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PIRMOSIOS DEŠIMTYS
NEPRIKLAUSOMYBES
DIENŲ

Tenka pradėti nuo vė
liausiųjų įvykių Lietuvoje 
ir už jos ribų. Pirmiausia, 
trumpa santrauka Lietuvos 
įvykių. Išrinkus prezidentu 
prof.Vytautų Landsbergį, 
buvo netrukus sudaryta 
naujoji vyriausybė. Ji ir 
šiandien dar formuojama. 
Tačiau ministere pirminin
ke išrinkta ekonomistė 
Kazimiera Prunskienė, iki 
šiol tas pareigas ėjusi lai
kinai. Dar nepatvirtintomis 
žiniomis, vicepremjeru 
sutiko būti Algirdas Bra
zauskas.

Vasario mėn. išrinktasai 
parlamentas, nekreipdamas 
dėmesio į Maskvos baugini
mus, ramiai ir sėkmingai 
dirba savo darbų. Gorba- 
čiov'o duotasai trijų dienų 
ultimatumas(kovo 10,11,12) 
buvo sutiktas ramiai ir 
Maskvai buvo atsakyta, 
kad Lietuva nė nemano 
atšaukti savo nepriklauso
mybės paskelbimo, kaip 
buvo reikalauta Gorbačio- 
v'o ir Sov.Sųjungos Aukš
čiausios Tarybos plenumo. 
Įtūžusi Maskva (teisingiau, 
Gorbačiov’as) suorganizavo 
prieš nepriklausomybę nu
kreiptų mitingų Vilniuje, 
į jį suveždama okupacinės 
kariuomenės dalinius ir 
"Jedinstvo" organizacijos 
rusus, šiek tiek lenkų ir 
būrelį Lietuvų išdavusių 
senojo sukirpimo lietuvių
komunistų, kurie nebeturi 
kelio atgal. Kaip tiktai 
t ų dienų, kovo 19, kari
niai sovietų malūnsparniai 
mėtė atsišaukimus, skraidė 
lėktuvai ir tankai pradėjo 
"manevruoti" Lietuvos pa
sienyje ir kai kuriose Lie
tuvos pasienio vietovėse. 
Maskva bandė tokiu grioz
dišku būdu parodyti neva 
"tikrųjų" lietuvių tautos 
valių. Tų valių,deja, rodė 
apie 10.000 sušauktų ir 
suvarytų nelietuvių ir...so
vietiniai tankai.

Maskvos karinių dalinių 
pasišvaistymas (o raudonar
miečių visame Pabaltyje 
esama, JAV pranešimu, 
apie 1 milijonas) ir Gorba- 
čiov'o atviri grųsinimai 
ir įsakymai "saugoti" nuo 
lietuvių nacionalistų tary
bines įmones ir ypačiai 
Ignalinų, nesitarti su dabar
tine Lietuvos vyriausybe, 
nutraukimas Lietuvos tele
fono ryšių su užsieniu (aiš
kinant, kad reikia taisyti 
kažkokius sugalvotus gedi
mus) ir nutraukimas Vil
niaus Radijo transliacijų 
užsienin ( dabar jau 
atstatytas ) pagaliau pri
vertė laisvojo pasaulio 
ilgai tylėjusius politikos 
ir valdžios asmenis prabilti.

Pirmasai, įsidėmėtina, 
prabilo buvęs JAV užsienių 
reikalų ministeris (Secreta
ry of State) dr.Henry Kis
singer. Jis televizijos disku

sijose pasakė, kad Ameri
kos ir Sovietų Sųjungos 
santykiai būsiu sunkiai 
pažeisti ir bus susilaukta 
rimtų pasekmių ( grave 
consequences), jeigu Mask
va panaudotų jėgų, bandy
dama atsiskyrusių Lietuvų 
grųžinti Sovietų Sųjungos 
sudėtin. Jis taipgi tvirtai 
užtikrino tikįs, kad visos 
trys Pabaltijo valstybės 
atgausiančios iš jų atimtųja 
nepriklausomybę

Kitų dienų prabilo Kana
dos Joe Clark ir Amerikos 
prez. George Bush, aiškiai 
minėdamas Lietuvos vardų. 
Prabilo Maskva, meluodama 
apie manevrus ir užtikrinda
ma, kad Lietuvoje nepanau
dos karinės jėgos. Prabilo 
ir visas būrys reporterių, 
kongresmenų ir Kanados 
parlamentarų, kurie buvo 
lankęsi Lietuvoje. Jie visi, 
be * iŠTnffles, palaikė Lietu
vos troškimų tapti vėlei 
nepriklausoma valstybe. 
Palaikė taip pat Estijos 
ir Latvijos laisvės troški
mus. Estija, beje, jau ruo
šiasi paskelbti nepriklauso
mybę, nors jos atstovai 
buvo iškviesti Maskvon 
ir įspėti to nedaryti, nesek
ti Lietuva.

Kovo mėn. 18 d. rinki
muose ir Estijoje, ir Lat
vijoje daugumų laimėjo 
persitvarkymo kandidatai, 
remiu savo kraštų nepri
klausomybę. Net Ukrainoje 
daugumų laimėjo RUCH 
nepriklausomybės sųjūdis.

Paminėtini kovo 20 
d. įspūdingi kongresmenų

THE NEW YORK TIMES MARCH 13, 1990

Lithuania’s Declaration
MOSCOW, March 12 (AP) — Following is the text of the Lithuanian par

liament’s declaration of independence on Sunday:

Expressing the will of the people, 
the Supreme Soviet of the Lithua
nian Republic declares and sol
emnly proclaims the restoration of 
the exercise of sovereign powers of 
the Lithuanian state, which were 
annulled by an alien power in 1940. 
From now on, Lithuania is once 
again an independent state.

The Feb. 16, 1918, Act of Inde
pendence of the Supreme Council 
of Lithuania and the May 15, 1920, 
Constituent Assembly Resolution 
on the restoration of a democratic 
Lithuanian state have never lost 
their legal force and are the consti
tutional foundation of the Lithua
nian state.

The territory of Lithuania is inte

Baigiant šių trumpų 
apžvalgų, tenka pastebėti, 
kad pagaliau mūsų balsas 
pasiekia visų ausis. Ir vie
no žmogaus balsas daug 
reiškia, kaip ir dera demok
ratijoje. Padėkos vertas 
Kanados užsienių reikalų 
min.Joe Clark, pakvietęs 
Sovietų Sųjungos ambasa
dorių Kanadoje ir paprašęs 
jo paaiškinti apie tuos 
tariamai seniai numatytus 
karinius "manevrus" Lietu
voje ir įspėdamas jį, kad 
Kanada su giliu susirūpini
mu seka tų gųsdinimų ir 
terorizavimų. Ir žinoma, 
Amerikos prezidento paga
liau aiškiai ištartas įspėji

Kanados Parlamentas už Lietuvos nepriklausomybę
J. V. D a n y s

John Miller (respublikono 
iš Washington’o valstijos) 
ir Richard Durbin'o (respub
likono iš Kalifornijos vals
tijos) griežti reikalavimai, 
ištarti Kongreso debatų 
metu, reikalaujant tuč 
tuojau pripažinti atsistačiu- 
šių Lietuvos respublikų, 
Durbin'o žodžiais - "Kaip 
prieš 200 metų Prancūzija 
pripažino Amerikų ir padė
jo jai žengti pirmuosius 
žingsnius, taip mes turime 
vėl pripažinti atsikūrusių 
nepriklausomų Lietuvų ir 
jai padėti žengti pirmuo
sius žingsnius".

Taip Lietuva kasdien 
susilaukia naujų bičiulių. 
Lenkija ir Čekoslovakija 
oficialiai pasveikino atsikū- 

• valstybę; 
o Australija pirmoji jų 
pripažino. Siaurės Ameri
kos ir viso pasaulio spauda 
rašo apie Lietuvų kasdien. 
Tų straipsnių nebegalima 
ir svajoti visų išversti, 
nes tam reikėtų paskirti 
bent keliolika "NL" nume
rių.

Praeitame "NL" nume
ryje buvo paskelbta Lietu
vos Nepriklausomybės At
statymo Akto dalis lietuviš
kai. Nurodyta buvo ir N.Y 
TIMES atspausdintas to 
Akto vertimas. Laukiant 
oficialaus lietuviškojo teks
to, teko tų vertimų atidėti 
šiam numeriui.

gral and indivisible, and the consti
tution of any other state has no 
jurisdiction within it.

The Lithuanian state emphasizes 
its adherence to universally recog
nized principles of international 
law, recognizes the principles of 
the inviolability of borders as for
mulated in Helsinki in 1975 in the 
Final Act of the Conference on Se
curity and Cooperation in Europe, 
and guarantees rights of individu
als, citizens and ethnic communi
ties.

The Supreme Council of the Re
public of Lithuania, expressing 
sovereign power, by this act begins 
to achieve the state’s full sover
eignty.

mas Maskvai nežvanginti 
ginklais Lietuvoje ir leisti 
natūraliai vystytis jos ne
priklausomybės siekiams, 
yra vertas užtarnautos pa
dėkos. Padėkoti būtina 
ir Ontario NDP socialde
mokratų vadovui Bob Rae, 
Ontario bei Kanados parla
mentarams, vykusiems Lie
tuvon.

Dėdami kitakalbių laik
raščių antgalvius, "NL" 
skaitytojams suteikiame 
retų progų tuos istorinių 
įvykių numerius pasilaikyti 
suvenyrais, kurie kartų 
kartoms kalbės apie vėlei 
ATGIMUSIĄ LIETUVĄ.

Joe Clark

Moscow Putting 
Added Pressure 
On Lithuanians

New Leaders Are Named 
to Negotiate Future 
Ties With Moscow

By BILL KELLER
Special to The New York Times 

VILNIUS, Lithuania, March 11 —

PRIIMTA REZOLIUCIJA

1990. III. 12 d. parlamente buvo iškelta Lietuvos 
parlamento paskelbtas Nepriklausomybės tęstinumo dekla
ravimas. Visos trys federalinės partijos vienbalsiai, Kana
dos vyriausybei pritariant, priėmė tokių rezoliucijų: "YRA 
NUSPRĘSTA, KAD SITAS PARLAMENTAS PRIPAŽĮSTA 
LIETUVOS ŽMONIŲ TEISĖTĄ TEISĘ PASKELBTI LIETU
VOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĘ, KAIP TAI BU
VO PADARYTA JŲ IŠRINKTŲ ATSTOVŲ 1990 m. kovo 
11 d."

