatų. Vilniuje atakos buvo tikimasi tik po to, 
kai bus užimtas Rusijos parlamentas. Teisybę sakant, 
sėdėti prie radijo ir klausyti kas vyksta, buvo blogiau. 
Prie Parlamento pastatų mes bent žinojome kas vyksta.

Stebiu Gorbačiovo spaudos konferenciją Maskvos Tele
vizijoje, kartu klausydama anglišką vertimą per trumpų 
bangų radiją BBC. Ar ne komedija, kai jis, Gorbačioy*as 
kritikuoja liberalinius žurnalistus, skelbiasi esąs Karštas 
socialistas ir sako, kad Lenino revoliucija buvo geras 
dalykas, Maskvos žmonės verčia žemyn KGB įsteigėjo 
statulą. Stebėjausi Bush' o ir Anglijos lyderių Gorbačiov*o 
užtarimais. Ah, taip4 jie galvojo, kad Vokietijos suvieniji
mas įvyks tik po dešimtmečio...

Gyvenimas čia tikrai nėra nuobodus, - dar neteko 
atostogauti ir dabar jaučiuosi išvargusi.

/ bus daugiau /

1991 m. METINIS VISUOTINIS ŠALFASS-gos 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis ŠALFASS-gos suvažiavimas įvyks 
1991 m, lapkričio 16 d,, šeštadienį, Clevelando Lietuvių 
Namuose, 877 East 185~th St. Cleveland, OH 44119. Te
lefonas: {216)-531-2131.

Suvažiavimo pradžia - 11 vai. ryto.
Pagal ŠALFASS-gos statutą, suvažiavime spendžia

muoju balsu dalyvauja sporto klubų rinktieji atstovai, 
sporto klubų pirmininkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS-gos 
rinktieji bei skirtieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos garbės 
nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto darbuo
tojai, fizinio auklėjimo mokytojai, sporto veteranai ir 
visi lietuvų sportiniu gyvenimu besidomį asmenys.

Organizacijos ar asmenys norį gauti smulkesnių infor
macijų ar pateikti pasiūlymų, prašomi kreiptis į ŠALFAS 
S-gos Centro Valdybos sekretorių Algimantą Tamošiūną, 
317 South Catherine Ave., LaGrange, IL 60525. Tel: (312) 
-354-2516,

Šiame suvažiavime bus renkama nauja ŠALFASS-gos 
Centro Valdyba, Revizijos Komisija ir Garbės Teismas.

Mūsų Tėvynei atgavus Nepriklausomybę, iškyla naujos, 
plačios sportinio bendravimo galimybės su tėvynainiais. 
Naujų ateities gairių nustatymas bus vienas iš svarbiausių 
šio suvažiavimo punktų.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

1991 m. Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
PLAUKIMO PIRMENYBĖS

1991 m. Šiaurės Amerikos Pabaltiečių Plaukymo pir
menybės įvyks 1991 m. lapkričio 3 d. Trinity Recreątion 
Centre, 155 Crawford St., Toronto, Ont, (tarp Bathurst 
ir Ossington gatvių, įvažiavimas is Qeen St.). Vykdo To
ronto Estų Plaukimo Klubas.

Varžybų pradžia - 9:30 AM.
Registracija - apšilimas nuo 9:00 vai. AM.
Varžybos bus vykdomos šiose klasėse: Vyrų ir Moterų 

(15 m. ir vyresnių), Senjorų - virš 24 m., Jaunių ir Mer
gaičių - (13-14 m.), Jaunių ir Mergaičių - (11-12 m.), 
Jaunių ir Mergaičių - (9-10 m.), Berniukų bei Mergaičių 
- (8 m. ir jaun.).

Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį nebus. 
Amžiaus klasifikacija nustatoma pagal dalyvio amžių var
žybų dieną.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų 
plaukikams.

Dalyvių registracija iki š.m. lapkričio 1 d-, pas PSF- 
jos Plaukymo Komiteto vadovę: Mrs. Mai Kreem, 618 Da
venport Rd., Toronto, Ont. M5R 1K9. Tel: (416)-924- 
6028.

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

kreiptis į bet kurį sporto klubą ar tiesiai į Mrs. Kreem.
Visi lietuvių sporto vienetai ir pavieniai plaukikai 

skatinami šiose varžybose dalyvauti. Lietuvių dalyvavimą 
koordinuos Kazys ŠEPočkinas, Tel: (416)-239-7562.

ŠALFASS-gos PLAUKIMO KOMITETAS.
ŠALFASS-gos Centro Valdyba

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
v &



Valentinas Gustainis

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriuo-

viršum kilometrų nuo Letežkos. Lagerio 
gerą, eiklų eržilą, tartum gerbiamus sve- 
Tačiau vargu ar jam rūpėjo tie du kali- 
jis galvojo apie savo ištaigos laisvai sam-

kone laimingas.
Berikulyje radome daug zekų, Maskvos komisijos at

rinktų į speclagerius. Sužinojom, kad ir gretimame Mari- 
jinske telkiamas tokios rūšies kontingentas. Pasakojo, kad 
jau keli ešalonai išsiųsti į Rytus, turbūt į Taišeto lage
rius. Spėliojom, kas laukia mūsų. Kol kas čia buvo visai 
gerai: į darbus nevarė, maitino sočia kvietine duona, 
tiršta balanda su bulvėmis,~ žirnine koše. Tačiau žinojom, 
kad tai~ tik laikinai. Greičiausiai mums teks keliauti į 
vieną iš tolimųjų lagerių - Vorkutą ar Norilską, Kolymą 
ar Karagandą.

Netrukus iš mūsų atėmė veltinius. Jų vieton išdavė 
tokias kietos gumos vyžas - 
Todėl gavome specialias kojines 
vatinių drabužių. Supratom, jog 
rę, kur veltiniai būtų reikalingi, 
tus, gal į anglių kasyklas, nes 
nės" buvo laikomos šachtininkų 
dos sritį, vadinasi, į smėlynus, 
naši, vėl teks badauti. Tačiau 
Froidenraichas, išvežtas į Karagandos lagerius, kartą 
atsiuntė laiškelį, kuriame rašė, jog maistas tenai visai 
sotus. Ėmiau ramintis, kad Karagandos sritis labai didelė, 
tai ir rajonų tenai visokių gali būti. Siblage aš buvau jau 
gerai atsiganęs, tad nebijojau, kad kelionėje greitai sulie
sėsiu ir vėl tapsiu distrofiku.

iš Berikulio nedidelę grupę, tarp jų ir mane, pervežė 
į Marijinską, kur buvo formuojami dideli kalinių etapai. 
Marijinske mus išmaudė pirtyje ir perdavė kitos sistemos 
konvojui. Per pirtį išėjome iš Siblago. Naujos sistemos 
sargybiniai pasirodė daug griežtesni, panašūs į tuos, iš 
NKVD kalėjimo. Konvojaus kareiviai, perimdami mus iš 
Siblago,^ nepaprastai nuodugniai iškratė visus daiktelius ir 
mus pačius. Išrengė nuogus, kievienam liepė atsistoti ant 
vienos kojos, išskėsti rankas, sakyti "a-a-". Mane kratė 
gana linksmas neslaviškos išvaizdos vyrukas. Baigęs, batu 
spyrė man į nuogą užpakalį. Kadangi tada mano pastur
galis jau turėjo gerą sluoksnį riebalų, skausmo beveik 
nepajutau. Pagalvojau, kad su tais sargybiniais, matyt, 
yra pravestas tam tikras aiškinamasis darbas, jiems tur
būt pripasakota, kad turės reikalo su pavojingais liaudies 
priešais, dėl kurių sabotažo ir kitokių nusikalstamų veiks
mų tarybinėje visuomenėje vis dar pasitaiko įvairių sun
kumų. O gal~ aš jam pasirodžiau ypatingas banditas? Bet 
juk buvau išsiprausęs ir švariai nusiskutęs, nė pėdsako 
nelikę tos rusvos barzdos, dėl kurios Rastenis anuomet 
palaikė mane plėšiku...

Spręsdami iš to, kaip su mumis elgiasi naujos lagerių 
sistemos konvojus, nieko gero naujose vietose nesitikėjo
me. Siblage buvome pripratę prie gana neblogų santykių 
su laisvai samdomais viršininkais. Ir konvojus čia elg
davosi žmoniškai. Naujieji mūsų šeimininkai buvo labai 
atšiaurūs, tarsi jiems asmeniškai būtume ką baisaus pa
darę.

Mūsų medines skryneles su įvairiais asmeniniais daik
tais taip pat nuodugniai iškratė, užrašė pavardes ir sukro
vė į atskirą vagoną. Taigi, galėjome važiuoti kaip dideli 
ponai, savo bagažus atidavę geležinkelio apsaugai. Diena 
pasitaikė ne per šalčiausia, vos keturiolika laipsnių. Bet 
ir tokia temperatūra gali pakenkti, kai žmogus priverstas 
ilgesnį laiką nekrutėdamas stovėti ar klūpoti, apsiavęs 
tik tomis kietomis gumos vyžomis. Visai striuka man pa
sidarė, kai sutalpino į sunkvežimius, sutupdė juose per 
kelius sulenktomis kojomis ir taip suspaudė, kad negalėjo
me nė pasijudinti. Kojų panages badė kaip adatomis, 
blauzdas traukė mėšlungis, kojos per kelius tirpo, o tu-

džiusios jo knygos. Red./. Q *
/ tęsinys /

Atsisveikinau su drau
gais, pasiėmiau savo medinę skrynutę, kurią buvau įsigi
jęs, ir kartu su Borovskiu nuvykom į lagerio vachtą. iš
leidžiamuosius reikėjo gerai iškratyti, kad ko neleistino 
iš lagerio neišsineštų. Tačiau prižiūrėtojai buvo mandagūs, 
mudu su Borovskiu gerai pažinojo, visai nekratė. Po po - 
ros valandų mudviejų paimti atvažiavo sargybinis su ro
gėmis. Diena buvo šaltoka. Aš visada labai bijodavau 
kelionės per šalčius, nes ne kartą mačiau zekų, kuriems 
dėl nušalimo buvo amputuotos kojos ar rankos.

Mudu turėjo atgabenti į Berikulio lagerį, esantį už 
trisdešimties su 
viršininkas davė 
čius išleisdamas, 
niai, greičiausiai 
domą tarnautoją, kuris turėjo mudu nulydėti, priduoti ir 
grįžti atgal. Vis dėlto pats viršininkas įsakė ir mudviem 
duoti po ilgus šiltus kailinius, kad pakelėje nesušaltume. 
Mat prieš išvažiuojant termometras rodė -38°, o naktis 
žadėjo būti dar šaltesnė. Borovskis pasiūlytus kailinius 
paėmė ir jais apsiklojo. Aš jaučiausi puikiai apsirengęs, 
tad kailinių atsisakiau. Turėjau japonišką šuns kailio ke
purę ne tik su ausinėmis, bet ir su antkakčiu - kai 
užsimaukšlinu, tai vos akys matyti. Apynaujis bušlatas, 
po juo naujas vatinukas, o po juo - iš Lietuvos atsiųsti 
berankoviai kailinukai. Vatinės kelnės, nauji veltiniai, 
šiltos vilnonės kojinės ir autai. Rodos, kaip čia taip ap
sirengęs galėtum sušalti. Mudviejų palydovas, apsivilkęs 
dvejais kailiniais, diržu susiveržęs, j>rie jo prisisegęs tar
nybinį naganą, irgi atrodė nebijąs šalčio. Niekam nė min
ties nekilo, kad Gustainis ar Borovskis gali sugalvoti 
bėgti.

Sutemus pasidarė taip šalta, kad rogėse sėdėti buvo 
neįmanoma. Timsras eržilas netingėjo bėgti, bet ir jam 
buvo šalta, iš jo švervių tuojau nukaro ilgios ledinės žva
kės. Jis dažnai žvalgėsi atgal, tarsi prasytų tuos kietus 
varveklius nuimti, nes dėl jų sunku kvėpuoti. Vėjo nebu
vo, sniegas po kojomis labai kietas, tai mes gana leng
vai risnojome paskui roges. Šaltis spirgino vis labiau ir 
labiau. O čia dar ir paklydome, kokius dešimt kilometrų 
važiavome ne tuo keliu. Teko grįžti. Veido raumenys 
sustiro, beveik negalėjome žodžio ištarti. Pakelėje pama
tėme žiburį, stabtelėjome pasišildyti. Jauna mergina, lais
vai samdoma Norilsko lagerių tarnautoja, atvykusi pas 
tėvus atostogų, sėdėjo ęrie stalo tik su suknele trumpo
mis rankovėmis - taip šiltai čia buvo prikūrenta. Šeimi
ninkai suprato, kad mudu kaliniai, kalbėjosi tik su palydo
vu, kurį atskyrė pagal prie diržo kabaliuojantį tarnybinį 
revolverį. Šiek tiek apšilę, nenorėdami per ilgai šaldyti 
lauke stovinčio eržilo, vėl leidomės į kelionę.