Rezoliucijų pasiūlė Jessie Flis /liberalų partijos 
atstovas/, Pauline Browes /progresyvių konservatorių/ 
ir Bill Blaikie /naujųjų demokratų, kurių politinė progra
ma atitinka socialdemokratams/. Šie trys parlamento 
nariai Kanados Lietuvių Bendruomenės ir SĄJŪDŽIO pa
kviesti lankėsi Lietuvoje stebėti vykstančių rinkimų.

MINISTERIO JOE CLARK PASISAKYMAI
Parlamento nariai Jessie Flis ir Bill Blaikie patei

kė keletu klausimų užsienio reikalų ministerlui Joe Clark 
į kuriuos jis atsakė. Bendrai dėl nepriklausomybės paskel- 
LLv.c Ir oficialaus Li»^wcs vyriausybės pripažitiirtso Joe 
Clark pareiškė, kad Lietuvos deklaracija atkurti Lietuvos 
Nepriklausomybę yra istorinis įvykis ir tų pareiškimų 
Kanada šiltai sveikina.

Pereitų metų Lapkričio mėnesį privatiniame susiti
kime Sovietų Sųjungos užsienio reikalų ministeris Shevard
nadze jį užtikrino, kad Sovietai nesiims represinių prie
monių Pabaltyje. Tuo tarpu ženklai rodo, kad to pažado 
laikomasi.

Bet Joe Clark tiesioginiai neatsakė į opozicijos 
parlamentarų pasiūlymus padaryti formalų Kanados pareiš
kimų dėl nepriklausomybės pripažinimo bei suteikimo 
finansinės paramos, kaip kad padaryta Lenkijai ir Vengri
jai.

DĖL LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PRIPAŽINIMO
"Dabar dar yra klausimas, kiek pati Lietuva turės 

teisių de facto kontroliuoti savo likimų" - pridūrė minis
teris Clark. Finansinė parama yra ta sritis, prie kurios 
Kanada prisidėtų, - pasakė jis, bet apie tai detaliau ne
kalbėjo.

Lithuania tonight proclaimed itself a 
sovereign state, legally free of the 
Soviet Union, and named the leaders of 
a non-Communist government to ne
gotiate their future relations with Mos
cow.

U.S. keeping 
‘close watch’ 
on Lithuania

U.S. Gives
Kremlin a 
Warning
Moscow Advised 
Not to Intimidate 
The Lithuanians

POLAND’S LEADERS 
PRAISE LITHUANIA

Warsaw Tells Baltic Neighbor 
and the Soviets to Settle 

Independence in Peace

ĮTAIGOKIME PARLAMENTARUS IR VALDŽIOS ATSTOVUS
Kaip dabar, taip ir anksčiau,- kaip keliolikos metu 

asmeniškas patyrimas Ottawoje parodė, federalinio parla
mento ir Senato narių tarpe turime daug palankių asmenų 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų byloms, siekiant Nepri
klausomybės atkūrimo. Atsakingų valdžios atstovų adminis
tracijos laikysena yra daug daugiau susilaikanti, nors tie 
asmeys mums ir turi simpatijų. Tarptautinėje politikoje 
vyrauja pragmatiškumas, ekonominiai-prekybiniai santykiai. 
Kanada,palyginti yra nedidelė valstybė ir atsargi su "su
per power" galybėmis. Sovietų Sųjunga perka iš Kanados 
kviečių už kelis bilijonus dolerių, o Kanada iš jų tiktai 
už milijonus /nes jų gaminiams nėra rinkos Kanadoje/.

Bet - demokratinėje Kanados, kaip ir JAV-bių, 
sistemoje labai daug svarbos turi piliečių kontaktas su 
savo rajonų parlamento nariais ir vietine spauda, radiju 
ir TV.

Todėl visos Kanados Lietuvių Bendruomenės Apylin
kių valdybos ir paskiri asmenys turėtų rašyti laiškus savo 
parlamento ir valdžios nariams, raginančius paremti Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimų.

Klaidinga tikėti, kad tai padarys viena Krašto val
dyba. Jos centrinės funkcijos yra svarbios, bet - ribotos. 
Jos asmenys negali turėti ryšių su parlamentarais ir vieti
ne spauda 19-koje Apylinkių. Vienam ar dviems nariams 
tai neįmanoma padaryti ir Kanados politinėje sistemoje 
neefektinga.___________________________________ '______

U.S., in Sharper Tone, Is Worried
By Soviets9 Pressure on Lithuania 

La Lituanie ne plie 
pas devant 1’URSS

Moscow and Lithuanians Stand Firm
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Lietuvių Jaunimo S- 
gos suruošta demonst
racija Chicagos vidur- 
miestyje š.m. vasario 
16 d. 50 tautinėmis 
juostomis su juodais 
kaspinais perjuostų 
kryželių simbolizuoja 
50 okupacijos metų. 
Nuotr. J. Tamulaičio

Vote to secede 
by Lithuania 
‘illegal, invalid’ 
- Gorbachev

Gorbachev DeniesįU^at an Ultimatum Has Been Issued to Lithuania

DABAR ARBA NIEKADOS
Taip kartojo lietuvės ir lietuviai, kuriuos šiandien 

matome išrinktajame Lietuvos parlamente ir baigiamoje 
sudaryti vyriausybėje. Atvykę iš Lietuvos tikino mus, 
kad dabar yra toji lemtinga valanda, kada reikia 
siekti visomis jėgomis ir susigrųžinti Kremliaus atimtųjų 
laisvę ir nepriklausomybę. Jie tvirtino: jeigu dabar neat
gausime nepriklausomybės, jos tikriausiai niekada nebeat- 
gausime.

Tiesa, ne visi Lietuvos visuomenininkai buvo vieno
dos _nuomonės, kaip tai padaryti. Buvo net tokių, kurie 
SĄJŪDĮ apšaukė komunistų išmislu ir agitavo žmones 
nebalsuoti. Betgi tai buvo daugiausiai tie, kurie ant savo 
kailio patyrė sibirus ir persekiojimus, 
okupantui. Jų 
nes jie buvo mūsų tautos kankiniai; bet nebūtinai su jų 
politinėmis ir taktikos pažiūromis ^sutikome.

Tačiau, po rinkimų, kai SĄJŪDŽIO remiami kandida
tai buvo išrinkti tokia didžiule dauguma į naujųjį Lietu
vos parlamentų ir kai jie vienbalsiai paskelbė atstatomos 
nepriklausomos Lietuvos manifestų, sųlygos griežtai ir 
galutinai pasikeitė. V i s o s ir v i s i, lietuvės ir lietu
viai, tėvynėje ir išeivijoje privalo vieningai priimti tų 
istorinį nuosprendį ir jį be jokių rezervų remti. Remti 
visomis jėgomis taip, kaip kad stengiamasi išlaikyti gyvy
bę. Tėvynėje žmonės vykdo savo išrinktos vadovybės ir 
vyriausybės, savo atstovų išrinktojo valstybės prezidento 
prof. Vytauto Landsbergio nurodymus ir paiso jo pageida
vimų besųlyginiai. Šiandien ir Lietuvoje, ir išeivijoje bet- 
kokia išrinktosios Lietuvos vadoyyjąęą kritika yra nepateir 
sinamas liuksusas, o jos neigimas - savo tautos išdavystė.

ithuanians rally against independence

Kanados, Amerikos ir Europos politinių veikėjų, ministerių. 
parlamento atstovų, prezidentų ir kiekvienos įmanomos 
pasiekti radijo, televizijos stoties bei institucijos, kad 
DABAR kalbėtų apie būtinų gyvybinį LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS PRIPAŽINIMĄ ir to pageidautų iš pasau
lio demokratinių, vadovų ir vyriausybių. Nereikia čia mo
kėti tobulai anglų ar prancūzų kalbų. Tokie pasisakymai 
turi būti trumpi ir aiškūs. Ir negali būti mūsų tarpe tokių 
aristokratų, kurie neva tai sugeba tiktai duoti pasiūlymus 
o juos įgyvendinti palieka "liaudžiai”.
šiandien koktu klausytis. Kaip tiktai išsimokslinę turi 
būti veiklos priekyje ir d a r b u parodyti, kaip reikia 
ir galima LIETUVAI PADĖTI ir jų apginti iš tolo. Skaudu, 
kai matai sunkiai įkertantį svetimas kalbas, rūpestingai 
rašant arba pasirašant padiktuotus sakinius arba tik vie
nų sakinį, o puikiai kalbas mokančius kažkaip neprisiren
giančius parašyti arba pasakyti to mirtinai reikalingo 
žodžio už Lietuvų. Dar liūdniau, kai kitomis kalbomis 
ir už kitų reikalus rašantieji, neprisirengia arba net ne
nori to paties patarnavimo padaryti savo kraštui.

Visa tai dar labiau galioja visoms politinėms parti
joms, visiems susibūrimams, visoms kultūrinėms ir visuo
meninėms grupuotėms. Galioja visoms lietuviškoms visokio 
biznio įmonėms, galioja ■’'profesiniams susivienijimams, 
religinėms ir pasaulietiškoms draugijoms ir visoms lietu
viškoms parapijoms. Tų visų vienetų vadovai gali siųsti 
laiškus, telegramas , - susi^’.kimų nutarimus, po • koriaU 
pasirašytų visi nariai. Ta? siiteiks prašymams dar didesnį 

Todėl nesuprantamas buvo filosofo Arvydo Juozai- svorį.
čio straipsnis Lietuvos spaudoje, pasirodęs tuojau po pre
zidento rinkimų, kritikuojųs V. Landsbergio išrinkimų pre
zidentu ir pavadinęs tai istorine klaida. Juozaičio nuo
mone, prezidentu reikėjo išrinkti A. Brazauskų. Iš tiesų, 
istorijos klaida yra tasai rašinys, paskelbtas šiuo 
nes pasitarnavo tik Kremliaus valdovams, mielai 
tiems mus. skaldyti. Savo nuomonę Juozaitis galėjo 
ti kiek vėliau, kai tokia prabanga bus įmanoma 
nebegrės Lietuvai Maskvos meškos letena. Lygiai 
imtinas ir kėlimas savo nuopelnų Nepriklausomybei 
ti, konkuruojant ir besiginčijant, kuris iš mūsų yra dau
giau, pirmiau arba griežčiau už tai kovojęs...

Gerai įsidėmėkime: Lietuvos vadovai žino kų ir 
ir kada reikia daryti tikrai geriau, ypač už 
s išeivijoje. Vos pasigirdo Maskvos maurojimas, o 
reikėjo tikėtis, mūsuose atsirado panikų keliančių 
Paplito tuoj gandai, platinami tokių, kurie kažkų 

ausies išgirdę, skubiai, dar pagražinę, jau skelbė

ir nenusilenkė 
buvo nedaug ir mes jų pagarbiai išklausėme,

metu, 
norin- 

pasaky- 
ir kai 
nepri- 
atgau-

Tokio snobizmo

kaip, 
m u 
jo gi 
balsų, 
puse
kaip neginčijamų tiesų. Arba tokių, kurie, gerai nesupra
tę parašytų arba pasakytų kita kalba straipsnių ir žinių, 
jau taip sunerimo, lyg juos kažkas galėtų išvežti dabar 
į Sibiru. Ne tiktai sunerimo, bet ėmėy<vadovauti^Lietuvai 
iš savo patogių fotelių.

ŠIUO METU, mes čia, IŠEIVIJOJE, galime LIETU
VAI labai daug padėti, kalbėdami, rašydami ir prašydami

Gorbachev to Lithuania: Let’s talk

GORBACHEV

President Mikhail Gorbachev 
denied Sunday he had imposed an 
ultimatum on Lithuania over its 
declaration of independence, and 
renewed his offer to hold talks with 
the rebellious Baltic republic.

Meanwhile, Soviet military jets 
repeatedly streaked over Vilnius 
during military maneuvers.

LITHUANIA BREAKS
WITH SOVIET UNION

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE
THE LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY

Šis laiškas buvo išsiųstas kovo men. 9 d., 1990 m./

Dear Mr. Prime Minister:

Fifty years ago, 
via and Estonia 
by force of arms.

the independent states of Lithuania, Lat- 
were incorporated into the Soviet Union

Today, after many years of pain and suffering, the 
anian people, by peaceful, legal and democratic 
are about to restore their independence and again assume 
their rightful place in the community of European Na
tions. It is expected that on Sunday, March 11, 1990, 
the newly elected Lithuanian Parliament will proclaim 
the re-establishment of an independent Lithuanian State.

Lithu- 
means

Canada has never recognized the annexation of the Baltic 
States and has always supported their struggle for fre- 
dom.

Given Canada’s distiguished record in advancing human 
rights and liberties 
unequivocal de jure 
past fifty years, we 
the restoration of 

_____________________ _________________________you to 
ir visiems parlamento atstovams, ypač nepamirštant tų, State, 
kurie pasaulinės televizijos ir Lietuvos reportažuose bei 
užsienio ir savo spaudoje taip sumaniai ir užtikrintai 
gynė Lietuvos reikalus. Jiems tie iš č i a pasiųstieji žo
džiai liudys, kad jie nėra vieni, kad išeivija jais didžiuo
jasi, juos įvertina ir visomis išgalėmis stengiasi jiems 
ir Lietuvai padėti. Lietuva savo NEBEATŠAUKIAMĄ ŽO
DĮ TARUSI, laukia ramiai, be panikos ir su visišku pasi
tikėjimu Maskvos atsiliepiant n e grūmojančiu kumščiu, 
bet taikingai siūlant tartis.

Tikėkime visa širdimi, kad Lietuva savo paskelbtų
jų NEPRIKLAUSOMYBĘ APGINS IR ĮGYVENDINS ir tai 
- NETRUKUS. Tikėkime tuo visi ir tarkime tų, už kardą 
galingesnį, lemtingųjį žodį už Lietuvų, kad nereikėtų 
kartoti skaudžių Jono Aisčio eilėraščio žodžių, skirtų 
pavergtai Lietuvai: 

"VIENŲ VIENAS ŽODIS BUT TAVE APGYNĘS, 
BET VARGE J O. VIENO TU PASIGEDAI, 
NORS VISI ŽADĖJOM MIRTI UŽ TĖVYNĘ - 
LIKO NETESĖTI MŪSŲ PAŽADAI.“.’’ 

Henrikas N a g y s

Rašyti laiškus,telegramas taip pat ne tiktai svetimie
siems. Lygiai svarbu siųsti moralinės paramos telegramas 
ir laiškus Lietuvos naujajam respublikos prezidentui Vy
tautui Landsbergiui, premjerei Kazimierai Prunskienei

• GEROGE BUSH, PRESIDENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA, THE WHITE HOUSE, 
WASHINGTON, D.C., U.S.A.

• PROF. VYTAUTAS LANDSBERGIS, PRESIDENT Ob 
THE REPUBLIC OF LITHUANIA, PARLIAMENT BUILDING 
VILNIUS, LITHUANIA.

• RT. HON. BRIAN MULRONEY, PRIME MINISTER 
OF CANADA, OFFICE OF THE PRIME MINISTER, 
OTTAWA, ONT. K1A 0A2.

• Hon. JOE CLARK, SECRETARY OF STATE 
FOR FOREIGN AFFAIRS, PARLIAMENT BLDG. 
OTTAWA, ONT., K1A 0A2.
• Reikėtų padėkoti Užsienių reikalų min. Joe Clark, 
prez. George Bush ir Nic Auf Der Maur už jų oficialius 
pareiškimus Lietuvos naudai.

Lithuanian capital 
buzzed by Soviet jets

Estonians 
want Soviets 

to leave

Soviets refuse to recognize 
Lithuanian independence vote
2 psi.

re-establish

throughout the world and Canada’s 
recognition of Lithuania during the 
respectfully ask you to now welcome 
independence to Lithuania and urge 
normal relations with the Lithuanian

joined in this petition by several 
East European origin who rejoice

million Canadi- 
at the rebirth

We are 
ans of 
of Lithuanian independence and respectful Canadian re
cognition of its status.

We would also request an urgent meeting with the 
ship of the Canadian Baltic community to discuss 
mic and political issues of Baltic independence.

Respecfully yours,
Al Pacevičius, President of Lithuanian Canadian 
1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8

leader- 
econo-

Comm.

DEDAME PAVYZDŽIUS LAIŠKŲ IR TELEGRAMŲ TEKSTŲ, 
kuriais Galite pasinaudoti ir keisti juos' savo 
NUOŽIŪRA. TAIP PAT DEDAME SVARBIAUSIUS ADRESUS.

"NL**

• Please, grant as soon as possible official recognition 
to the Republic of Lithuania.

• We expect Canadian Government to recognize de jure 
and the facto the Government of free and independent 
Lithunia.

• Since the people of Lithuania by free and democratic 
elections have expressed their will to reestablish Repub
lic of Lithuania, I am asking the Government of CANA
DA to extend it official recognition.

• Thank you fo the concern and support you expressed 
to the independent Republic of Lithuania. It is vitally 
important at this critical moment to grant official recog
nition to the new Lithuanian Government.

• Soviet Red Army is threatening to subjugate the 
newly reestablished Republic of Lithuania. Swift recog
nition of Lithuanian Government is needed to show that 
the free world realy stands for democracy and freedom.

• Kremlin is rattling sword and trying to intimidate 
the reborn Republic of Lithuania. Please, communicate 
to Moscow your concern and disapproval of said action 
and grant offcial recognition to the newly formed go
vernment of Lithuania.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BE KALTES

Darbas ir maistas - tai svarbiausi kasdieniniai mūsų 
rūpesčiai. Po šienpjūtės reikėjo suvalyti vasarojų, kurio 
buvo apie 2000 ha. Kadangi tenai vasara trumpa, kartais 
pasninga jau rugpjūčio pabaigoje, tai valyti derlių visuo
met labai skubama. Ūkis jau turėjo porą kombainų, ta - 
čiau jie buvo išėję iš rikiuotės. Tad miežius ir avižas 
teko pjauti arklinėmis mašinomis. Pėdų rišti buvome ra
ginami visi. Merginos lengvai įvykdydavo normas - suriš
davo po~ 400 pėdų ir daugiau. O man, kad ir kaip sten
giausi, šis darbas nesisekė. Gerai, kad netrukus buvau 
paskirtas dirbti prie grūdų kartu su keletu kitų tautiečių 
vyrų. Reikėjo grūdus arpuoti, sverti, vežti į sandėlius ir 
tenai pilstyti į aruodus.

Tarybinio ūkio grūdų džiovykloje intensj/vus darbas 
prasideda kiekvieną rudenį, kai is laukų atvežami pirmie
ji grūdai, ir užtrunka vos ne iki pavasario, kol jie galu
tinai išvalomi ir išrūšiuojami. Džiovykla po atviru dan
gumi. Todėl grūdai čia labai nukenčia nuo lietaus ir šlap
dribos. Be to, jie krūvose tuojau pradeda degti. 2000 ha 
užauga daug miežių ir avižų. Grūdų atidavimo metu 
darbas džiovyklose vyksta dieną ir naktį. Čia dirba ir 
mechanizuoti, ir žmonių jėga varomi valymo agregatai, 
ir traktoriai, ir arkliai. Kaistančius grūdus reikia nuolat 
perkasinėti, kad nesudegtų.