Dabar atrodė dar šalčiau. Nepaisant mano "devynių 
kailių", šaltis, rodos, laižyte laižė nugarą, žiaunos visai 
sustiro. Ėmė atrodyti, kad važiuojame tiesiai į amžinybę. 
Ausyse suskambo Visų šventųjų litanija, daug kartų girdė
ta Lietuvoje per laidotuves. Vis dėlto švintant mes dar 
gyvi atvažiavome į paskyrimo vietą,—į Berilculio lagerį. 
Čia prižiūrėtojas pasirašė, kad kalinius iš Letežkos lage
rio priėmė^ ir mudu nuvarė į šiltą, šviesią patalpą. Eida
mas pamačiau didelį termometrą, kuris rodė -56°. Štai ___ ___________  ______ _ .
kodėl taip šalta buvo važiuoti. Šiltame barake pasijutau nė krust. Laimė, iki ešalono nebuvo toli.

"ciūnes". Autai į jas netiko, 
pasiūtas iš nurašytų 

esam ruošiami ne į šiau-’ 
Turbūt mus gabena į pie
tos kietos guminės "čiū- 
apavu. Jeigu į Karagan- 
kur niekas neauga, vadi- 
mano minėtas Frydrichas

Mums skirtas ešalonas buvo neilgas, iš kokių dešim
ties tų raudonų prekinių, "tepliuškomis" vadinamų vagonų. 
Zekai žinojo, kad juose toli važiuoti daug patogiau negu 
specialiuose Stolypino vagonuose. Gamtiškiems reikalams 
"tepliuškose" yra tam tikros skylutės, todėl zekas šiuo at
žvilgiu nepriklauso nuo konvojaus malonės, be to, kalinių 
čia sodinama tik tiek, kiek leidžia tam tikros pervežimo 
normos.

Išlaipinę iš sunkvežimių, mus šaukė po vieną pavardė
mis, skaitė ir vardus, tėvų vardus, gimimo metus, net 
bausmių straipsnius, ir sodino į raudonus vagonus. Vieną 
pripildę, maždaug po pusšimtį vyrų, tuojau jį užrakina ir 
eina prie kitų vagonų. Jautėmės visai gerai, čia nepūtė 
vėjai, buvo dvi mažos geležinės krosnelės, kampe krūvutė 
anglių. Nelaukdami jokios komandos ar leidimo, ėmėmės 
šeimininkauti - kurti tas krosneles, šildytis. Pasidarė 
visai jauku. Susipažinome. Kadangi tarp mūsų nebuvo nė 
vieno išbadėjusio, visi atrodė normaliai įmitę, tai ir apie 
badą niekas nekalbėjo. Pesimistai aiškino, kad būsime per
vesti į katorgininkų kategoriją ir liksime uždaryti iki 
gyvos galvos, nepaisant bausmių terminų. Kai kam atrodė, 
kad mus veža į specialius sunaikinimo lagerius. Tačiau 
optimistai tuo netikėjo. Jie manė, jog GULAG'as nutaręs 
politinius kalinius tik labiau izoliuoti, kad jie ir lageriuo
se negadintų buitinių zekų. Bet toks aiškinimas neišlaikė 
kritikos, nes bendruosiuose lageriuose buvo palikta nema
ža politinių kalinių.

Krito į akis, kad čia surinkti kaliniai draugiški, žmo
nės kaip žmonės, išmintingi. Tiesa, skrynučių su daiktais 
vagone niekas neturėjo, bet nė vienas nedėbčiojo į kito 
geresnį drabužį ar apsiavirąą, nereikėjo bijoti, kad kuris 
pasakys: "Nu ka, skidai po choroŠemu!" Tuojau paaiškėjo, 
kad čia važiuoja įdomių žmonių, daug mačiusių ir girdė
jusių, senų revoliucionierių, dalyvavusių rengiant Spalio 
revoliucią. Buvo mačiusių Trockį ir Leniną tomis revoliu
cijos dienomis, buvo tarnavusių Raudonojoje gvardijoje ir 
baltosiose kontrrevoliucijos armijose, net Machno būriuo
se. Vagone mezgėsi labi įdomios kalbos, kalinių intelekti
nis lygis buvo visai kitoks, negu tame ramiame užkampio 
lageryje.

Kelionė iš Marijinsko į Karagandą truko berods pen
kias paras. Pakelėje mums įmesdavo po keletą kibirų ang
lių. Visą laiką kūrenome tas dvi krosneles, todėl nebuvo 
šalta. Pro langelio plyšį matydavome storai apsnigtus 
plotus. Maistas irgi buvo pakenčiamas. Jį dalijant, jokių 
nesusipratimų nepasitaikė. Vienintelis varginantis momen
tas būdavo patikrinimai, zekų skaičiavimai, kurių ir kelio
nėje negalima išvengti. Žinojome, kad mūsų palydovai 
pikti ir nekantrūs. Todėl patys, vos išgirdę plaktuko taukš
telėjimą į vagono stogą, subėgdavom į vieną jjalą, susiri- 
kiuodavom penketais. Tų penketų esti ne mažiau kai de
šimt. įeina du sargybiniai su dailiai nutekintais nemažais 
mediniais kūjais ant metrinio ilgio kotų. Tie kūjai - tai 
jų galios ženklas, net ir ginklas, nes įsinešti šaunamąjį 
ginklą palydovai neturi teisės. Tuoj ima skaičiuoti: "Pir
mas penketas, antras penketas, trečias penketas... Kiek
vieną praeinantį palydi tų ilgakočių kūjų mostelėjimu. 
Pasitaiko, kad ir savo galią parodo, praeinančiam krašti
niam per nugarą taukštelėdami.

į Karagandą atvykome apie vidurdienį. Surikiavo pen
ketais ir nuvarė. Nors nebuvau išbadėjęs, bet gerokai 
pailsau, kol nuėjau iki naujo lagerio. Diena buvo saulėta, 
vietomis sniegas po kiek jau tirpo, bet kelias dar kietas. 
Stebėjausi, kaip kartu spėjo eiti keletas vienkojų su ra
mentais. Karagandos miestui skirta teritorija buvo labai 
didelė, plotas toks, kaip vidutinio Lietuvos rajono. Pačia
me tada dar naujame mieste buvo daugybė visai tuščių 
vietų. / bus daugiau /

PER BALKANŲ 
KRAŠTUS

Stasys Dalius
/tęsinys/

Radu atsigaoena su savim visą krautuvėlę. Pirmiausia 
visiems pakeičia pinigus: už 1 dol. duodamas pagal kursą 
20 lei. Taipgi turi pardavimui atvirukų, pašto ženklų ir 
sportinių baltinių su įrašais ir net to garsaus mediciniško 
kremo įsikrovęs kelias dėžes. Prasideda gyva prekyba ir 
pinigų keitimas. Kol ateina iki autobuso galo, išbaigia 
pašto ženklus ir atvirukus, tad gale sėdintieji negauna, 
bet jis pažada rytojaus dieną daugiau parūpinti.

Klausiame vadovo, kodėl tokios ilgos eilės sunkveži
mių nepraleidžiamos per sieną į Rumuniją ir kokia prie
žastis tokio ilgo sulaikymo. Jis sako, kad dokumentų ir 
prekių patikrinimas užima daug laiko, kas ir sutrukdo 
pervažiavimą. Tačiau mums taip neatrodė, nes Rumunijos 
pusėje tie sunkvežimiai nebuvo prileisti arčiau prie mui
tinės, o stovėjo atokiau laukdami ir nė vieno sunkveži
mio niekas netikrino. Ir mums įvažiavus ir jau kurį laiką 
stovint, nesimatė, kad bent vienas būtų įleistas. Kodėl 
taip daroma taip ir liko neaiŠKu.

Važiuojant autobusu, matėsi labai platūs laukai ir 
kaimai toliau nuo kelio. Nuo Dunojaus tilto iki Bukarešto 
netolimas kelias - apie 70 km., tad greitai jį pasiekiam, 
į Bukareštą įvažiuojam visai pavakare, nes ilgai užtru
kom prie to tilto. Bukarešto priemiesčiuose pristatyta 
aukštų apartmentų, o centre valdiškų įstaigų ir ministe
rijų masyvūs rūmai. Mieste kursuoja tramvajai, jų vago
nai labai aprūdiję, apšepę, dažai nusilupę - prastai atro
do. Sofijoje tramvajai buvo žymiai geresniame stovyje. 
Apsistojame "Bucą rest" viešbutyje.

Sekantį rytą, lydimi vadovo Radu, pirmiausia važiuo
jam, kaip jis sako, į didžiausią Bukarešto deęartmentinę 
krautuvę. į krautuvę visa grupė sugužėjom is pat ryto, 
vos tik atidarius. Krautuvės patalpos didelės, o vietinių 
pirkėjų labai mažai. Krautuvėje prekių irgi nedaug. Ant 
stalų ir lentynose šiek tiek prikrauta, bet sudaro pustuš
tį vaizdą. Tačiau prie kiekvieno stalo sėdi ar stovi po 
dvi tarnautojas. Mus visus pirmiausia urmu nuveda prie 
kampe sukrautų rankų darbo medinių lėkščių ir lėlių sky
rių, kur daugelis moterų renkasi ir perka įvairias lėles 
aprengtas tautiniais rūbais.

Pavaikščiojame po tą užsieniečiams pagarsintą krautu
vę. Kuklūs ir kiti skyriai su mažu pasirinkimu. Buvo foto 
aparatų, kosmetikos, dar moterims blizgučių, keramikos 
dirbinių, statulėlių. Buvo gatavų drabužių skyrelis mote
rims,-vienodų spalvų, akių nepatraukia. Dar buvo balti
nių, Kojinių ir kiek daugiau darbinių drabužių lentynose, 
įeinant į krautuvę, vadovas įspėjo saugotis kišenvagių, 
bet pustuštėje krautuvėje niekas mūsų neužkabino.

Neilgai domimės ta krautuve ir ritamės visi laukan.
1991.X.9

Dabar važiuojant per miestą, vadovas parodo Komunistų 
partijos rūmus, kur iš balkono paskutinį kartą kalbėjo 
Nicolae Ceaucescu. Šalia sekantis pastatas - jų nekenčia
mos slaptosios policijos, buvo per revoliuciją sudegintas 
ir dabar tik dalis apdegusių sienų tebestovi, primindamos 
buvusį režimą. Ceaucescu išbuvo partijos sekretorium 25 
metus ir buvo įgijęs didžiulę galią kartu su žmona ir sū
num, kurie taip pat buvo valdžioje. Netoli esanti univer
siteto biblioteka irgi buvo sudeginta, bet dabar atstato
ma. Sienose labai aiškiai matyti kulkų padarytos skylės. 
Čia būta aršaus susišaudymo.

Vadovas parodo pastatytus kryželius ir prie jų gėlių 
puokštes pravažiuojant gatvėse ar prie namų sienų. Tai 
per revoliuciją žuvusiųjų tose vietose atminimui. Daug 
matėme tokių kryželių, ženklinančių mirties vietą, o 
taipgi ir kulkų suaižytas sienas.

Rumunai savo kilmę išveda iš romėnų, nes nėra sla
vai, ir Bukareštas laikomas Balkanų Paryžiumi. Turi daug 
parkų, gėlynų ir' plačias gatves, apsodintas šimtamečiais 
medžiais, kurie suteikia pavėsį ir grožį. Tomis plačiomis 
gatvėmis važiuojame į etnografijos muziejų. Jis apsup
tas parko žalumunų, sutelkęs visos Rumunijos pastatų 
kolekciją, suvežtą iš kaimų. Šie atstatyti trobesiai užima 
didelį plotą, kur vaikščiodami apžiūrėjom medinę seną 
bažnytėlę, kaimo gyvenamus namus, tvartus, klojimus. Tų 
namų stogai dengti šiaudais arba gontais.

Vadovas Radu dar užsiminė apie Ceaucescu pastaty
tus rūmus, kurių nenumatyta lankyti, o norėjo vežti ki
tur. Visi nubalsavome, kad norime pamatyti tuos rūmus, 
bet niekur į kitas krautuves nevažiuoti. Buvo pasakyta, 
kad į rūmus įleidžia turistus, sumokėjusius šešis dolerius, 
užsienio valiuta ir mums teks tas mokestis sumokėti pa
pildomai. Sumokėjom ir nuvažiavom.