Rudenį naktys čia paprastai šviesios, žvaigždėtos, bet 
kartu ir šaltos. Tačiau prie darbo taip sušyli, kad dažnai 
ir prakaitas varva. Visi stengėmės dirbti sąžiningai, nors 
piniginiu uždarbiu nebuvome suinteresuoti. Mat jau ir 
tuomet pinigai buvo menkai vertinami, nes už juos ir 
vietos gyventojai nenorėdavo nieko parduoti. Už pieną, 
sviestą ar kartais pasitaikančią mėsą reikalaudavo daiktų, 
pirmiausia drabužių, apsiavimo. Duonos sumažėjo, ją 
pardavinėdavo pagal sąrašus: darbininkui po 600 gramų, 
išlaikytiniams - seniams ir vaikams - po 200 gramų. 
Kitokių maisto produktų parduotuvėje visai nebuvo. Mis
damas vien tokiomis duonos normomis, ne tik nedirbsi, 
bet ir gyvas sunkiai beišliksi. Kas kita buvo vietiniams 
gyventojams. Beveik visi jie turėjo karves, kai kas dar 
laikė po keletą avių, veršį, žąsų ir vištų. Jie bado nebi
jojo. Netrukus ir mums paaiškėjo, kad karvė čia didžiau
sias turtas, beveik garantija, kad nemirsi badu. Bet kaip

— — j oi i h v, uai v v vciioiyuiunj iui iv i cuo i v iiiao \ /

ooooo<x,oo<»ooo»«xx>ooooo<x>ooo0oooĮ^rem||n moves t0 gef tough with Lithuania 
Gorbatchev prend des « mesures 
prioritaires » contre la Lituanie

Lithuanians 
in Metro 

cheer vote

Valentinas Gustainis

/ Autorius praleido 15 metų Sibire , tremtyje ir 
lageriuose. Spausdiname ištraukę iš nesniai Lietuvoje pa - 
sirodžiusios jo knygos. Red./

PAGALIAU MES TREMTINIŲ GYVENVIETĖJE.
/tęsinys/

Moscou prend dės «mesures» 
a regard de la Lituanie
Gorbatchev ne tolėrera pas les «violations» de la constitution

Soviets put military might on display 
as Lithuania ponders Moscow deadline

tą karvę įsigyti? Už ką ją pirkti? Juk pinigų iš Lietuvos 
beveik niekas neturėjome atsivežę, nes per vienus sovie
tinės santvarkos metus rublių užsigyventi nespėjome, 
buvusius litus reikėjo iškeisti, gaunant už litą mažiau 
kaip rublį. Be to, tarp mūsų jokių kapitalistų ir nebuvo, 
dauguma kone tikri proletarai. Be to, už pinigus vietiniai 
žmonės jau ir nenorėtų karvę parduoti. Ir dar - kur tą 
karvę nusipirkęs padėsi, kuo ją šersi? Žiemą karvei rei
kia šilto tvarto, reikia jai ir šieno. O kur jo gausi? Buvo 
dar ir vienas vidinis motyvas susilaikyti nuo karvės pirki
mo: visi tikėjomės, kad ateinančią vasarą karas baigsis, 
ir mes galėsime važiuoti namo, į gimtinę. Todėl verčiau 
kaip nors per žiemą išsilaikysime, paskutinius savo daikte
lius į pieną išmainysime, o parvažiavę vėl apsirengsime. 
Taip buvau įsitikinęs ir aš pats, taip patarinėjau ir kitiems.

Vietiniams žmonėms ypač trūko darbinių drabužių, 
kurių ir mes neturėjome. Pirkėjai raikalaudavo stiprių 
drabužių. Nesant tokių, už pieną, sviestą ar mėsą jie 
mielai imdavo net vaikų išaugtus rūbelius, paklodes ir 
1.1. Deja, daugelio paklodės, ilgai naudotos kaip palapi
nės, apipuvo, suplyšo. Met mums patiems jų trūko pasida
ryti šiaudiniams čiužiniams. Tačiau įtikėję, kad ši žiema 
mums čia paskutinė, už pieną atidavinėjome net sau 
reikalingus drabužius ir apatinius, kad tik nebūtume al
kani, kad tik badu nenumirtume. Prie darbų labai greitai 
nuplyšo mano kostiumai, Kaune Rimšos pasiūti iš brangių 
angliškų medžiagų. Neturėjau ne tik šiltų^ kelnių, bet ir 
šiltos kepurės, šiltą kepurę skolon išiprašiau iš Tulaus- 
kienės, kurios vyras buvo atskirtas, bet jo drabužiai liko 
bendrame lagamine. Geraširdė tautietė sutiko savo vyro 
kepurę man pasKolinti, kol užaugs jos sūnus. Tada netikė
jau, kad po trejų metų turėsiu paaugusiam Tulauskienės 
sūnui tą jau nunešiotą kepurę grąžinti. Maniau, po metų 
grįžęs Lietuvon, už ją keleriopai atsilyginsiąs. Kai kurios 
tautietės, žinodamos mano bėdą, nutarė 
nes kelnes. Pas vieną tremtinę jos buvo 
iš Lietuvos atsigabentų išdirbtų, juodai 
išprašė tris kailius ir iš jų pasiuvo man 
dėvėjau, žinoma, dažnai lopydamas, dvi

padovanoti kaili- 
mueiusios keletą 
dažytų avikailių, 
šiltas kelnes. Jas 
žiemas ir pusant-

Soviet jets surprise Lithuanians

Lithuania defies Gorbachev, seeks recognition 
ooooo KGB, Interior Ministry ordered to block attempt at independence

ros vasaros. Niekas iš Lietuvos neatsivežė veltinių, be 
Kurių gyvenimas Atlajaus kalnuose žiemą, tiesiog neį
manomas. Mūsų šeimininkai susiprato bent vyrus žiemą 
apauti taip, kad jie galėtų dirbti miškuose ir laukuose: 
vieną gražią dieną mums, vyrams, išdalijo po porą senų, 
bet gerai sulopytų veltinių. Tie veltiniai pirmą žiemą 
visiems ištarnavo kaip reikiant. Moterims veltinių nedavė. 
Mat žiemą jų į miškus dirbti nevarė, o vietoje - prie 
džiovyklos ir grūdų sandėliuose - jos galėjo šiaip taip 
verstis.

Mano žmona į darbus neidavo, nes buvo silpnos svei
katos, be to, užaugusi Amerikoje, miestuose, maža tenu
simanė apie žemės ūkio darbus tokiomis primityviomis 
sąlygomis. Nelabai ją ir ragindavo, matyt, nesitikėjo, 
kad ji daug nuveiktų. Vėliau rajono gydytojas ją dėl svei
katos nuo darbų visai atleido. Ir žmona faktiškai nediroo 
iki 1945 metų žiemos, kol manęs neišvežė į Barnaulo 
kalėjimą.

Centrinėje sodyboje mums buvo kur kas geriau negu 
Kužurloje, bet ir čia didelių patogumų neturėjome. Ke- 
lioliką šeimų teko apgyvendinti buvusiose dirbtuvėse iš 
apvalių rąstų, su durimis tiesiog į lauką, su langučiais, 
pro kuriuos vėjai švilpia. Tačiau, susispaudę ant gultų, 
žmonės patys buvo tarsi kaloriferai - skleisdavo šilumą, 
nekalbant apie tai, kad čia buvo dvi korsnys ir malkų 
niekad netrūkdavo. Daug didesnė problema visiems buvo 
maisto klausimas. Bėda visko išmoKo. Ir mūsų žmonės, 
kasdien braidydami iki kelių po didžiausias puikių miežių 
ir avižų šūsnis, susiorientavo, kad prie oficialiai gauna
mos duonos reikia savo iniciatyva maisto prisipriedyti, 
pasiimant po kiek miežių ir avižų. Ir pradėjo kiekvienas 
tų grūdų imti, piltis į kišenes ar net į specialiai pasi
ruoštus maišiukus. Aplinkui mėtėsi litro talpos senų meta? 
linių cilindrų, matydavome taip pat ilgų geležinių šerdeš- 
ninkų - ir tuojau sugalvota pasiimti grūdus tokiose pies
telėse grūsti: miežius - į kruopas, o avižas - į stambius 
miltus kisieliui. Ar tai buvo vagystė, ar tik priverstinis 
gynimasis nuo bado? Tie, kuriems tik tie savavališkai 
pasiimti miežiai ar avižos padėjo išlikti gyviems, nesa
kysime, kad tai buvo valstybinio turto grobstymas (b.d.)

YOUR 1989 INCOME TAX RETURN

WHERE CAN I GO FOR HELP WITH MY TAX RETURN?
At tax time, many people have questions

expenses guide, a guide for pensions 
and one for new Canadians, to name a 
few. Check the list in your General 
Guide. If there’s one you need, contact

PEOPLE
your District Taxation 
Office or call the special 
“request for forms” number 
listed there.

YYTTTTT WHY SHOULD I FILL W H H OUT THE 
fAT TKQTTfYNTQ GREEN F0RM? IL J B A// 1 1 1 / The proposed Goods

now before Parliament, has two main

about how to complete 
their return and what infor
mation slips to include. 
The first place to look for 
answers is the General Tax 
Guide that comes with your 
return. It gives you step-by- 
step instructions, 
and helpful tax tips. 
But if you still have 
questions, Revenue 
Canada offers a
variety of services to help you.WHAT KIND OF SERVICES ARE AVAILABLE?
Revenue Canada offers phone enquiry 
services with extended hours during the 
peak tax return weeks. Check the back 
pages in your General Guide for numbers 
and hours in your region. For people 
who require special assistance, there’s a 
program in which volunteers, trained by 
Revenue Canada personnel, help those 
who can't leave their home. There’s 
a special toll-free number listed in the 
General Guide for people with hearing 
disabilities, using a Telephone Device for 
the Deaf, and there are audio and large 
print guides for those who require them.WHAT GUIDES DO I NEED?
Revenue Canada produces a variety of 
special guides for people with different 
income situations. There’s an employment

objectives: to make Canada more com
petitive and to improve the fairness of 
the tax system for all Canadians. The plan 
includes a new credit to offset part or all 
of the tax for lower or modest income
households. To find out if you qualify, fill 
out the green form that comes with 
your 1989 tax package. Even if you don’t 
have to pay income tax, it’s important 
that you send in the green form. If you 
qualify for the Goods & Services Tax 
Credit, you could receive credit cheques 
every three months, starting this 
December 1990.

WHAT IF I HAVE QUESTIONS?
Check your General Tax Guide. It has 
most of the answers you’ll need. If 
you still have questions, contact your 
local District Taxation Office by phone 
or in person, and talk to the people 
at Revenue Canada Taxation. 
They’re People with Answers.

PEOPLE WITH ANSWERS
Revenue Canada Revenu Canada 

B”B Taxation Impdt

1990.111.22

There is a variety of federal programs 
for seniors in Canada. 
Would you like to know

"Senior’s Guide To Federal 
Programs and Services" 
leidinys pateikia pagrin
dines žinias apie federalinės 
vyriausybės senjorams ski
riamas paslaugas ir privilegijas 
(benefits). Leidinį galima 
gauti anglų ir prancūzų 
kalba. Dabar jis ruošiamas 
9-niomis kitomis kalbomis ir bus 
paskleistas šią vasarą.

Leidinio tekstą, įrašytą į garsa- 
juostę anglų ir prancūzų kalba, ga
lima gauti šį pavasarį. Jeigu norite 
gauti kopijąšio leidinio, spausdintą ar 
įkalbėtą, pažymėkite pridedamoje atkar
poje ir pasiųskite pridėtu adresu.

Seniors
P.O. Box 8176, Ottawa, Ontario K1G 3H7

Name_____________ ____________________________
(Please print!

Street__________________________________________

City______________ ____________________________

Province--------------- ------------------ Postal Code

Government Gouvemement
■ of Canada du Canada

Seniors Les ainė(e)s

Book
□ English
□ German
□ Ukrainian
□ Italian
□ Polish
□ Chinese

□ French
□ Hungarian
□ Portuguese
□ Russian
□ Greek

Talking Book
□ English □ French

Canada



Atsiųsta Paminėti:
SIDABRO LIETUS. Pasakos. Parinko ir parengė Vladas 
Civinskas. Dailininkas - Romas Viesulas. Chicago 1990. 
Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Kny
gos apipavidalinimas Vytauto O.Virkau. Pasakas "Nuostabi 
Danieliaus O'Rurkes kelionė" ir "Urašimoto" vertė Jurgis 
Blekaitis, visas kitas - Vladas Civinskas. 153 psl. Kietais 
viršeliais ir aplanku. Tiražas 600 egz.

Šis puošnus, gausia dail. R.Viesulo grafika iliustruotas 
leidinys supažindina skaitytoja su 16 pasakų, dvi jų - 
lietuviškos: Sidabro Lietus ir Išdidusis Karalius.( Jas pa
pasakojo E.Valaitienė Marijampolėje 1932 m.). Kitos pa
sakos: havajiečių - Gyvybės Vanduo, kiniečių -Du Kalnai, 
airių - Nuostabi O'Rurkes Kelionė, švedų - Larsai, Mano 
Tarne!, indėnų -Raudonoji Gulbė, japonų -Urašimataro, 
aborigenų - Kraujo Gėlės, melaneziečių - Pasaka Apie 
Longa Poa, bantų -Kimanaucų Sūnaus Piršlybos, suomių
- Lippas ir Tapis, norvegų - Peras Gintas, estų - Mėnulio 
Dažytojai, maori - Hine-moa ir Tutanekai, danų - Tingi
nys Larsas. Įdomus rinkinys, nes kiekvienoje pasakoje 
atsispindi skirtingi šaltiniai, iš kur tos pasakos kilusios. 
Nuostabu, kaip jas visas riša bendražmogiškieji jumoro, 
nuostabos, kuklumo, pasipūtimo, ilgesio, džiaugsmo, bai
mės, keršto ir savo būties suvokimo gijos.

Kalba, kaip ir tinka pasakoms - lengva, taigi tinka 
visiems ir visokioms bibliotekoms, ant visokių lentynų(

b.
IŠDIDUSIS KARALIUS

Lietuvių pasaka

Kartą buvo toks karalius, nei išmintingas, nei labai 
kvailas, bet užtat be galo išdidus ir mėgęs girtis. Jis tik 
ir kalbėdavo, kad jo karalystė didžiausia, kad jo rūmai 
gražiausi, lobi ų skrynių daugiausia, o jis pats toks galin
gas, kad niekas pasauly negali nei jį pagąsdinti, nei jam 
ką nors padaryti.

Vieną rytą, bevaikščiodamas sode, jis pamatė už var
tų gatvėje seną elgetą, beslankiojantį tarp žmonių. Elge
tų jo karalystėje netrūKo, bet jiems buvo uždrausta rody
tis šiame mieste, o ypač prie karaliaus rūmų. Užsirūstino 
karalius ir liepė kareiviams išvaryti elgetą už miesto ir 
taip apstumdyti, kad jis nedrįstų daugiau čia valkiotis.

Bet senis buvo kitoks, negu kiti elegetos, jis nepabūgo 
nei karaliaus, nei jo kareivių.

- Koks tu dabar didelis, koks tu išpuikęs, karaliau, - 
-tarė senis, ir taip garsiai, kad girdėjo visi aplinkui, -
o nepraeis nė mėnuo, ir tu pavydėsi man elgetos krep

šių.
- Duokit jam lazdų, ir nepagailėkit, - įsakė karalius.

- Gal tada žinos, kaip kalbėti su savo karalium.
Kareiviai būtų paklusniai įvykdę įsakymą, bet senis 

staiga dingo tarp žmonių ir jo niekur nerado.
Nepraėjo nė mėnuo, ir karalius išsiruošė aplankyti 

savo brolį, karaliavusį kitame krašte. Jis važiavo gražio
je ketvertu pakinkytoje karietoje, rūmų ponios , o gal ir 
ponai kitoje, o visa kita palyda raiti, išvažiavo anksti, o 
vidudienį privažiavo didelį ir gražų ežerą, prie kurio 
sustojo poilsiui. Diena buvo labai karšta, o ežero vanduo 
toks tyras ir vėsus, jog karalius susigundė išsimaudyti ir 
atsigaivinti. Suradęs patogią vietą prie krūmų, jis pasta
tė sargybas aplinkui, nusirengė, pakabino rūbus ant ša
kos ir pasinėrė gaiviame ežero vandenyje. Bet tuo metu, 
kai karalius brido į ežerą, staiga atsirado angelas, apsi
rengė jo drabužiais ir, pavirtęs karalium, nuėjęs sėdo į 
karietą ir įsakė keliauti toliau.

išsimaudęs ir išlipęs iš vandens, karalius nerado dra
bužių. Jis garsiai sušuko, bet nebuvo ir tarnų. Atsargiai 
išlindęs iš krūmų, nustebo pamatęs, kad jau visi nuvažia
vę ir jis likęs vienut vienas paežerėje, išsigando ir nusi
minė, nežinodamas nei kur eiti, nei ką daryti. Dieną jis 
dar lindėjo nuogas krūmuose, bet artėjant vakarui, jis 
ėmė bijoti laukinių žvėrių. Pagaliau nieko kita neliko, 
kaip keliauti nors ir nuogam, šiaip taip apsikaišęs lapais, 
jis patraukė keliu, kuriuo buvo nukeliavę jo žmonės, 
manydamas, kad jie apsižiūrės neturį karaliaus ir sugrįš. 
Jau temo, kai jis priėjo nedidelę trobelę prie upelio 
kaimo pakraštyje. Tai buvo pirtis, o joje suėję maudėsi 
moterys. Vos tik jos pamatė nuogą vyrą tarp durų, kilo 
4 psl.
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SIDABRO 
LIETUS

Lietuvos žurnalistų sąjungos sekretoriatas patvirtino Pa
saulio lietuvių žurnalistų forumo Vilniuje organizacinį ko
mitetą: pirmininkas V. Kavaliauskas, sei<retorius J. Bulo- 
ta-jaunesnysis, nariai: E. Butkus, A. Jeskclevičius, V. 
Katilius, V. Kazakevičius, C. Kudaba, A. Kusta, R. Ozo
las, R. Papreckas, B. Raguotis, D. Šiliukas ir R. ValatKa.

Orgkomiteto adresas: 2326G0 Vilnius, Vilniaus 35, Lie
tuvos žurnalistų sąjunga. Telex - 261185 LŽS SU, fax - 

/0122/-221571, telefonas - /U122/-611790.
Forumas, devizu "LAISVAS ŽODIS - LAISVA LIETU

VA" įvyks š.m. birželio 29-30 dienomis. Siūloma tokia 
pagrindinė pranešimų tematika:

.1. Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos istorija /Tė
vynėje ir svetur/,

2. Kūrybinės ir profesinės Lietuvos ir lietuvių žur
nalistų organizacijos,

3. Spaudos laisvės problemos,
4. Spauda ir Lietuvos atgimimas,
5. Spauda ir lietuvybė emigracijoje.

Galimos ir kitos temos. Rekomenduotume apsiriboti 
Lietuvos Respublikos ir pokario metais. Pranešimams 
siūloma skirti iki 15 minučių, pasisakymams - iki 7.

Pranešėjai tematines paraiškas ar prenešimų tezes pra
šomi pateikti iki š.m. gegužės 15 dienos. Pranešimus Fo
rumui^ gali atsiųsti ir tie, kas negalės dalyvauti. Visi 
pranešimai bus atspausdinti specialiame leidinyje.

Forumo metu bus priimta Pasaulio lietuvių žurnalistų 
deklaracija.

Lietuvos žurnalistų sąjunga apmokės Forumo daly
viams^ viešbutį ir maitinimą 14 dienų, o taip pat bendro 
pobūdžio ekskursijas. Kas pageidaus, galės gyventi žur
nalistų šeimose arba pas gimines. Viešėsią ilgiau negu 
dvi savaites pragyvenimą užsimokės patys.

Jeigu kam šie varijantai nepatinka - siūlome susiourti 
į turistinę grupę ir užsisakyti aptarnavimą per "Inturistą" 
ar pan.