DĖMESIO SKAITYTOJAMS:

Tokiems reikšmingiems šios vasaros 
įvykiams ^vykstant, beveik nepamatė
me atsidūrę jau viduryje spalio mėne
sio. Tikrinant "NL" kartotekas, vėl e- 
same priversti raginti mūsų mielus 
skaitytojus kaip galima greičiau užsi
mokėti "NL" prenumeratą, ypač atsi
likusius...o tokių dar vis esamai

Kas iki Naujųjų Metų užsimokės 
atsilikusias prenumeratas arba užsisa
kys ateinantiems metams- mokės tik 
$22 į o po 1992 m.sausio men, 1 d. 
kaina $25 metams.

_ Nedelskite, - tuo palengvinsite ir 
mūsų darbą,ir jums išeis į naudą.

Ačiū! "NL"

Rumunijos faraono rūmai
Ceaucescu rūmai pastatyti 1983 m., jau iš tolo atšvie- 

čia ir baltuoja marmuro sienomis. Prie jų veda ilga, la
bai plati gatvė - bulvaras, apsodintas gėlėmis su fonta
nais. Toje gatvėje iš abiejų pusių pristatyta elegantiškų 
marmurinių apartamentų, skirtų valdžios ir partijos žmo
nėms. Rūmai turi keturis aukštus, užima didžiulį plotą ir 
turi požemius su atominėmis slėptuvėmis, iš jų veda ketu
ri tuneliai į miestą; ilgiausias yra 4 km. ilgio. Prie rūmų 
yra malūnsparnio nusileidimo aikštelė. Sunku įsivaizduoti, 
kokio dydžio šie rūmai, jei prie projektavimo ir statybos 
dirbo 1400 architektų.

Mums atvykus, prie vartų stovėjo sargyba, kuri nieko 
neprileidžia. Dar gerokai palaukus, buvome įleisti į kie
mą, ir atėjus rūmų vadovei, buvome apvedžioti po milži
niško dydžio patalpas, sales, kambarius. į vidų veda pa
grindinės didžiulės masyvios durys, kurios kainavo po 1 
mil. lei. Viduje sienos ir grindys marmuro. Pirmame aukš
te trys didžiulės salės su kolonomis. Lubose kristaliniai 
žirondeliai nuleisti žemyn, o aukštai, lubų pakraščiais 
dar 1100 mažų žirondelių prikabinta.

Antrame aukšte didžiausia, prašmatniai įrengta Rumu
nijos salė. Nors puikios marmuro grindys, bet didžiulis 
brangus kilimas, dar neištiestas, suvyniotas ritinyje, tebe
laukia, kol bus paklotas ant grindų. Ši salė dar galutinai 
neužbaigta ir darbininkai tebedirba. Šitame aukšte pra
bangus kabinetas Ceaucescu ir jo sekretoriams, atrodo 
kaip kokia salė - toks didelis ir erdvus. Sekantis, kiek 
mažesnis kabinetas - jo žmonai. Tarp jųdviejų kabinetų - 
salė jiedviem pailsėti, iš jo kabineto durys į balkoną su 
puikiu vaizdu į miestą.

/ bus daugiau /
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TOKIA BUVO VIENA KELIONE Į LIETUVĄ
Kai jau matėsi, kad už keletos dienų Lietuva bus pri

pažinta Nepriklausoma, norėjau su žmona būti kaip tik 
tenai, per tą istorinę dieną.

Antradienį, rugpjūčio mėn. 27 d. nutarėme skristi į 
Lietuvą ir jau ketvirtadienį sėdėjome lenkų linijos LOT 
lėktuve, pakeliui į Varšuvą. Bematant prabėgo kelionės 
laikas ir 8 vai. ryto jau buvome Lenkijoje. Tuomet, pa
ėmę taksi iš aerouoto važiavome į viešbutį "Polonia", 
kuris radasi miesto centre ir kurį jau daug kas iš mūsų 
Montrealio lietuvių pažįsta.

Turėdami visą dieną laisvą, išėjome pasivaikščioti po 
miestą. Einant senamiesčio link, pastebėjau didelį pasta
tą, ant kurio užrašyta: "E. Wedel" - saldainių krautuvė. 
Ir tik tada man į galvą šovė seni vaikystės prisiminimai, 
kai gyvenau Kaune ir Mama pirkdavo lenkiškus "E. Wed- 
del" saldainius, kurie buvo laikomi pačiais geriausiais. 
Tuoj pat užėjome į tą krautuvę. Joje jau stovėjo eilė 
žmonių, perkančių įvairių rūšių saldainius ir šokoladą. 
Kadangi jie buvo pigūs, tai ir mes prisipirkome šokolado 
ir "Karvutės" saldainių. (Viena didelė plytelė šokolado su 
riešutais kainavo apie dolerį). Žmona tvirtino, kad jis ge
resnis už Šveicariškąjį šokoladą.

Praleidę dieną, grįžome į viešbutį nakties poilsiui. 
Sekantį rytą važiavome į aerouostą pirkti bilietą skridi
mui į Vilnių su Lietuvos oro linija, kuri vartoja AERO
FLOTO mažus lėktuvus, turinčius apie 47 vietas. Deja, 
negalėjome gauti vietos, kadangi lėktuvas buvo pilnas ir 
dar buvo visas sąrašas laukiančiųjų.

Tuomet nuliūdę skubėjome į geležinkelio stotį, kuris 
kaip tik randasi šalia mūsų viešbučio, iš kur kas vakarą 
8:55 vai. traukinys važiuoja į Vilnių.

Pasirodo, kad traukiniai visuomet būna pilni ir yra 
sunku gauti vietų. Aš priėjau prie kasos langelio ir pro 
jį įkišau lūpų pieštuką sėdinčiai lenkaitei ir pasakiau, 
kad esu žurnalistas iš Kanados ir skubu į mūsų ministe
rio M. Wilson'o spaudos konferenciją Vilniuje, kurioje bū
tinai turiu dalyvauti. Tuomet ji prašė palaukti, pasitarė 
su šalimai sėdinčia kita kasininke, pažiūrėjo į keliautojų 
sąrašą ir man padavė du traukino bilietus.

Apsidžiaugę , kad jau turime bilietus ir sužinoję, 
kad traukinyje nieko neduoda valgyti, tik atsigerti stikli
nę arbatos, nuėjome į mėsinę nusipirkti dešrų. Mėsinėje 
ant sienos kabėjo įvairios dešros su užrašytais jų pavadi
nimais ir kainomis. Staiga pastebėjome užrašą: "Litevvs- 
ka" (lietuviška) - tai, žinoma, pirkome truputį lietuviš
kos ir Krakovskos dešros. Be to, ten pat nusipirkome 
šviežių bandelių, o šalimais, kitoje krautuvėje - didelį 
plastikinį butelį apelsinų sunkos.

Turėdami dar laiko iki vakaro,, ėjome pasidairyti po 
miestą, o po vakarienės su savo bagažais nuėjome pasė
dėti į liuksusinio viešbučio "Marrioti" laukiamąjį, kuris 
kaip tik buvo priešais geležinkelio stotį. Ten besėdint, 
sutikome tris jaunus lietuvius iš Vilniaus. Vienas iš jų 
buvo žurnalistas, ir jie irgi tą patį vakarą turėjo važiuo
ti į Lietuvą.

Pradėjome jiems pasakoti apie savo nesekmes ir ypač 
kad neturime rusų vizos, kadangi žinojome, kad kai at
skrenda į Vilnių, tai ten lietuviai uždeda lietuvišką vizą 
ant paso. O čia dabar jau kitas reikalas. Traukinys va
žiuoja per Baltarusiją, kitaip sakant, Sovietų Sąjungą, 
tai žinoma, reikia turėti rusų vizą. Klausiu jų, gal kaip 
nors galima būtų papirkti rusų pasieniečius. Jie sakė, 
kad labai abejoją, kad mums pasiseks nuvažiuoti į Lie
tuvą. Na, bet, nutariau, reikia vistiek pabandyti...

Kai tik traukinys įvažiavo į peroną, masė žmonių, lie
tuvių, rusų, lenkų ir kitokių, pradėjo grūstis į traukinį. 
Taigi, ir mes su šia mase buvome įstumti į vagoną nr. 
7 ir, suradę savo kupė, atsisėdome atsipūsti. Traukinys 
rusiškas, siauras. Vietos mažai. Yra 4 lovos: dvi apačio
je ir dvi viršuje. Netrukus pas mus atėjo vienas lenkas 
su sūnum ir pagyvenusi Latvijos rusė. Kai tik traukinys 
pradėjo judėti, mes ištiesėme susuktą matrasą ir paklojo
me lovą, užtiesėme paklodes, kurios jau nebuvo baltos, 
bet pilkos! Tuomet atsisėdome prie lango ir, sudėję mais
tą ant staliuko, pradėjome užkandžiauti.

Pavalgę atsigulėm ir bandėme užmigti, bet iš pradžių 
nebuvo lengva, nes traukinys triukšmingai trankėsi į abi 
puses. Apie 3 vai. ryto, privažiavus Lenkijos sieną, trau
kinys sustojo; buvo keičiami jo ratai. (Mat Sovietų Są
jungoje yra platesni geležinkeliai). Per tą visą operaciją 
buvo užrakinti tualetai, niekas neturėjo teisės jais pasi
naudoti.

Prieš 5 vai. ryto traukinys atvažiavo į Grodno (Gar
diną). Tuoj pat prisistatė uniformuoti rusų muitininkai ir 
prašė parodyti pasus. Padavus, paklausė, kur yra mūsų 
vizos. Aš jam išaiškinau, kad važiuoju į Lietuvą ir priža
du, kad iš traukinio neišlipsiu Sovietų teritorijoje. Sakiau 
kad jis gali mus net užrakinti iki Lietuvos sienos. Tuo
met jis pasakė, kad tokiu atveju reikia vistiek nors ir 
tranzistinę vizą gauti, ir liepe tuoj pat pasiimti savo 
daiktus ir išlipti is traukinio.

Nieko kito neliko, kaip tik su visais bagažais lipti 
lauk ir sekti paskui muitininiką, kuris mus nuvedė į gele
žinkelio stoties laukimo salę. Po to atėmė mūsų pasus 
ir mus užrakino toje didžiulėje pusiau pritemdytoje salė
je ir sakė, kad mes čia turėsime laukti iki 10 vai. ryto, 
kada traukinys ateis ir su juo galėsime grįžti atgal į 
Varšuvą. Mano žmona paklausė, kodėl jis mus čia rakina, 

Liudas Stankevičius stumia sovietų, Šarvuotį iš Lietuvos teritorijos Klaipėdoje, 
S.m.liepos mėnesyje Nuotr. D.N. Baltrukonio

kaip kokiam kalėjime. Tuomet jis pasijuto nepatogiai ir 
paliko duris atrakintas.

Taip sėdėdami pritemdytoje salėje, galvojome, kokiu 
būdu galėtume pervažiuoti Lietuvos sieną. Būtų galimybė 
pervažiavus Lenkijos sieną, paimti taksį ir važiuoti per 
Lazdijus į Lietuvą. Bet žinojau, kad iki šiol pro ten ne
praleisdavo užsieniečių, tiktai Sovietų ir lenkų piliečius. 
Pasikalbėjau su ten dirbančia uniformuota baltaruse mui
tininke ir prašiau patarimo. Jinai atsakė, kad ten kartu 
su lietuviais aar yra rusų pasieniečiai ir jie tikriausiai 
mūsų nepraleis. Tuomet aš jai daviau lūpų pieštuką ir 
prašiau kad paskambintų į pasienį ir sužinotų. Po 15 
minučių ji atėjo ir pranešė, kad mūsų ten nepraleis. 
Nežinia, ar tikrai ji skambino? Bet kitos išeities nebuvo 
kaip tik grįžti atgal į Varšuvą.

Keletai valandų prieš traukiniui atvažiuojant, į salę 
pradėjo rinktis žmonės su visokiais bagažais ir prekėmis. 
Matyt, jie važiuoja į Varšuvos turgų prekiauti. Mums be
sišnekant lietuviškai, prie mūsų prisiartina pagyvenęs 
žmogus ir užkalbina mūsų gimtąja kalba. Pasirodo, jis 
yra Varšuvos lietuvis ir ten gyvena jau virš 40 metų.

Traukiniui pasirodžius, ėjau prašyti mūsų pasų, bet 
mums pasakė, kad juos gausime traukinyje. Tuomet vėl 
su visa mase žmonių įsigrūdome į traukinį, kuris šį kartą 
buvo lenkiškas, daug patogesnis ir platesnis, nors švara 
nepasižymėjo.