į Vilnių siūlome atvykti birželio z6 d. Atvykusius 
anksčiau ar vėliau, taipogi paglobosime.

Prašomi iki balandžio 15 d. pranešti apie savo at
vykimą, nurodant vardą, pavardę, gimimo metus ir vietą, 
adresą ir pilietybę. Šie duomenys reikalingi oficialiam iš-

baisus klyksmas ir šauksmai, ir išsigandęs karalius spruko 
nuo jų nė neatsigrįždamas.

Dar labiau sutemo, o jis nežinojo, nei kur eiti, nei ko 
ieškoti. Netoli pirties buvo sukrypusi pašiūrė, o joje tru
putis šiaudų. Pradrebėjęs naktį iš šalčio toje pašiūrėje, 
ryte jis vėl ieškojo kokios nors pagalbos. Kiek paėjęs, jis 
priėjo dideles pievas, o ten vyrai pjovė šieną. Pamatę 
keistą nuogalių, vyrai labai nustebo ir ėmė juoktis.

- Kas tu toks esi? - paklausė vienas iš vyrų.
- Aš jūsų karalius, - atsakė šis.
Vyrai dar labiau juokėsi ir sakė:
- Žinoma, tu ir panašus į karalių.
- Bet aš jūsų karalius.
Vyrai manė, kad jis iš jų^tyčiojasi ir jau norėjo duoti 

lazdų, tik vienas juos sulaikė/^
- Tegu jis būna ir mūsų karalius, ar mums to gaila, - 

tarė jis, - bet mušti žmogų už tai, kad jis kvailas, tai 
jau negerai.

- Bet aš nesu kvailas, aš esu jūsų karalius.
- Na, matote, vyrai, ar aš nesakiau?
Mato karalius, kad čia jokios pagalbos nebus, bet dar 

vis prašo kokio nors drabužio, nors paprasčiausio skarma
lo, bet niekas jau nekreipia į jį dėmesio. Vyrai kaip ėjo 
taip ir nuėjo, pjaudami žolę, o jis taip ir liko vienas pie
voje.

Eina jis toliau ir prieina moteris, kraunančias išdžiū
vusį šieną į kupetas. Pamačiusius tokį vyrą, moterys ėmė 
juoktis ir rėkti, o jis apsitaisęs kaip gali, šieno gniūžtė
mis ir lapais, vėl prašo: gal kokį drabužį, gal kokį skar
malą, gal nors duonos gabalėlį.

- Kas tu toks esi? - klausia jo moterys.
- Aš jūsų karalius.
- Na, žinoma, tu ir panašus į karalių.
- Bet aš jūsų karalius.
- O(tu, bjaurybe, tu mūsų karalius!- šūktelėjo supykusi 

viena. - Moters, lazdų karaliui!
Bet viena jų ir sako:
- O kodėl jį mušti? Jis ir taip nelaimingas. Ar nema

tote, kad jis visai kvailas?
Mato karalius, kad ir čia jau nieko gera nebus. Ir ne

pyksta, kvailu vadinamas, tik vis dar prašo: gal kokį 
skarmalą, gal duonos gabalėlį..

Duonos moters neturėjo, tik viena jų numetė jam kaž
kokį skarmalą, gal prijuostę, ir tai vis jau šis tas. Dabar 
jis jau turi bent kuo prisidengti, dėkoja moterims ir eina 
toliau.

Kaimo pakraštyje buvo nedidelė sukrypusi trobelė, o 
iš jos kamino kilo dūmai. Prislinkęs prie trobelės, kara 
liūs atsargiai pravėrė duris ir, dangstydamasis priejuoste , 
įėjo į vidų. Trobelėje tebuvo tik viena senyva moteris, 
kuri kūrė ugnį ir virė valgį. Pasveikino ją karalius taip 
maloniai, kaip tik mokėjo, ir prašo: gal kokį drabužį, gal 
nors samtį sriubos.

- Kas tu toks esi? - klausė senė.
- Aš jūsų karalius.
- Kai duosiu samčiu, tai visos kvailystės išdulkės tau 

iš galvos, - sako piktai moteriškė. - Dabar jau ir ubagai 
ištvirko, bent poterius sukalbėtum.

Karalius nelabai ką žino apie ubagų poterius, bet 
poteriauja, ką gi jis daugiau darys. Senė pripylė kaušą 
sriubos, padavė gabalą duonos, ir iš karto šviesiau pasida
rė karaliaus akyse. Gavo ir kažkokį skudurą, o tai jau 
daug. Dabar jau gali prisidengti ir iš priekio ir iš užpa
kalio.

Eina jis toliau ir sutinka senį elgetą. O tai ir buvo 
tas senis, kurį karalius buvo įsakęs išvyti iš miesto ir 
apkulti lazdomis.

- Na matai, karaliau, ar nesakiau, kad nepraeis nė 
mėnuo, ir tu pavydėsi man mano krepšių, - sako nepik • 
tai elgeta. - Smarkus buvai karalius, o kas atsitiko?

Karalius nesigina ir nepyksta, jam ir taip graudu.
- Taip, kvailas buvau, - sako^ jis. - Ir kas galėjo pa

galvoti, kad taip atsitiks? Tau iš tikrųjų geriau, tu nors 
apsirengęs, ir duonos gabalas krepšyj, o mane kolioja 
visos moterys .

Pagailo seniui elgetai karaliaus.
- Gerai, - sako, - matau, kad jau ateini į protą, bet 

gal dar ne visai, todėl turi dar kiek pavargti. Kai perei-

LIETUVOS ŽURNALISTŲ
• SĄJUNGA

Gerbiamas Tautieti ir Kolega, -

kvietimui.
Forumo dalyvjams bus pasiūlyta 3-4 dienų ekskursija 

do Lietuvą maršrutu: Vilnius - Kaunas - Jurbarkas - 
Šilutė / galimas varijantas Nemunu/ - Klaipėda - Neringa 
-Šiauliai - Panevėžys - Vilnius.

Pranešame, kad birželio - liepos sandūroj bus renka
ma gražiausia pasaulio lietuvaitė, o liepos 5-8 dienomis 
įvyks Lietuvos dainų ir šokių šventė. Bilietus į ją parū
pinsime.

Numatoma surengti išeivijos spaudos, fotografijos, 
spaudos grafikos ir karikatūros parodą. Prašome dalyvau
ti joje leidiniais ir kūriniais.

Akreditacijai atsivežkite po porą nuotraukų 4x5 cm. 
formato. Apie tolesnį pasiruošimą Forumui Jus nuolat 
informuosime, tame tarpe ir per Vilniaus radiją.

Prašome lietuvių laikraščius atspausdinti šį pranešimą 
papasakoti apie jį kolegoms žurnalistams.

Lauksime Jūsų pasiūlymų ir pageidavimų.
Sąjungos pirm. D. Sniukas,
Forumo Orgkomiteto pirm. V. Kavaliauskas

si šią girią, vėl rasi kaimą, o ten reikia skerdžiaus. 
Štai, imk mano drabužius, mano lazdą ir keliauk sker
džiauti, o jei pavydi ir mano krepšio, imk ir jį.

Ir karalius nė nepajuto, kai atsirado senio skarmaluo
se su krepšiu per petį ir didele šaka rankoje. O senio 
kaip nebūta. Nustebo karalius, supratęs koks čia senis, 
nubraukė ranka ašarą ir keliauja toliau. Perėjęs girią, 
rado didelį kaimą, o jo ganyklose piemens ganė gyvulius. 
Skerdžiaus iš tikrųjų tarp jų nebuvo. Parsisamdė karalius 
už skerdžių, ir dabar jau beveik patenkintas. Tiesa, anks
ti kelia, vėlai gula, bet jau ne nuogas ir ne alkanas.

Taip praėjo metai, gal kiek mažiau, ir išgirdo jis, kad 
mieste karalius ruošia didelę šventę, į kurią kviečiami 
visi žmonės iš arti ir iš toli. Visi, ir seni, ir jauni, ir 
raiti, ir važiuoti traukia į miestą. Prašosi ir jis, bet jo 
neleidžia. Ką tu ten veiksi, sako, ir kas gyvulius ganys.

Bet karaliui labiau rūpi šventė, negu gyvuliai. Ir išėjo 
:jis į miestą . Taip kaip stovi, su skerdžiaus sermėga ir 
elgetos krepšiu. Mano, kad vistiek kas nors jį ten at
pažins, o jei ne, tai skerdžiaus ir kitur reikia.

Nuėjo į miestą, susirado savo rūmus, ir slankioja prie 
vartų, prie tų pačių, vedančių į karališkąjį sodą. Pamatę 
jį kareiviai rūsčiai subarė ir įsakė dingti jiems iš akių, 
tik vienas kažkodėl paklausė:

- Kas tu toks esi?
- Aš jūsų karalius.
- Cha, cha, cha, - juokėsi kareiviai. - Mūsų karalius! 

Lazdų karaliui!
- Betgi aš jūsų karalius, - verkia skerdžius. - Argi 

jau nepažįstate?
Pasitaikė, kad prie vartų priėjo pats karalius. Ir jis 

pažino senį skerdžių.
- Praleiskit jį, - tarė suglumusiems kareiviams. - Tai 

mano svečias.
Kareiviai įleido jį į sodą, ir karalius, paėmęs jį už 

parankės, nusivedė į rūmus.
- Tai sakaisi esąs karalius, - paklausė jis senį.
Nusigando skerdžius ir nežinojo ką sakyti. Pasisakys 

esąs karalius, ko gero gaus lazdų ar įsakys jį nužudyti.
- Ne, aš tik skerdžius, - atsakė. - Kartais sukvailioju, 

bet tik skerdžius.
- Ne, tu karalius, - tarė tasai. - Juo buvai ir juo 

būsi. Tik daugiau nekvailiok ir nesigirk, kad tu toks galin
gas ir niekas tavęs nepagąsdins. O kaip matai, užteko 
tik valandėlės, ir nieko neliko iš tavo turtų ir galybės. 
AŠ esu tas, kuris buvo pasiųstas pasiimti tavo drabužius 
ir pakaraliauti už tave, kol tu ateisi į protą. O dabar 
viskas tavo, ir karaliauk, kaip karaliavęs, tik jau būk pro
tingesnis, nes matai, kaip kartais atsitinka.