Gal ta mūsų varginga kelionė nebūtų tokia varginan
ti, jeigu ne tas sunkusis lagaminas su dovanomis. Vienu 
momentu jau galvojau, jei nepasiseks įvažiuoti į Lietuvą 
tai rekės atsisėsti Varšuvos turguj ir išparduoti visas 
dovanas, kad galėtume grįžti namo tuščiomis rankomis. 
Tas lenkų turgus randasi pačiame miesto centre, į kurį 
suvažiuoja lietuviai, rusai ir kitokių tautybių žmonės, ir 
ten parduoda visa, ką tik turi. Paskui, gavę zlotų, juos 
lengvai išsikeičia į dolerius pas "money changer".

Traukinyje, mūsų kupė, sėdėjo tik vienas jaunas, la
bai malonus lenkas, su kuriuo susipažinome, ir kuris 
mums davė daug patarimų. Traukiniui pajudėjus, atėjo 
rusų muitininkai, paprašė pasų. Aš jiems atrėžiau, kad 
jie patys yra paėmę mūsų pasus. Tada jie tuoj pat išėjo 
ir atnešė mūsų pasus.

Klausėme savo bendrakeleivio, ką mums daryti, nes 
grįžimui neturime bilieto. Jisai pat&rė bilietų kontrolie
riui duoti visą $10.- , tai pilnai pakaktų dėl mūsų abiejų 
bilietų. Be to, vieton persėsti į kitą traukinį, kuris va
žiuoja į Varšuvą, Bialystoke (Balstogėj), geriau išlipti 
prieš tai Sokolniki stotelėj. Čia bus mažiau žmonių, 
nereikės grūstis. '

Kai privažiavome lenkų sieną, atėjo lenkų bilietų 
kontrolierius. Mes jam pasakėm, kad mums nepavyko 
įvažiuoti į Lietuvą, tad turime grįžti į Varšuvą. Jisai 
nieko neprašė mokėti; kadangi mudu turėjome tuojau 
pat išlipti pakeisti traukinį.

12 vai., pietų metu, jau pasiekėme Sokolniki. Išlipę iš 
traukinio, atsisėdome ant suoliuko, tarp dviejų bėgių iš 
kiekvienos pusės ir laukėme kito traukinio į Varšuvą. 
Oras buvo puikus, saulė kaitino. Šalia mūsų sėdėjo kele
tas lenkių. Aš jų paklausiau, ar greit bus traukinys ir 
iš kurios pusės jis atvažiuos. Tuo pačiu pasitikrinau, ar 
užteks $10 už mus abu. Tada viena tų lenkių atsakė, 
kad tiek daug mums nekainuos. Ji pasisiūlė man duoti 
zlotų bilietui nusipirkti, o atvykęs į Varšuvą juos galėsiu 
iškeisti į dolerius ir jai grąžinčiau zlotais. Ji ' pasiūlė 
mane nuvesti čia pat netoliese prie kasos ir mums nu
pirkti bilietus. Pasirodo, bilietai kainavo tik $7. Aš jai 
padėkojau ir padaviau tuos $10, o ji man už juos davė 
atitinkamą sumą zlotais.

Penktą valandą vakaro jau vėl buvome Varšuvoje ir

...............................................

Najjai išleistieji Lietuvos Res
publikos pašto lenktai prisime — 
n ant IV Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynes. Lietuvos pašto ženklai 
jau galioja pasaulio valstybėse.
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šį kartą tą didįjį lagaminą palikome traukinio stotyje, 
bagažų saugomoje kameroje. Sakė, kad reikia apdrausti 
lagaminą. Apdraudė už du milijonus zlotų! Po to vėl grį
žome į savo viešbutį. Čia nors galėjome gerai išsimiego
ti ir pailsėti.

Sekantį rytą 7 vai., pavalgą pusryčius, pasiėmėme 
taksį ir nuvažiavome į rusų ambasadą gauti vizas. Prie 
ambasados durų jau stovėjo grupė žmonių. Mes parodė
me savo kanadiškus pasus ir mus įleido į vidų. Teko tru
putį palaukti, kol atėjo mano eilė. Aš ten esančiai rusei 
pasakiau, kad esu žurnalistas iš Kanados ir važiuoju į 
mūsų ministerio M. Wilsono spaudos konferenciją Vilniuje. 
Man tuojau pat reikia vizos. Ji paprašė palaukti, atsive
dė konsulą, kuris man pasakė, kad turiu atsinešti iš savo 
Kanados konsulo raštą, ir tuomet jis išduos vizas. Čia 
pat gavęs Kanados ambasados adresą, palikęs žmoną, te
kinas išbėgau į gatvę. Paklausiau vienos moters, kaip 
toli yra ta gatvė, kurios man reikia. Sakė, kad du auto
buso sustojimai ir ji man davė bilietą, už kurį aš jai 
sumokėjau, nes kitaip bilietai parduodami tiktai laikraš
čių kioskuose, bet ne autobusuose. įšokau į pirmą pasi
taikiusį autobusą ir bematant išlipau visai prie Kanados 
ambasados. Prieinu prie didelių uždarytų vartų, ant ku
rių užrašyta, kad šiandien yra Kanados šventė "Labor 
day" - ambasada uždaryta!.. Mane tiesiog išmušė šaltas 
prakaitas. Stabtelėjau ir pradėjau žvalgytis į tą pastatą 
ir galvojau kaip rasti išeitį. Klausiu vieno lenko, ar yra 
čia koks kitas įėjimas. Sako, kad kiemo pusėje yra maži 
varteliai. AŠ tekinas - prie tų vartelių. Ten irgi skelbi
mas: "Kanados piliečiams, greitos pagalbos reikalu, skarn* 
binti skambučiu". Taip ir padariau. Prieš mane atsidarė 
varteliai. Aš net atsidusau, bematant užšokau laiptais ir 
atidariau duris. Viduje mane pasitiko budintis Kanados 
kariškis. Aš jam išaiškinau reikalą; jis prašė palaukti ir 
paskambino telefonu. Tuoj pat įėjo labai malonus kana- 
dietis-praneūzas. Pasirodo, kad tai būta paties konsulo. 
Jis man ir sako, kad aš esu laimingas jį čia šiandien su
radęs, kadangi jis šiandien nedirba, ir čia atėjęs visai 
pripuolamai.

Išdėsčiau jam savo reikalą. Jis mielai sutiko parašyti 
man tokį raštą, bet tiktai ranka, nes šiandien nėra sek
retorės. Aš jam ir sakau, kad tai visai nesvarbu. Svarbu 
kad tik būtų jo parašas ir ambasados antspaudas. Po 
kokios dvidešimt minučių jis man atnešė voke laišką, 
pridėjęs dar ir savo vizitinę kortelę. Rašto pabaigoje įra
šė tokį sakinį: "Votre assistance pur 1'obtenir de leur 
visa, serait tres apprėciėe".

Aš pasjjaudžiau konsulo ranką ir, nuoširdžiai jam pa
dėkojęs, išbėgau pro duris. Netoliese sustabdžiau pirmą 
pravažiuojantį taksį, ir tiesiai nulėkėm į rusų ambasadą. 
Jaunas lenkas taksistas, inteligentiškos išvaizdos, stebė
josi, kad aš taip laisvai su juo kalbu lenkiškai ir sakė, 
jog jis palaikęs mane lenku. Padėkojau už komplimentą, 
ir išlipęs iš taksi, nuskubėjau į Sovietų ambasadą. Tuoj 
pat pro langelį įteikiau rusei konsulo raštą, o jinai, šį 
kartą jau pasirodė mandagesnė ir nunešė tą raštą pačiam 
konsului. Netrukus pats konsulas atėjo prie langelio ir 
klausia, ar aš turiu žurnalisto kortelę. Kaip tik ją turė
jau ir jam parodžiau. Tuomet jis prašė pusvalandį palauk
ti, kol vizos bus paruoštos.

Praėjus 20 minučių, rusė atneša mūsų pasus su vizo
mis ir prašo už. jas sumokėti po $15. (Tai labai pigu, 
kadangi Sovietų konsulas Montrealyje ima po $40, ir 
reikia laukti vizos dvi savaites. O jei nori greičiau, tai 
kainuoja dar brangiau. Be to, vizos negausi, jei neturi iš
kvietimo arba paliudymo, kad čia sumokėjai iš anksto už 
viešbutį).

/ bus daugiau /
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A Wonderful Place
For Your Savings To Grow.

You’ve worked hard to set aside your savings. 
Now it’s time to look for a great place to invest 
those savings. Canada Savings Bonds. They’ve 

been the favourite investment for millions of 
Canadians over the past 45 years. And you 

don’t have to be a citizen to buy them. Any 
resident of Canada can buy Canada 

Savings Bonds. They’re on sale wherever 
you bank or invest from October 17 to 

ty November 1. You may date your payment
JBKhf November 1, the day the new bonds start 

earning interest.
Safe and Secure. Canada Savings Bonds are fully guaranteed by 
the Government of Canada. They’re a safe, secure investment that 
never falls in value.
Cashable Anytime. Canada Savings Bonds can be cashed at any 
time, so your money is never locked in.
Guaranteed Interest Rate. Canada Savings Bonds offer an attractive 
interest rate that’s guaranteed for a full year. This year’s interest 
rate and purchase limit will be announced in mid-October. Details 
will be available wherever Canada Savings Bonds are sold.
Don’t Be Late! Remember, November 1 is the last day you can buy 
the new bonds at face value without having to pay accrued interest. 
But the bonds may be withdrawn from sale at any time.
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“KOMUNISTINĖS NOSTALGIJOS”

Komunistines Nostalgijos

■ ŠĖPAI " IŠVYKUS
Neseniai, rugsėjo men. 6 d. Montrealyje, AV Para

pijos salėje rnus aplankė neįprastas teatrinis vienetas 
iš Lietuvos- "ŠĖPA". Ne tik su politinės satyros programa
- kas išeivijos padangėje iš viso yra naujiena - o ypač, 
kad ir. savo turiniu dar taip netolimu laiku, teatras save 
pastate į labai pavojingą padėtį. Taipgi, pirmą kartą ma
tėme lietuvišką spektaklį, kur aktoriai valdė personažus
- lėliuką pavidale. _

Spektaklį sukūre jauni rašytojai, jaunas režisorius 
jauni aktoriai ir muzikai. Ją įžvalgumas, satyros pajuti
mas ir šposą džiaugsmas aiškiai jaučiamas ir dažnai savo 
tempais ir konstrastais nustebinantis.

Įdomus sceninis apipavidalinimas. Vykstan į šiapus 
Atlanto, kai kurie vaizduojamieji įvykiai turėjo būti sku
biai suimprovizuoti arba pritaikyti netikėtiems ir neapsa
komai lauktiems bei džiaugsmingai pasibaigusiems įvy
kiams Lietuvoje.

Visa tai buvo padaryta su dideliu entuziazmu šios 
’’išdykėlią" grupės.

Atvykdami, jie pasirūpino puikiu leidiniu, mus gra
žiai supažindinusiu iš viso, apie lėliuką teatrą, istoriją, 
šio spektaklio autorius, "šėpos" kūrimąsi. Jie buvo labai 
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Nepriklausomybės Paskelbimas

susirūpinę, ar mes viską suprasime, ar atpažinsime perso
nažus. (Kai kurią, apvalant spektaklį ir einant su paskuti
niaisiais įvykiais ,čia esantiems atrodė, gal ir nebereikėtą. 
Tačiau, natūralu, kad tokią medžiagą, žiūrint iš perspek
tyvos, tenka peržiūrėti).

Nors techniškai (mikrofoną tik dalinai naudojo) 
mūsą salėje ne viską buvo galima gerai perduoti- nubyrė
davo žodžią galūnes kai kurią personažą, o ir apšvietimas 
nebuvo pritaikytas tokio pobūdžio spektakliams. Tačiau 
vistiek buvo labai įdomu sekti.

Kai kurie epizodai galėjo būti trumpesni, kai kur- 
geriau užuomina, išvengiant vulgarumo, negu realizmas, 
kai kurie žymiai stipresni (pav., . tanką atvykimas į Vilniy. 
Jis neiškilo kulminacijom). Noretąsi kai kurių lėliuką iš
vaizdą dar peržiūrėti (Pav.Raisa - tik paprasta plastikinė 
"Barby"- nebent tai turėjo reikšti kokį nors simbolį).