Ir su tais žodžiais karalius pranyko, o skerdžius vie
nas liko kambaryje. Vėl jis buvo karaliaus rūbuose, o 
skerdžiaus skarmalai ir elgetos krepšys dingo, tarytum jų 
niekad ir nebūta.

v Apsidairė_ tada jis dar aplinkui, nusišluostė ranka 
ašarą, ir turbūt iš džiaugsmo, visą dieną vaikščiojo po 
rumus, nežinodamas nei ką daryti, nei nuo ko pradėti. Ir 
karaliavo jis, kaip karaliavęs, tik dabar jau buvo protin
gesnis, teisingesnis pavaldiniams ir atsargesnis kalbose ir 
pasigyrimuose.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
•. «
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KAUNAS

PREMIJA BUVUSIAM 
TREMTINIUI

Literatūros premiją 
už geriausią 1989 m. kūri
nį, žadinantį Lietuvos tau
tinę ir istorinę atmintį, 
skatinanti atgimimą ir 
Tėvynės meilę, - Kauno 
LITUANICOS fabriko darbi
ninkai paskyrė Valentinui 
Gustainiui už knygą BE 
KALTĖS.(Ištraukos iš šios 
knygos spausdinamos mūsą 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
savaitraščio 3-iame pusla
pyje. Red./.

Du kiti autoriai - J. 
Aputis ir D. Grinkevičiūtė 
- taip pat buvo pristatyti 
premiją komisijai. Tačiau 
daugiausiai balsą surinko

publicistas V.Gustainis, 
buvęs Sibiro tremtinys, 
o Nepriklausomybės laikais 
"Lietuvos Aido" vyr. redak
torius ir 1930-40 "Eltos" 
žinią agentūros direktorius.

Valentinas Gustainis 
gimė 1896 m., studijavo
filosofiją Heidelberg’o Uni- 
bonos universitetuose, pui
kiai mokėjo 5-kias kalbas, 
kaip žurnalistas važinėjo 
po pasaulį, bendravo su 
politikais bei diplomatais, 
o 1941 m. birželio 14 die
ną buvo ištremtas į Sibirą.

Savo ir kitą tremtinią 
bei kalinią pergyvenimus 
jis aprašė knygoje "Be 
Kaltės". 
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ORGANIZUOJU KELIONES: 
l DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĘ VILNIUJE 
nuo 199U m. liepos 2-15 d. - Kaina $2550.

Dar liko 2 laisvos vietos.

Skubėkite užsirašyti ir sutaupyti $5u.-
* Skrisime su KLM (Montreal-Amsterdam-Maskva- 

VilniUs - Leningradas) lėktuvu;
* Vienas žmogus gali vežti 64 kg. bagažo.
* Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą - $50 

nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.
Parūpinu:

* Lėktuvo bilietus individualiai kelionei į Lietuvą 
ir kitas pasaulio šalis.

* Reikiamai datai bilietus į Kanadą, atvykstan
tiems iš Lietuvos.

* Dokumentus kelionei į Lietuvą arba atvykstan
tiems giminėms iš Lietuvos.

Kelionės organizuojamos per:

exwcilc tpursg
įstaigą, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas.

L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albanel, 
Duvernay, Laval, Que. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669-8834

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO II-JO- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834
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(DOMI KOLEKCIONIERIŲ 
PARODA

Vilniaus Parodą Rūmuo
se kolekcionierią parodoje 
dalyvauja Algimantas Asti- 
kas su Nepriklausomos 
Lietuvos pinigais, Eduardas 
Herbačiauskas su vekselią 
kolekcija, dailiai apipavida
lintais paskolą popieriais, 
Josifas Sapira su ekslibrisų 
kolekcija, pavadinta "Lietu
va, Tėvyne mūsą", Algirdas 
Maciūnas parodė seną atvi
ruką kolekciją iš Nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
laiką.

Visą penkią kolekcionie
rią eksponatai vienaip ar 
kitaip rišasi su Lietuva 
ir jos praeitimi.

ŽEMAITIJOJE PAGERBTA 
GYDYTOJA

Laukuvoje, Žemaitijoje, 
š.m.vasario mėn. 17 d.buvo 
pagerbta gydytoja Dalia 
Grinkevičiūtė, buvusi trem
tinė ir kalinė. Ji pirmoji 
parašė atsiminimus apie 
žiaurą likimą. Jai pagerbti 
atidengta memorialinė len
ta prie Laukuvos Ambulato
rijos, kurioje ji dirbo. Len
toje toks įrašas: "Šiame 
name 1960-1974 m.dirbo
gydytoja tremtinė D.Grinke- 
vičiūtė, 1927 - 1987, pir
moji Lietuvoje parašiusi 
apie stalininią tremtinią 
baisumus."

Atidengimo iškilmėse 
kalbėjo Laukuvos vidurinės 
mokyklos mokytojai, Lietu
vos Tremtinią Sąjungos 
Šilalės skyriaus pirmininkas 
K. Balčiūnas, buvę gydyto
jai bendradarbiai, ligoniai 
ir artimieji. Kvėdarnos 
bažnyčios choras sugiedojo 
Lietuvos Himną.

Tai bene pirma tokia 
memorialine lenta gydyto
jai tremtinei Lietuvoje. 
(Ji buvo tardyta, nes jos 
atsiminimai pirmiausiai 
buvo paskelbti užsienyje; 
o tik paskui, po jos mir
ties - Lietuvoje).
MIRĖ DOCENTAS 
KAZYS JASINSKAS 

^Muzikologas, Lietuvos 
Konservatorijos docentas 
Kazys Jasinskas gimė 1925 
m., gegužės mėn. 13 d. 
Rusnėje. Jo tėvas mirė 
tremtyje. Kazys Jasinskas, 
baigęs muzikos studijas, 
dėstė įvairiose mokyklose, 
buvo labai mylimas studen
tą, puikus pedagogas.. Jis 
paraše daug monografiją 
bei straipsnią.
• Lietuvos Teisininką Drau
gija pradėjo leisti savo 
laikraštį JUSTICIA. Jame 
žadama rašyti apie viską, 
kas surišta su teise.

Tikimasi, kad bus pakan
kamai populiarus ir šeimo
se, nes lies ir kasdieninio 
gyvenimo situacijas.

montrėal
INFO

21 KOVO: TARPTAUTINĖ PRIEŠ RASINĘ 
DISKRIMINACIJĄ DIENA

21 kovo mėn. sueina 1 metai nuo Montrealio 
miesto pasirašytos deklaracijos prieš rasinę diskri
minaciją. Ta proga Miesto Savivaldybė paskelbė 
sudaryto patariamojo komiteto sudėtį, kuris ski
riamas dirbti tarpkulturiniams ir tarprasiniarns 
reikalams. Šio komiteto tikslas yra sudaryti ko
munikacijos tinklą patarimo ir tarpusavio ry
šiams, ir taip pat palaikyti ryšius su Miesto Sa
vivaldybe.

Šis naujas komitetas prijungtas prie jau veiku
sio mechanizmo tarpkultūrinės tarpusavio harmo
nijos stiprinimui.

Vienoda galimybė darbui
Miesto Egzekutyvinis komitetas paskutiniu metu 

nustatė 25% kiekį piimti tarnybon 199U m. kultū
rinių bendruomenių narių . Tokia priemonė, nu
matoma, bus naudinga išvengti nepakankamam 
kontaktui su dirbančiais kultūrinių bendruomenių 
nariais ir laipsniškai pagerinti padėtį.

Prisimintina, kad vienoda galimybė darbui su
daro vieną pagrindinių principų kovoje su diskri
minacija Miesto Savivaldybėje.

Miesto Savivaldybės Teisme kalbama 28 kalbomis.
Atnaujintas kontraktas su Keleny agentūra,

TAIP BUVO SUSITARTA
Kai vedžiau savo dabartinę žmoną, mes buvome 

susitarę, ~ kad visuose mano svarbiuose dalykuose bus 
mano virsus, jinai spręs visas smulkmenas.

- Ir jums pavyko tą susitarimą išlaikyti?
_ — Savaime suprantama. Tik visa bėda, kad iki šiol 

musų bendrame gyvenime neatsirado nė vieno svarbaus 
reikalo, kurį man tektų spręsti.

DIDELIS SKIRTUMAS
Labai atsiprašau, ar kartais neatsisėdai tamsta ant 

mano skrybėlės?
- O kaip atrodo tamstos skrybėlė?
- Rudos spalvos, minkšta.
- O, ne, aš sėdžiu ant juodos ir kietos.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
po $ 15 - J. Račinskas, M.Andriulevičius, K.Lukošius; 

$ 7 - A.Latvaitis; $ 5 - St.Andriuškevičius;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ:
St.Žaldokas, J.Ladyga, dr.R.Ayre-Siniūtė, R.Sinius, 

V.Bakūnas, G.Rudinskienė, J.Vitkūnas, A.Urbonas, dr. J. 
Rimšaitė, A.Jonelis, J.Andriukaitis (3 m.), G.Gedvilienė, 
A.Kairys, A.Klimavičius, A.Račinskas, P.Ražanas, A.Šeti- 
kas, Jon.Valiulis, L.Selenis(2 m.), P.Botyrius, V.Kamantas 
(2 m.), P.Baltuonis, kun.St.Šileika, V.R.Plūkas, B.Jazokas 
(3 m.) 

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$20 - B.Cižikas; $8 - J z.Lukoševičius;

"NL" AUKOS:
po $ 100 - X.Y.; E.Kardelienė (a.a.Jono Kardelio mir

ties sukaktuvių proga); po $ 50 "MAIRONIO" Šaulių Kuo
pa; J. Baron, A.ir A. Tamošaičiai, "NL" artėjančio 50- 
šimtmečio proga; $ 35 - V.Daugelavičienė ( A.Jurgučio 
atminimui).