Judrumas lėliuką buvo stebinantis ir gerai sustyguo
tas, nors techninės galimybes čia buvo minimalios, entu
ziazmas užkrečiantis ir visos publikos dar visai šviežias 
džiaugsmas baisiąją dieną laimingu sprendimu globė atvy
kusius, besijuokiančius iš "baubų" - šilta srove.

Į išbaigtą profesionalumą dabar jie galės nesislėp
dami po visokius pogrindžius, linksmai žygiuoti'. b.

Prie Lietuvos Televizijos bokšto rugpjūčio mėn. 20 dieną, 
kuomet Lietuvoje buvo liūdnos dienos. Bet po keturių dienų 
bokštas ir kiti pastatai buvo grąžinti lietuviams.

ISTORINĖS DIENOS LIETUVOJE
1991 m. rugpjūčio mėn. antroji pusė Lietuvoje buvo 

viena iš reikšmingiausiųjų per paskutinį pusšimtį metų. 
Perversmas Sov. Sąjungoje ir po jo įvykę staigūs pasi
keitimai atnešė tiek daug netikėtumų, kad net ir aky- 
liausieji įvykių stebėtojai visko negalėjo aprėpti.

Šių eilučių autoriui pasitaikė dėkinga proga būti tų 
įvykių sūkuryje ir iš arti visa tai stebėti. Tokios progos, 
turbūt, pasitaiko vieną kartą gyvenime.

Jeigu prieš perversmą ir jo dienomis Lietuvoje gyve
nančių tautiečių nuotaikos buvo gana liūdnos, nors ir ne 
beviltiškos, tai jau nuo rugpjūčio 22 d. papūtė gaivūs 
vėjai, atnešę Lietuvai ir lietuviams išsiilgtą laisvę.

Kokia nuotaika dėjosi prie Lietuvos Radijo ir Televi
zijos rūmų Vilniuje tą atmintiną ketvirtadienį, yra sunku 
žodžiais nusakyti. Toje vietoje jau anksčiau yra tekę ne 
vieną kartą lankytis, nes kasdien prie ten pastatyto ba
dautojų namelio vis rinkdavosi tautiečiai iš įvairių Lietu
vos sričių morališkai stiprinti badaujančius, norinčius 
atkovoti iš komunistų pagrobtuosius pastatus. Ten jie 
sakydavo triukšmingas kalbas, na ir melsdavosi, giedoda
vo, nes kartais atrodydavo, jog žemiškos pagalbos čia 
nepakaks.

Tai galima įsivaizduoti, koks geras jausmas užliejo 
mūsų tautiečių širdis, kuomet paaiškėjo, jog tie pastatai 
ketvirtadienį bus sugrąžinti! Tos dienos popietėje tūks
tantinės minios susirinko dar kitoje gatvės pusėje, (kur 
buvo demonstruojama daugiau, negu pusę metų), o jau 
pavakarėje - prie pačių rūmų, nes prieš pusvalandį tas 
patalpas apleido paskutinieji tarybiniai kareiviai, deja, 
prieš tai dar spėję išvežti ar sunaikinti daugelį rūmų 
įrengimų. Nežiūrint šių barbariškų veiksmų, mūsų tautie
čių veiduose buvo galima išskaityti begalinį džiaugsmą 
ir pergalę. Tai buvo nepaprastos valandos, kurios galėjo 
sujaudinti ir laoiau užkietėjusią širdį.

Per Lietuvoje praleistą mėnesį laiko man yra tekę 
stebėti daug visokių mitingų, protesto akcijų, susitelkimų, 
bet šis buvo vienas iš jautriausiųjų. Žinoma, jaudinantys 
buvo vaizdai Medininkų muitinėje, matant šešis nužudy
tųjų lavonus, ašarą spaudžiantieji buvo šių aukų laido
tuvių vaizdai, bet jie buvo kitokio pobūdžio. Ten buvo 
liūdni įvykiai. Iš jų lietuviai sėmėsi jėgų ilgame Kelyje į 
laisvę, kuri, pasirodė, jau buvo arti.

Rugpjūčio 23-ji diena irgi buvo pilna džiaugsmingų 
įvykių. Spaudos darbuotojams ji ji buvo ypatingai džiaugs
minga, nes po 235 okupacijos dienų, į Vilniuje esančius 
Spaudos Rūmus vėl galėjo įžengti spaustuvininkai, žurna
listai, laikraščių bei žurnalų redaktoriai! Daugiau negu 
pusmetį laiKo prisiglaudę mažose patalpose įvairiose 
miesto dalyse, Lietuvos laikraščiai bei žurnalai vėl galės 
išsitiesti visu savo ūgiu ir deramai funkcionuoti erdviose 
Spaudos Rūmų patalpose.

Virš šių ir kelių kitų pastatų, vietoje kruvinos raudo
nos vėliavos, vėl buvo iškelta Lietuvos trispalvė. Tą 
pačią dieną parlamentaras S. Pečeliūnas į savo namus 
parsinešė paskutinį komunizmo trofėjų, raudoną vėliavą 
nuo Lietuvos Komunistų partijos rūmų (buvusios Buroke
vičiaus tvirtovės).

Tą atmintiną penktadienį Lietuvos vyriausybė nutarė 
sustabdyti KGB įstaigos veiklą Lietuvoje. Ne vieną kartą 
1991. X. 9

Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto pirmininkas A. Poviliūnas 
(dešinėje) kalbasi su to komiteto atstovu Lietuvoje V. .Adamkumi 
per IV Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynes Vilniuje.

pr>e šios, liūdną praeitį turinčios, įstaigos rūmų Gedimi
no prospekte, teko stebėti protesto akcijas ir neatrodė, 
kad greitai šių agentų veikla bus nutraukta. Bet čia 
reiKalai ouvo išspręsti daug greičiau, negu buvo galima 
laukti.

Rugpjūčio 23 dieną tūkstančiai tautiečių buvo susi
rinkę į Lukiškių aikštę atsisveikinti su ilgus metus čia 
stovėjusiu menino paminklu. Šis komunizmo "apaštalas", 
kaip koks šentasis, savo ištiesta ranka "nuplaukė" oru į 
netoliese stovėjusį sunkvežimį, o gausi minia visa tai 
palydėjo triukšmingais šūkiais bei plojimais. įdomu, kad 
pradžioje buvo nutrukusios šio komunizmo "apaštalo" 
kojos, nenorėjusios eiti kartu su jų savininku. Ir tik po 
didesnių pastangų, ir jomis buvo atsikratyta....

Ir pagaliau - rugpjūčio 23-ji buvo skirta dar ir kitai 
datai, kuri surišta su liūdnais įvykiais - Riboentropo- 
Molotovo suokalbiu, atnešusiu Lietuvai ilgai užsitęsusią 
komunistinę okupaciją. Tai buvo vadinamoji Juodojo Kas
pino diena. Tačiau šių metų paminėjimas jau turėjo links
mą gaidą, nes daugiau negu pusšimtį metų trukusi okupa
cija jau buvo baigiama įveikti. Tą dieną taip pat buvo 
įkurti "Liepsnojančio Baltijos Kelio" laužai, kurių pirmuo
sius uždegė Vilniaus miesto Sąjūdžio ir Tremtinių bendri
jos žmonės prie Lietuvos Radijo ir Televizijos rūmų bei 
Televizijos bokšto, šios Lietuvos vienybės liepsnos pla
čiai plykstelėjo į aukštį, ženklindamos naujos eros pra
džią. Jos fiksavo Lietuvos laisvės kelio pradžią- nepri
klausomo gyvenimo pirmuosius žingsnius.

smagu buvo matyti musų tautiečių linksmus veidus, 
šypsenas jų lūpose, nežiūrint, kad jie suprato ir žinojo, 
kad dar jų laukia sunkūs išbandymai ir nedatekliai.

Edvardas Šulaitis

įs .. ■.

IV—tųjų Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių rengimo 
komiteto pirm. J. Grinbergas su žurnalistu Ed. 

SulaiČiu is Čikagos per susitikimų Vilniuje.

Lisos nuotraukos Ed. bulaičio

Rusų kareivis saugoja KGB rūmus perversmo dieno
mis Vilniuje.



DAIL. A.TAMOŠAITIENES 
KILIMŲ PARODA

PALAIDOTA DAILININKĖ ANASTAZIJA TAMOŠAITIENE

ANAPILYJE, §.m.spalio 
mėn. 19 d. - lapkričio mėn. 
3 d. Kanados Lietuvių Dai
lės Muziejuje Mississauga, 
2185 Stavebank Road, vyks 
dail.Anastazijos Tamošai
tienės kilimų paroda. Ren
gia Lietuvių Tautodailės 
Instituto Toronto skyrius. 
Parodų atidarys pirm.Aldo
na Vaitonienė spalio mėn. 
19 d. 4 val.p.p.
Dailininkės kūrybą apibū
dins dail.Antanas Tamošai
tis.

Parodos proga Angelika 
Sungailienė supažindins 
su neseniai išleista dail.A- 
nastazijos Tamošaitienės
monografija.

Parodos lankymo valan
dos: šeštadieniais- 4-6 p.p., 
sekmadieniais- 12-10 vai.v., 
pirmadieniais - 2v.p.p.-
8 vai.v.

Visi kviečiami pasigėrė
ti mūsų vienos žymiausių
jų kilimų kūrėjų darbais.

Lietuvių Namų 
Žinios

A.a. dail. Anastazijos 
Tamošaitienės laidojimo 
apeigos vyko Lietuvos Kan
kinių bažnyčioje Anapilyje. 
Gedulingas Mišias aukojo 
kun.Pr.Gaida, giedojo Dalia 
Viskontienė.

Didelis būrys žmonių 
dalyvavo Šv.Jono Kapinėse, 
kur apeigoms vadovavo 
kun. J.Staškus. Karstų nešė 
Linas Veselka, Vyt.Palilio- 
nis, Leonas Adomavičius, 
Algis Vaičiūnas, Sigitas 
Krašauskas, Petras Lukoše
vičius.

Atsisveikinimo žodį 
Lietuvių Tautodailės Insti
tuto vardu tarė vicep.dr. 
Angelė Kazlauskienė: "Tau
todailės Instituto vardu 
tariu paskutinį SUDIEV 
dailininkei Anastazijai Ta
mošaitienei, vienai iš LTI 
įkūrėjų.

Dail.A.Tamošaitiene- 
ypatinga asmenybe Lietu
vos išeivijoje, niekur ne
pretenduojanti, darbšti 
ir nepailstanti, kaip ta 
Lietuvos laukų bitutė, bet 
savo meno darbuose skais
čiausia mūsų tautos žvaigž
dė. Jos sukurti dailės dar
bai liudys jos gabumus

ir žavės visus, ne tik da
bar, bet ir ateinančias 
kartas".

Atsisveikinimo žodis 
buvo perduotas iš LTI Či
kagos skyriaus pirm.Vidos 
Rimienės:

"Mes reiškiame didelę 
padėkų už nuolatinį rūpestį 
mūsų tautodailės išlaikymu 
ir už ugdymų tautodailės 
meilės audėjų darbuose. 
Dail.Anastazija Tamošaitie
nė dalinosi audinių ir audi
mo technikos žiniomis,
skatino mūsų pastangas
ir įvertino pažangų lietuviš
kųjų tautinių drabužių dai
lėje. Labai apgailestaujame 
netekę dailininkės Anasta
zijos Tamošaitienės".

Toronto Maironio Litua
nistinės Mokyklos vardu 
atsisveikino vedėja Giedrė 
Paulionienė.

Po laidotuvių vaišės 
vyko Anapilyje.

Koplyčioje, laidotuvių 
išvakarėse Toronte maldas 
ir atsisveikinimo žodžius 
pasakė kun.Jonas Staškus, 
Ir.Meiklejohn,B.Nagienė,PLB 
vardu ir.Lukoševičienė:

"Ir atskrido, atplasnojo 
gegutėlė.
Pavadino vyšnių sodan, 
Kur gegutei širdį gėlė, 
Kur gegute savo skausmo 
nepakėlė" (J.Aistis).

Tai vis skausmo 
godos, liūdnos mintys, kai 
atsistojam prieš išsiskyrimų, 
prieš mirtį brangaus ir 
artimo žmogaus. Ir netikini, 
ir nepriimam skaudžios 
realybės, nes lieka tiek 
daug neišsakyta, tiek daug 
nepadaryta.

Su miela ir brangia 
Anastazija Tamošaitiene 
riša tolima metų ir išgyve
nimų grandinė nuo Freibur- 
go.Montrealio, Kingstono- 
nuo "Vaivorykštes" gimimo 
o svarbiausia, meiles įskle- 
pijimas audimui, tautodai
lės spalvų grožiui, gijų 
kalbai ir jausmui.

Anastazija Tamošaitienė 
buvo nepaprasto kūrybingu
mo ir darbštumo žmogus, 
kuri mokėjo tuo užkrėsti 
ir perduoti kitiems. Ji 
tikėjo spalvų žaismingumu, 
gijų kalba ir kūrė savo 
gyvenimo, savo praeities, 
savo buities ir lakios vaiz
duotės legendas, pilis, rū-

mus, kuriuos krovė į mūšų 
tautodailės lobius.

Anastazijos gyvybės 
siūlas nutrūko, bet jos 
kraičių skrynių dangtis 
neužsidarys amžinai - ji 
giliai vertino ir mylėjo 
mūsų senolių palikimų ir 
mokėjo tų meilę perduoti 
kiekvienam, kas buvo tam 
atviras ir imlus. Šiandien 
visa išeivija ir visa mūsų 
tauta išgyvena didelę netek
ti-

Anastazijos Tamošaitie
nės kraičio skrynių lobiai 
paliks jų mums gyvų amži
nai."

• Sekmadienio popietėje,
rugsėjo mėn. 15 d. dalyvavo 
140 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 2 iš Vilniaus, A. 
Mačiulis iš St.Petersburg, 
Florida,JAV, R.I.Kassulat
iš Čikagos, JAV. Svečius 
supažindino ir pranešimus 
padarė LN Visuomeninės 
Veiklos komiteto pirminin
kė Kristina Dambaraitė- 
Janowicz.

• LN biblioteka veikia 
trečiadieniais ir sekmadie
niais nuo 1:00-3:00 val.p.p.

• Slaugos Namams aukojo:
$500- J.Leparskaitė; 

$250-J.Tamulionis; $280.13 
Rūta Beržanskienė (Flori
da) savo vyro Juozo atmi
nimui; $250 - J.Tamulionis 
po $200 - L.T.Lorencai, 
Ant.Žilėnas; po $100 
A.Artičkonis, E.Radavičiūtė 
a.a.Editos Uleckienės atmi
nimui- $40- LN Moterų 
Būrelis; po $20 - T.Ko- 
belskienė, G.L.Leszczynski, 
V.Palilionis; a.a.Algirdo 
Šukio atminimui: $50 
A.B.VilučiaifScherville,Indi
ana, JAV); a.a.Onos Baum- 
gardienės atminimui: po 
$50 - Danga Kaveckas,

• Rugsėjo men.22d. sekma
dienio popietėje dalyvavo 
320žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė po 1 iš Jurbarko 
ir Klaipėdos; 3 iš Vilniaus, 
po 2 iš Šiaulių ir Marijam
polės; M.Gaputytė, R.Bri- 
kienė iš Montrealio, S.L. 
Ciplijauskai iš Easport.JAV. 
Svečius supažindino ir pra
nešimus padarė LN Valdy
bos vice-pirm. Vytas Kul
nys.

• Slaugos Namams aukojo: 
$2.000 -* A.Dragašienė; $100 
- A.Senkus; a.a.Editos Uleo 
kienės atminimui: S35-T.B. 
StanuĮiai: - $33,57 Dalia 
Ž'emaitytė(Euclid,Ohio, J AV) 
$10 - M.Povilaitienė;a.a.Le- 
onardo Žilvyčio atminimui: 
Lina Einikienė; a.a.Albino 
Statulevičiaus
$25 - Diana Harvey; a.a. 
Liudo Einikio atminimui: 
$50 - Lina Einikienė; a.a.
Vilhelminos Genienės atmi
nimui: po $20 - V.G.But- 
kiai, G.Kocienė, B.Stalio- 
raitienė, E.K.Šlekiai, A.D. 
Zakarevičiai, A.S.Cipli- 
jauskai; a.a.Petro Braso 
atminimui: $20 - L.E.Kle- 
vai(Hamilton).
$30- T.B.Stanuliai.

NAUJIEMS LIETUVIAMS 
IMIGRANTAMS ŽINOTI:

Atsidarė centras L ST 
patalpose, kuris rūpinasi 
naujai atvykusiais lietuviais 
imigrantais. Darbo valan
dos penktadieniais 9 val.r.- 
5 val.p.p., . tel:532-3312. 
Centro vedėja- Marytė 
Balaišytė. Jos namų tel: 
533-9880.

Turintieji pasiūlyti dar
bo prašomi pranešti šiam 
centrui.

Maryte Balaišytė prieš 
metus baigusi Toronto Uni
versitete studijas, dabar 
siekia magistro laipsnio 
psichologijos srityje.

• PRISIKĖLIMO P-JOS 
VAIKŲ CHORUI vadovauja

... atminimui:
muz.Dalia Viskontiene.

ėhoras11 g'ieda!1,T 1 kaitų
per menesį. Norintieji įsi
jungti vaikai nuo 6-16 me
tų amžiaus gali ateiti prie 
vargonų prieš 10:14 vai.Mi
šias. Choro globėjos - J. 
Neimanienė (231-8350) 
ir J.Ruslienė (625-8964).

• Toronto skautai savo 
žiemos sezono veiklų pra
dėjo spalio mėn. 6 d., sek
madienį , kartu su Mairo
nio Mokykla Anapilyje.

į Vilkiukus ir Paukštytes 
(nuo 6-9 m. amžiaus).

Ruošiamasi tuntininkų- 
kių konferencijai, kuri į- 
vyks SPALIO mėn.26-27 
d.d. Cleveland'© Lietuvių 
Namuose. Mokestis vienam 
asmeniui- $50. Kongresų 
Rengia Seserijos ir Brolijos 
vadijos. Vadovaus v.s.L.Ki- 
liulienė.
• KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS Krašto 
Taryba rengiasi suvažiavi
mui spalio mėn. 19 d.,kuris 
vyks Prisikėlimo Parapijos 
Parodų salėje. Ruošiamo 
simpoziumo tema: "KLB 
veikla Lietuvai atgavus 
Nepriklausomybę".

Krašto Tarybos suvažia
vimui G.Petrauskięnė suda- 

komisijų . ir-, ruošia ( pro
jektų organizuoti ir koordi
nuoti įvairių profesionalų 
pasiuntimų į Lietuvą padė
ti diplomatiniuose, ekono
miniuose ir kituose darbuo
se.

Šis projektas taip pat 
bus paruoštas KLB Krašto 
Tarybos suvažiavimui.
• MILIJONINIAM Kanados 
Lietuvių PAGALBOS LIE
TUVAI VAJUI iki dabar 
surinkta apie 800.000 dole
riųKviečiami visi įsijungti

TTT-T I VI o

999 College St., Toronto. Ontario MfilI IAB

Telefonai: (•!!<»> 532-3400 ir 532-34 14

APIJOS KREDITO KOOPERATYVASLIETUVIU KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

ŠIAULIŲ DRAMOS 
TEATRAS KANADOJE IR 
JO GASTROLES

Šiaulių Dramos Teatras, 
kviečiamas Hamiltono Dra
mos Teatro "Aukuras" ir 
Toronto Teatro "Aitvaras", 
atvyksta į Kanadą spalio 
mėn. 11 d. su dviem vei
kalais. Atsiveža J. Tumo- 
Vaižganto dramatizuotą 
"Dėdės ir dėdienės" vei
kalą ir G. Solovskio 
pasaką "Skiriama prince
sei". Šalia tų dviejų veika
lų atliks literatūros ir ju
moro programas.

Šiaulių Dramos Teatras 
įsikūrė prieš 60 metų. Jo 
gimtadienis yra 1931 me
tai rugsėjo 23 diena. Pir
masis pastatymas buvo K. 
Gocio "Princesė Turandot" 
Po šio pasisekusio spektak
lio buvo statomi lietuvių 
dramaturgų veikalai bei 
vertimai iš kitų kalbų. 
Šiaulių dramos teatras nuo 
pat įsikūrimo dienos suau
go su lietuviškos kultūros 
reikalais ir su meile sce
nos menui. Jis važinėjo po 
Žemaitijos bažnytkaimius, 
miestelius su įvairiais pa
statymais, kviesdamas vi
sus pasigrožėti scenos me
nu. į jo spektaklius prisi
rinkdavo ir pilksermėgių ir 
skrandotų, pančiais susi- 
juosusių sodiečių. To meto 
spauda apie Šiaulių dramos 
teatrąu rašė: "Ateis . laį^As, 
kada kultūroš' ir ^‘teatro 
istorikai stambiomis raidė
mis ištisus lakštus prira
šys apie šio pirmo provin
cijos teatro reikšmę ir nuo
pelnus mūsų kultūrai ir 
teatrui".

Šis garsusis Žemaitijos 
teatras, atvykdamas pirmą 
Kartą iš laisvos, nepriklau
somos Lietuvos į Kanadą, 
atsiveža ir J. Tumo Vaiž
ganto "Dėdės ir dėdienės" 
dramatizuotą, pritaikytą 
scenai veikalą. Mes visi ge
rai pažįstame ir žinome 
apie J. Tumo-Vaižganto 
veiklą, jo raštus. Dvasinin
kas, visuomenės veikėjas 
daug dirbo tėvynės labui, 
studijavo tarmes, rinko 
tautosaką, tyrinėjo lietuvių

literatūrą. Vienas iš akty
viausių to meto publicistų 
ir redaktorių, paliko visą 
eilę labai vertingų raštų. 
"Pragiedruliai", "Dėdės ir 
dėdienės", "Šeimos vėžiai", 
"Žemaičių Robinsonas" ir 
kiti jo raštai pasižymi di
deliu gyvenimo patyrimu, 
nuostabiu tikroviškumu ir 
poetiškumu. Jo "Dėdėse ir 
dėdienėse" veiksmas vyksta 
istoriniu baudžiavos panai
kinimo laikotarpiu, auto
rius apsiribojo tik keletu 
charekterių, atskleisdamas 
jų grožį ir tragizmą. Šia
me pastatyme spektaklio 
režisorė Regina Steponavi
čiūtė mėgina išgauti kuo 
įvairesnius to veikalo gi
liai paslėptus perlus.

Avykusieji į "Dėdės ir’ 
dėdienės" spektaklius visa 
tai pajus, pamatys ir kartu 
su aktoriais išgyvens. "Dė
dės ir dėdienės" spektak
liai įvyks Toronte spalio 
19 d., šeštadienį, 7 vai, v, 
Brocton mokyklos salėje, 
90 Croatia Str.; o Hamil
tone - spalio 20 d. sekma
dienį, 4 vai, p.p. Westdale 
gimnazijos auditorijoje,
700 Main St. W.

Pasaka "Skiriama prince
sei" bus statoma Hemilto- 
ne spalio 12 d., šeštadienį 
4 vai, p.p. Jaunimo Centre 
o Toronte - spalio 19 d., 
šeštadienį, 10:30 vai, is 
ryto, sestadienines mokyk
los patalpose "Our Lady 
pf Peace".

Taip pat yra numatyti 
šie literatūros vakarai: 
Londone spalio 23 d., tre
čiadienį, 7 vai, v. Šiluvos 
Marijos parapijos salėje; 
Toronte - spalio 22 d., 
antradienį, Toronto Lietu
vių Namuose ir Hamiltone 
spalio 25 d., penktadienį, 
7 vai, v. parapijos salėje.

Literatūros ir jumoro 
popietė numatyta suruošti 
Wasagos lietuviams spalio 
13 d. sekmadienį, Šv. Jono 
misijos patalpose. Teatro 
aktoriai sutiko duoti ir ju
moro progrąrnąs-vakarus, 
kurje- bus Ham iltonj^Lspaįįo 
18 d., penktadienį, 6 v ai. v.

Čia bus šilta vaka
rienė su vynu, pabendravi
mas su menininkais iš Lie
tuvos, o Toronte spalio 26 
d., šeštadienį, 7 vai.v. at
sisveikinimas su svečiais iš 
Lietuvos Prisikėlimo para
pijos salėje. I šiuos du 
paskutinius subuvimus rei
kia įsigyti bilietus iš anks
to, asmeniui po $20.

Rengėjai kviečia visą 
lietuvišką visuomenę gau
siai dalyvauti Šiaulių Dra
mos Teatro pasirodymuose 
literatūros bei jumoro va
karuose. Pagerbkime pirmą 
kartą atvykusius meninin
kus iš laisvos - nepriklau
somos Lietuvos, pabend
raukime su aktoriais.

J.P.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

% už 2 m. term, indėlius
% už 3 m. term. Indėlius 
% už 1 m. GIC mėn. palūk.

% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
% už 3 m. GIC Invest, pažym.

MOKA:
7.*75 % už 90 dienų term. Indėlius 
7.75% už 6 mėnesių term, indėlius 
7.75% už 1 m. term, indėlius 
8 
8 
8
8.75% už 1 m. GIC Invest, pažym.
9 
9
7.75 % už RRSP ir RRIF Ind. (vartau* r*t«)
8.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind.
9 % už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
9 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.75% už OHOSP (variable rate)
7 % UŽ taupymo sąsk. (gyvyb*. drauda)
7.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
5.50% Už kasd. pal. čekių sąsk.
5 % už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IM A :
už asmenines
paskolas nuo.......... 1l
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .....
2 metų .....
3 metų .....

(fixed rate)

.. 9.75% 
10.25% 

,10.50%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .....  9.50%
(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI VIRŠ 87 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

Kredito kartoto su PARAMOS vardu

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

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

6 psi.

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: IMA 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. 8% %
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 9
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 9
Taupomąją sąskaitą ...... T
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 7 Vi %
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 5J6.%

73/4% 
7% % 
7% % 
8 
8 
8
8% % 
9 % 
9 .% 
7%%

.%
%
%

% 
% 
.%

Asmenines paskolas 
nuo ................ 11)6%.

Sutarties paskolas
nuo ........................ 11)6%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 9%%
2 metų ................. 10)6%
3 metų ................. 10%%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 9)6%

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

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

AKTYVAI per 49 milijonus dolerių

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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 sukis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!"

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBŲ. - LIETUVI Š’KA I

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ LIAUDIES PASAKŲ, V* •

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



n^ontrea
MONTREALIO SKAUTU IR SKAUČIŲ APLINKRAŠTIS Nr.l

Tikimės tokį aplinkraštį išleisti bent tris kartus 
į metus, kad galėtume dažniau ir tiksliau perduoti žinias 
apie mūsų skautybės veiklą. Jeigu tėvai norėtų, kad būtų, 
kas nors aprašyta- prašome atsiųsti savo pageidavimus 
ar aprašymus- mielai atspausdinsime.

Vasaros stovykla - rugpjūčio mėn., 1991 m.
Jau stovyklai pasibaigus, buvo kalbėta ir planuoja

ma kitų metų programa. Yra daug svarbių reikalų, kas 
liečia stovyklą. Žadama sukviesti TĖVŲ SUSIRINKIMĄ, 
kad visi turėtų progos pasidalinti mintimis spalio mėn.9 
d., 7val.v. Seselių Namuose.

Bendrai, stovykla gerai pasisekė, nors ir šį kartą 
oras buvo nekoks. Atrodo, kad ypatingai patiko mūsų 
orkestras, iškyla ir naktiniai žaidimai. Jeigu neteko apie 
tai girdėti - pasiklauskite vaikų.

’’Baltijos” Stovyklos stovis
Kaip jau visiems turėtų būti žinoma - bet gal 

ne - mūsų stovyklavietė, kurią mes naudojame, nepriklau
so mums, bet yra nuomojama iš Ouebec'o valdžios. Sto
vyklavietė yra užrašyta mūsų Montrealio Bendruomenės 
organizacijos vardu, kurios pirmininkas yra Arūnas Staš
kevičius, ir "Baltijos" Komiteto atstovas (buvęs Linas 
Staškevičius), o dabartinis - Paulius Murauskas. Kaip kiti 
buvo gal girdėję ir supratę, nėra dabar ir niekados nebu
vo, kad stovyklavietės žemė mums priklausytų, arba kad 
būtų išnuomota ilgesniam laikui. Paskutinė sutartis buvo 
8-ių metų laikotarpiui. Juo toliau, tuo labiau atrodo, 
kad ir nėra galimybė* tą žemę nupirkti, o tiktai ją toliau 
nuomoti.

šiais metais vėl reikėtų atnaujinti šitą sutartį - 
(lease), ir vėl iškils klausimai dėl stovyklos išlaikymo. 
Kiekvienais metais reikia šią stovyklavietę paruošti, kad 
būtų švari ir kad galėtume ja naudotis, bet atsiranda 
ir darbų, kurie yra didesnio masto: pvz..stogų apdengimas, 
langų sutvarkymas, ir t.t. Taip pat, atrodo, kad vis tie 
patys žmonės prisideda prie šių darbų, ir net jų skaičius 
mažėja. Kai iškyla apie tai klausimas, tai atsakymai gana 
įdomūs:" niekas man nepaskambino", "aš nežinojau, kad 
reikėjo" ir t.t.

Dabar atėjo laikas rimtai pagalvoti ir nuspręsti, 
ar verta šitą stovyklavietę toliau išlaikyti. Klausimas 
rimtas ir, turbūt, yra įvairių nuomonių ir idėjų. Būtų 
įdomu išgirsti visų tėvų ir Bendruomenės komiteto bei

vadovai stovykloje: meniu planavimą, maisto supirkimą, 
nuvežimą maisto, virtuvės švarą, maisto paruošimą ir 
t.t. Nors vyresnieji skautai ir skautės gali prisidėti ir 
net paruošti daugelį valgių, šitie visi darbai neįmanomai 
apsunkino mūsų visų vadovų darbą, kad net negalėjome 
praleisti tiek laiko dirbant su vaikais, kiek norėjome. 
Gerai, kad prisidėjo kai kurie vasarojantys prie ežero, 
bet galėjo būti tokių daugiau, ateinančių į talką. Buvo 
net minėta, kad reikia būtinai turėti tėvų komitetą - 
nenoriu, kad kas nors užsigautų, - bet toks tėvų komite
tas buvo sustatytas praeitais metais ir, kiek aš žinau, 
tie žmonės dar jame yra.

Tėvų susirinkimas - SPALIO (October) mėn. 9 d., Seselių 
Namuose, 7 val.v.

Bus proga visiems susirinkti ar apkalbėti sekančius 
reikalus: 1. Vasaros Stovykla,2. Baltijos Stovyklos stovis 
(bus pakviestas Paulius Murauskas),3.Mūsų 91-92 veiklos 
planas,4. Finansinis stovis, 5. Registracija "Boy Scouts 
of Canada" Geležinio Vilko Tunto skautams, 6. Jubiliejinė 
stovykla LIETUVOJE. Taip pat bus progos sužinoti kas 
dirbs, kas vadovaus ir kt.

PRAŠAU IR RAGINU VISUS TĖVUS ATSILANKYTI 
(nebūtinai skautai) į ŠITĄ SUEIGĄ.

Skautų Kūčios
Numatyta surengti Skautų Kūčias ketvirtadienį, 

gruodžio mėn. 19 dieną AV Parapijos salėje.

Žiemos Stovykla
Jau iš anksto užsirašykite datą: 1992 m. vasario 

mėn.21-23 dienomis, TAMARACUTA stovyklavietėje. 
Jau antri metai mes stovyklaujame žiemos metu (praei
tais metais tiktai su Vilkiukais). Šiais metais atsiliepimas 
buvo geras ir sesės irgi prisidės prie stovyklos. Daugiau 
žinių bus vėliau. Dėl registracijos skambinkite Gintarui 
Nagiui tel:683-6147 (namų), 744-8788 (darbo).

Kaziuko Mugė
Planuojama Mugė 1992 m. kovo mėn.. Jeigu galite 

prisidėti su rankdarbiais- praneškite, taip pat jeigu turite 
įdomių pasiūlymų ar projektų vaikams arba suaugusiems; 
jeigu turite medžiui pjaustyti įrankių arba sugebėjimų 
- taip pat praneškite.

Veiklos Planas- Kalendorius 1991-1992
Bandysime kiek galima iš anksto pranešti apife 

šių ir kitų metų planus. Žemiau sužymėtos datos ir veikla 
(ten kur tikslios datos nėra- reiškia ji bus pranešta vė
liau). Taip pat buvo kalbėta, kad ruošiama stovykla LIE-

NETEKOME ŠACHMATŲ MEISTERIO

Ignas Žalys

Negailestingas vėžys 
išplėšė iš mūsų tarpo šach
matų meisterį Igną Žalį, 
gimusį 1913.IV.3 d. Joniš
kyje. Jis buvo baigęs Šiau
lių gimnaziją 1931 m. Vy
tauto Didžiojo Universitete 
1932-36 m. studijavo hu
manitarinius mokslus. 1938 
m. studijas gilino Anglijoje 
(Exeter-Davon). 1939 m.bai
gė Karo Mokyklą kariūnu 
aspirantu. 1940-42 m.Zara
sų, 1942-44 m.buvo Ukmer
gės gimnazijos mokytoju. 
1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją. Į Kanadą atvyko 
1947 m. Baigęs kontraktą 
Norandos aukso kasyklose, 
įsikūrė Montrealyje ir čia 
visą laiką gyveno.

šachmatais pradėjo 
žaisti 1925 m., būdamas 
paaugliu, o 1936 m. buvo 
pakeltas meisterių- kandida
tų klasėn. 1950 m. ir 1961 
m.laimėjo Montrealio mies
to, o 1964 m. Quebec’o 
provincijos pirmenybes. 
Dalyvavo JAV atvirose

pirmenybėse: 1952 m.Tam
pa Fla., 1955 m.Long Be- 
ch,California. 1964 m. su 
8 taškais įveikė du JAV 
meisterius ir lygiomis bai
gė žaidimą su didmeisteriu 
Bisguier. 1964 m. pakeltas 
JAV (USCF) meisterių kla
sėn. 1962 m. suorganizavo 
Montrealio lietuvių šach
matininkų komandą, kuri 
1962 m. miesto lygoje pasi
dalijo pirmą vietą su Club 
d'Echecs (iš 12 komandų). 
1962 m. vedė šachmatų 
skyrių laikraštyje "Nepri
klausoma Lietuva". Ignas 
Žalys buvo žymus kores- 
pondencinis šachmatų žai
dėjas. 1959 m. laimėjo 7 
metus užtrukusį JAV Gol
den Knights turnyrą, tapda
mas pirmuoju, iškovojusiu 
KANADAI Golden Knights 
laimėjimą.
1991 m.spalio mėn. 3 d. 
iš Aušros Vartų šventovės 
Montrealyje palaidotas 
Cote dės Neiges kapinėse.

M.Č.
kitų nuomones.

Stovyklos šeimininkė
šiais metais dėl visokių priežasčių nebuvo įmanoma 

iš anksto surasti ir susitarti su šeimininke. Taip pat buvo 
didelis trūkumas vadovų ir vadovių stovykloje. Todėl šei- 
mininkystę ir ūkvedžio reikalus turėjo pasidalinti visi

TUVOJE, bet datos dar nėra patvirtintos.
Tėvų susirinkimas - spalio mėn. 9 d.,Seselių Namuose.
Skautų Kūčios - gruodžio mėn. 19 d., AV P-jos salėje.
Žiemos stovykla - 1992 m.vasario mėn21-23 d.d, Tamara- 

couta stovykloje.
Skautų Kaziuko Mugė - 1992 m kovo mėn.; Klevų nucuk- 
rinimas-"Sugaring Off" , 1992 m.balandžio mėm

DEVINTOJI LIETUVIŲ 
(.TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
tŠElVtjČJE vyks 9 m.liepos 
mėn. 4-5, d.d.Chicagoje, 
Rosemont Horizon patalpo- 
Se^ios naujos, gražios, 

vėsinamos patalpos yra 
netoli O’Hare aerodromo, 
prie pagrindinių greitkelių, 
su gausiais viešbučiais ap
linkui, moteliais šokėjų 
apgyvendinimui už papigin
tą kainą, geromis salėmis 
šios šventės užbaigtuvių 
pokyliui.

Paviljono plotas, kuria
me vyks programa, yra 
padalintas į 8 kvadratus 
šokėjams ir su erdve išsiri- 
kiavimui paradui, mažųjų 
šokėjų susodinimui, garbės 
svečių priėmimui paskirtos 
vietos, o žiūrovų gali suso

dinti 14.000*
Pirmasis šios šventės 

organizacinio : komiteto 
posėdis įvyko dar šią vasarą 
liepos mėn.7 d. Chicagoje, 
dalyvaujant iš Hartford’o 
atvykusiai šventės meno 
vadovei Daliai Dzikienei.

Pirmas rūpestis- prog
ramos paruošimas ir jos 
perdavimas tautinių šokių 
grupių mokytojams. Todėl 
vyko šokių studijų savaitė 
Dainavoje, š.m.rugpjūčio 
mėn. 18-24 d.d.

šventės organizacinį 
komitetą sudaro pirm.dr. 
Petras Kisielius, vicep.Biru- 
tė Jasaitienė, sekretorė 
Jūratė Budrienė, iždininkas 
Kostas Dočkus, finansams- 
dr.Antanas Razma, moky
tojų pagerbimui Nijolė 
Pupienė, svečių priėmimui

Angelė Kamiene, meniniam 
apipavidalinimui Petras 

~'Aftek'š^,o,J ryšiams ,ir Violeta 
Smieliauskaitė-Fabianovič, 
leidiniui Danutė Bindokienė, 
banketui Marija Remienė, 
registracijai Dalia Dundzi- 
lienė, lituanistinių mokyklą 
šokėjams Regina Kučiene, 
radijui Petras Petrutis 
ir spaudai Bronius Juodelis. 
Kiti komiteto nariai bus 
dar pakviesti.

Jeigu visos 
salėje būtų 
tai finansiniai

14.000 vietų 
užpildytos, 

būtų galima

išeiti lygiomis. Chicagos 
kolonija su apylinkėmis 
yra labai skaitlinga ir jeigu 
dar būtų gana pastangų 
padėta pasikviesti ir parek
lamuoti amerikiečių tarpe 
šią šventę- tiek žiūrovų 
sutraukti nebūtų sunku. 
Kontaktavus laiškais etni
nes tautinių šokių grupes, 
prisidėtų 
žiūrovai.

Visose 
se JAV, 
pradedamos I 
repeticijos.Šventė bus tik
rai nepaprasta.

oTAUTINIŲ šokių grupė 
repetuoja_____ PENKTADIE
NIAIS, 6 vaL v., A V P-jos 
salėje. Kviečiami mokiniai 
iki 14 m. amžiaus. Vado
vauja dr.Remigijus Šatkaus
kas ir Violeta Adomonytė- 
Ramsey. Daugiau informacijų 
gausite pas Lilę Gedvilaitę

tel:482 3113.

o SPALIO MĖN.20 d.,po 
11 vai.pamaldų bus rodoma 
vaizdajuostė iš AV P-jos 
choro keliones su "Kanta
tos*' koncertais po Lietuvą- 
Žemaiti ą. Po to- Kavute.' 
Visi maloniai kviečiami!

Galima gauti darbą 
Montrealio Savivaldybėje.
PASITEIRAUKITE!

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 

NUOSAVUOSE NAMUOSE

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6 

TeL 544 - 7125

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pat. čekių aųpk- Iki. 6% 
santaupas ...................... 5 %
kaad.pal.taupymo e-ta4.5% 
#0 dienų Indėlius .......... . 8% 
1 m. term, indėlius ...... 8.75% 
1 m. torm.lnd.mėn.pel. .8.25% 
3 m. term. Indėlius  . 9 % 
RRSP Ir RRIF (pensijos» 6% 
RRSPIrRRtFI m. 8.75 % 
RRSPInd. 3m.  8. 9%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas .....14.5% 
nskiln. turto pask. 1 m.......10%
nekll.turto pas*. 3 .. 11.25% 
Nemokamas Ček/ų ir aųOkOttų 
apmokėįimo patamavimaa. 
Namokama narių gyvybda 
drauda pagal aantaupų 
dydi iki $2.000 Ir 
aatnanlnlų paakoių 
drauda Ori $28.000.

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto Iki 7 valandos vakaro, 
tefttadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

1991.X. 9

irgi susidomėję
b.

lietuvių kolonijo-
Kanadoje ir kitur

intensyvios

TAUTOS ŠVENTĖS PAMINĖJIMO METU MONTREALYJE
1991 m. rugsėjo mėn.TAUTOS FONDUI AUKOJO:

$ 35 - A.Daniliauskas; po $20 - J.Kandižauskas, G.
Gedvilienė, p.Simijonienė, A.čepulis, Izd.Gorys, M.Makaus- 
kas, A.Petraitytė, Iz.Mališka; po $10- G.Alinauskas, L.Ba- 
laišis* J.Šeidys, P.Kerevičius, O.Čerkus, V.Markauskas, 
A. Jonelis .Z.Andriukaitytė, A.Mylė; po $5 - Ig.Petrauskas 
P.Dikaitis, M.Gaputytė, G.Rudinskienė, A.Karazija, J.Puk- 
teris, J.Gedminas, A.Žiukas, A.Matusevičius. t

Nuoširdžiai dėkoja Tautos Fondo Atstovybe
Montrealyje

tLccnwcsN contractor

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
M3ANXKM TEL: 366-5484

SHZhard
ROOFER---- COUVRIUR

7725 George LaSalle
Oeriaaaiaa patarėjas ir darkė atlikėjas atosėsagys 
OUT BlciARO, karta jas apeisi Ilsta visai s sataraaaja.

Pagal Vienodos galimybės visiems programą, 
Montrealio Savivaldybė kviečia moteris ir kultūri
nių^ bendruomenių narius peržiūrėti darbo galimybes 
viešiems darbams ir patiekti savo prašymus.

Informacijos gaunamos 8:30 vai.r. iki 4:30 val.p.p. 
Service des affaires corporatives, Division de la 
dotation,

500, Place d’ Armes, 13 aukštas, Montreal, 
arba

Bureau International de Montreal,
333 rue Saint-Antoine Est, Montreal, 
biuro nr. 120,

taip pat nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p.p.
šiose vietose:

545, rue Fleury Est;,7960, boul. Saint-Michel 
7217, rue Saint-Denis; 3304, boul. Rosemont 
6070, rue Sherbrooke Est; 8910, boul. Maurice- 
Duplessis 1374, av. du Mont-Royal Est;

5885, ch. de la Cote-des-Neiges
5814, rue Sherbrooke Ouest;

3177, rue Saint-Jacques
275, rue Notre-Dame Est

V/VRE MONTREAL ET EN PARLER



hiontreal
MIRUSIEJI:

VILNIAUS NAŲJQ3Q$,
MUZIKOS ANSAMBLIS
OUEBĘC’O FESTIVALYJE

• Aleksandras NAUJOKAS, 
78 m., mirė, palikdamas 
žmonų Elenų, daugeli gimi
nių ir draugų. Palaidotas 
iš šv.Kazimiero P-jos baž
nyčios Notre Dame dės 
Neiges kapinėse.
Užuojauta artimiesiems.
• Ignas ŽALYS, 78 m.,
mirė ligoninėje. Ilgus me
tus dirbo CNR ištaigoje 
ir pasižymėjo Kanados 
šachmatų čempionatuose, 
buvo išikovoję čempiono
titulų. Liko artima draugė 
Isabel Rosser ir krikšto 
duktė Valerie.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

Festivalio organizato
riai,žinodami Vilniaus Nau
josios Muzikos Ansamblio 
reputacijų, pakvietė ji da
lyvauti Festivalyje. Grupę 
sudaro Ižmuzikų.

Spalio mėn 14 d. Vilniaus 
Ansamblis gros Victoria 
Ville,St.Victoire bažnyčioje, 
o t MONTREALYJE spalio' 
men. 16 d., 8 vai.v. Spect
rum teatre, 318 St, Cathari
ne W.(Išlipti Metro Place 
des Arts stotyje).

Jie atliks SPECIALI 
liaudies muzikos programų 
ĄV P-jos salėje SPALIO 
men. 19 d.,šeštadienį, 7 v.v. 
Kviečiami visi)

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ®

ki rS/L4/VKFn /

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

Aušros Vartų parapijos salėjo
g PROGRAMOJE: 8

SOLIDARUMO MOKESTIS

ra 11 vai. IŠKILMINGOS PaMhLDOS,
12 vai. PAMINĖJIMO aKTaS.

• A.a. Anastazijos Tamo
šaitienės atminimui aukojo 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
Aldona Valienė (Toronto)

K.L.B. SOLIDARUMO 
MOKESTIS - $10. už 1991 
metus bus nurašytas š.m. 
spalio mėnesi, šis nurašy

MONTREALIO VYRU CHORAS
Banketas

Baras Loterija
įėjimas: 12,50. Valdyba.

saaaassss
$50.

Nuoširdžiai dėkojame! "NL"

• A.a.Albino Statulevičiaus 
atminimui "Nepriklausomai 
Lietuvai" aukoja $110- Al
binas Gačionis su šeima.

Nuoširdžiai dėkojame! NL"

mas paveikia tik tuos LITO 
narius, kurie pasirašė pa
reiškimus pervesti solida
rumo mokestį į K.L.B. 
Montrealio Apylinkės Val
dybos sąskaitų.

Nuoširdžiai dėkojame - 
KLB Montrealio Apylinkės

Valdyba

Montrealio lietuvių

PADĖKOS DIEVUI ir DŽIAUGSMO ŠVENTĖ
Šv. KAZIMIERO PARAPIJOJE, 
1991 m. spalio mėn. 26 ii> 27 d.d.

SPALIO 26 d. ŠEŠTADIENŲ 6 val.v. punktualiai

KONCERTAS
Toronto Lietuvių Choras VOLUNGĖ

19 51 Rachel St., kampas Bordeaux (netoli De Lori- 
mier), 4 blokai nuo šv. Kazimiero parapijos, pasie
kiama De Lorimier ar Papirieau autobusai®.

Po koncerto, Šv. Kazimiero parapijos salėje

Kapitonas Antanas Žiūkas, Antano ir Rūtos Žiūkų sūnus 
susituokė su Christiane Theoret šių vasarų ir atšventė 
pokyliu AV P-jos salėje. Sugrįžę iš povestuvinės kelio
nės Europoje, dėkoja visiems,kurie savo dalyvavimu 
vestuvėse suteikė Jiems daug džiaugsmo.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12vai.Baku«a 
Pro granas v atėjėsi LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr., Duvemey, Lavai,P.Q. H7G 4K7 
Tel: 669 - 8834

EAGAN REALTIES INC

5344 VERDUN AVE., VERDUN, H4H 1K4
VAKARIENĖ-PABENDRAVIMAS

Prašome atsinešti savo Šampaną, ; Galima rezervuoti stalus.
Koncertui ir Vakarienei auka $12.00, 

moksleiviams -$6.00

SPALIO 27 d, SEKMADIENĮ 11 vai.
Iškilmingos pamaldos šv. Kazimiero bažnyčioje 

per kurias giedos VOLUNGĖS Choras. 
Po pamaldų, kava parapijos salėje; 
išlydime VOLUNGĖS cnorą.

KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI!
Informacija: P. Adomonis, tel: 722-3545.

Sv. KAZIMIERO PARAPIJOS KOMITETAS 
Ir TALKININKAI

(Dr. JONAS MALISKaX 
Tai.: 866-8235 I

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI
1440 St. Catherine St. W. Su i 701

Montreal, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTQJAS-OURURGAS 
8606 Centrale,<kamp.4s am 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H6P 1N5. Tel. 364-4658.

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

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:3U v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

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

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

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

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

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.

PADĖKA
Mūsų Mylima Mamytė

a.a. VALENTINA PIEŠINIENĖ
išsiskyrė iš mūsų tarpo 1991m. rugsėjo mėn. 3U d.

Nuoširdžią padėką reiškiame A.V. Parapijos 
kleb. kun. J. Aranauskui, SJ, už atnašautas Šv. 
Mišias ir maldas kapinėse, Sės. Paulei už Rožinį 
koplyčioje; solistams Ginai Čapkauskienei, A. 
Kebliui ir ypatingai A.V. Parapijos choristams 
už giesmes Sv. Misių^metu;

Danutei Staškevičienei už atsisveikinimo žo
džius M. KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS 
vardu kapinėse.

Gili padėka giminėms, draugams ir pažįsta
miems uz pareikštas užuojautas, gėles, paukotas 
Šv. Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Giliai nuliūdę -
sūnūs ir brolis

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907 A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7 

Tel: 722-3545; Res: 256-5355
JOANA ADAMONYTĖ C.I.B. ,DONNA SVRAKA C.I.B., 

PETRAS ADAMONIS C.I.B.
Greitas ir tikslus patarnavimas.
Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

► HONEY FOR SALE !
g Direct from the beekeeper. $1.20 per pound.
E Delivery could be arranged too! Please call:
| Tel: 962-3780.
ExxxxxxxxxxaoQEKXxxaHQExzxxxacsaDEaExaasBDm

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

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A. 

Montreal,P.Q. H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY I ramnAHB
Pan I WtSSEPORT • COMMERCIAL

V | M ARI AGE • WEDDINGS 
STUDIO! 5220 ch. QUEEN MARY r<

TONY LAURINAFHS
MONTREAL P.Q. H8W1X8 1W.481-6S0S

Nekilnojamo turto pirkimo Ir pardavimo 
patarnavimas

BRONIUS NIEDVARAS
• j ■— **

Bus: 766-3586 Res.: 487-4938 į

■■

Z I EMKA PLUMBING
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDAI 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

MONTREAL ENTERPRISES Reg’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 &CŠTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMIMJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
Savininkas: MIKE OSKOVICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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