VISIEMS - nuoširdžiai dėkoja "NL”

užtikrinant vertimo patarnavimus 28-niomis kal
bomis. Taigi ir toliau bus patarnaujama šiomis 
kalbomis: anglų, arabų, armėnų, bengalų, kambodi- 
jiečių, kiniečių, korėjiečių, kreolų, ispanų, graikų, 
hebrajų, hindusų, italų, japonų, laotiečių, persų, 
lenkų, protugalų, pundžiabų, rusų, serbo-chroatų, 
senegaliečių, tamilų, turkų, ukrainiečių, vietna
miečių, jidiš, ir gestų kalba kurtiesiems.
Mont Royal kalno ateitis

Vidury Montrealio randasi kaina . Jis yra pats 
vertingiausias metropolio centras. Kokią jam 
ateitį paskirsime?

Nuo 1987 m. Miesto Savivaldybė daro žygius 
suderinti planus, kad Royal kalnas būtų apsaugo
tas ir patobulinta jo aplinka. Tai susiderina su 
norais restauruoti parką ir platesniu mastu inte
gruoti į kalną. Taip pat dar geriau integruoti 
kalną į miestą.

Yra nustatytos direktyvos; pagal jas gulima pa
sisakyti dėl projektų pirmumo ir planavimo. Susi
pažinti su būdu, kaip pasiūlyti savo idėjas šiuo 
klausimu, pasiteiraukite pirmiausiai apie numato
mą projektą kondensuotame dokumente. Jį gali
ma gauti ACCES-MONTREAL biuruose, biblio
tekose arba Kultūros namuose. Vieši pranešimai 
vyks balandžio 9-12 d.d. Pasitikrinkite dien
raščiuose ir savaitraščiuose, leidžiamuose Jūsų 
kvartaluose, kur bus pažymėta tų pranešimų vie
tos ir oatos.
Atwater’ io turguje - klevų cukraus troba...
Montrealiečiai yra kviečiami aplankyti klevų cukraus trobą 
Atwater’io turgavietėje kovo 30 ir 31 d.d- bei balandžio T 
d. Tai bus gera proga susipažinti su klevų sirupo gamyba 
ir paragauti išgarsėjusių ‘tire sur la neige’ klevų saldai
nių. įėjimas $2.25 asmeniui. Dalis receptų bus perduota 
‘Distrophie Musculaire Association’ organizacijai.

Klevų, sunkos produktai bus pardavinėjami ir Šiuose tur— 
guoseJean Talon, 'Square Phillips, >Metro Mont-Royal ir 
Jean Brillant (Gėtes—des—Neiges) 
Renseignements: Bureau interculturel de Montrėal, 
872-6133

5 psl. y



toronto PORT COLBORNE, ONT

Lietuvių Namų a-a-joną radvilą
P AL AIDO JUSŽinios

• Sekmadienio popietėje*1 
dalyvavo 300 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 1 
iš Kauno, dr.Artūras Tingi
nys iš London,Ont., St.Ole- 
ka iš 
miesto tarybos nariakChris 
Korvin-Kuchzynski ir 
Boytchuk.

Eden.Ont., Toronto

Bill

• LN VYRŲ BŪRELIS 
kojo $ 100 - Vasario 
Gimnazijai; po $ 50 - ’’Ne
priklausomai Lietuvai", 
Radijo valandėlei "Tėvynės 
Prisiminimai" ir "Tėviškės

au-
16

Žiburiams"-

• Sol.SIGUTĖ TRIMAKAITĖ
viešinti Toronte, yra lai
mėjusi I vietų Atėnuose, 
Graikijoje, dalyvaujant
operos solistės Maria Cal
las vardu pavadintame 
festivalyje.

Sol.. ALDONA VILČINS- 
KAITĖ yra malonaus kame
rinio balso savininkė ir 
taip pat pasižymėjusi solis
tė.

Abi jos jau turėjo pro
gos koncertuoti New York' 
Floridoje, laukiamos Detroi
te.

Torontiečiai laukia jų 
koncertoš.m.kovo mėn.31 d., 
šeštadienį, 7 val.v., Lietu
vių Namuose.

• Lietuvė moteris su kūdi
kiu jieško 2-jų kambarių 
buto. Kas turi toki butų, 
prašomi pranešti Prisikė
limo P-jos klebonijos rašti
nei.

• Visose lietuvių parapijų 
bažnyčiose kovo mėn. 25 
dienų vyks specialios pa
maldos LIETUVOS intencija,
• Roman Zinkewycz prašo
painformuoti pažįstamus, 
kad Aldona Namajūnaitė- 
Zinkewycz mirė sausio 
2 d., Toronto General ligo- 
ninėje.Telefonu perduodant 
žinių, buvo neteisingai 
suprastos kai kurios pavar
des raidės ir pirmajame 
pranešime padaryta klaida. 
Patiksliname. "NL" 

• IŠGANYTOJO P-jos Ta
rybos posėdis vyko kovo 
mėn. 15 d., Parapijos salė
je.

PAGERBDAMI MIRUSŲĮ, AUKOJO KANADOS
LIETUVIŲ FONDUI

A.a. JONO RADVILOS arminimui: po $20 - R.Ta- 
mulėnas, P.Šidlauskas, J.G.Skaistys, J.Vyšniauskas, A.Če- 
pukas, St.Janušonis; po $ 10 - M. Urpšys, J.Dirvaitis, 
A.Šetikas.

Dėkingas už aukas— K.L.F.

PARAMA
MOKA:

9’/2% už 90 dienų term.lndėllu* 
93/4% už 6 mėn.term.Indėlius

10 % už 1 m. term, indėliu*
91/2% už 2 m. term. Indėlius
9’/2% už 3 m. term, indėliu*

10 %už 1 m. GIC mėn. palūk.
11V4%už1 m. GIC invest pažym. 
10’/z% už 2 m. GIC Invest pažym. 
1072% už 3 m. GIC invest pažym.
83/«% už RRSP k RHF ind. (variable rate) 

11V«% už RRSP k RRIF 1 m. term. Ind. 
1O’/2% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
10’/2% už RRSP Ir RRIF 3 m. tsrm. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP (v. r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
974% kasd. pel. sąsk. virė 10.000 
6’/2% už kasd. pel. čekių sąsk.

AKTYVAI VIRŠ 76 MILIJONŲ DOLERIŲ

Visų nanų gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniai* ir trečiadieniai* - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniai* ir penktadieniai* - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8 v. vakaro; šeštadieniai* - nuo 9 v. ryto Iki 1 v.

p‘etų BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6 

TELEFONAS: 532-1149

6 psl.

Ant marių krgŠ(o, Palangos miestely 
Kur gyvena mūsi^ broliai žemaitėliai, 
f aukštas kalnas, Birute vadintas, 
daliom pušelėm viršus apsodintas.

Tai
a. a. Jono
Jau niekda 
nuos, nes 
mėn. 3 d. 
plakusi jo 
ka, žemaitiška širdis.

Jis buvo gimęs prieš 
88 metus Tauragės apskr., 
Gaurę kaime, pasiturinčio 
ūkininko šeimoje. Atlikęs 
kariuomenės tarnybę, sugal
vojo važiuoti į Kanadų. 
Pastoviau apsistojo Flin

buvo mėgiamiausia 
Radvilos daina, 
jis jos nebedai- 

1990 m.kovo 
amžinai sustojo 
tauri, lietuviš-

Flon, Man., kur labai sun
kiai dirbo kasyklose. Iš 
Lietuvos atsikvietęs lietu
vaitę Sofijų Mozerytę, 
sukūrė šeimų. Vėliau persi
kėlė i Toronto miestų, 
o iš ten į Port Colborne, 
Ont., kur sėkmingai vertė
si hotelių verslu.

Atsisveikinimo valan
dų, kai stovėjau ties a. a. 
Jono karstu, lyg ekrane 
filmą, prabėgo 42 metai. 
1948 m. iš Vokietijos į 
Welland Ont. atvyko apie 
50 jaunų, naujų gyvenimų 
pasiruošusiu pradėti sveti
moje žemėje, lietuvių, ir 
nuo pirmos dienos juos 
čia tėviškai pasitiko Jonas 
ir Sofija Radvilos. Nuo 
tada jie tapo mūsų patarė
jai, globėjai, pagelbėtojai. 
Labai santūraus, kantraus, 
rimtai galvojančio a.a. Jono 
patarimai nevienam mums 
praskynė kelių į geresnį 
gyvenimų, o nepaprastai 
vaišinga, visada linksma 
p. Sofija padėjo pamiršti 
kūrimosi vargus.

Prasidėjus lietuviškai 
veiklai, a.a.Jonas tapo 
ašimi, apie kurių sukosi 
visos lietuviškos organiza
cijos. Be skirtumo idėjoms, 
priklausė, padėjo, patarė 
visiems dirbantiems lietu
viškų darbų, nes suprato, 
kad visos organizacijos 
siekia Lietuvos išlaisvinimo.

Jei dramos būrelis ne
turėjo vietos repeticijoms, 
jei reikėjo pianino, Radviliį 
namo durys visada buvo 
atidarytos, stalas apkrautas 
saldumynais; jei reikėjo 
pinigų, pats a.a.Jonas pa
siūlė. Neįmanoma prisimin
ti tų laikų be S.J.Radvilų, 
jų vaišingumo, draugiškumo 
nuoširdumo.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

1 metų ............. 123/4%
2 metų ...........  1272%
3 metų ...........  1272%

su keičiamu nuošimčiu
1,2ar3metų...11>/«% 

(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

Per visų savo gyvenimu 
jis rūpinosi Lietuvos reika
lais, skaitė lietuviškų spau
dų, rėmė finansiškai. Buvo 
labai gerbiamas ir mėgs
tamas Port Colborne kana- 

’ diečių gyventojų, todėl 
karstas skendo gėlėse ir 
miesto burmistras dalyvavo 
laidotuvėse. Karstų nešė 
vaikaičiai, o garbės sargy
boje stovėjo lietuviai.

Mielas a.a. Radvila, 
Tu neišėjai iš šios žemės 
be likusio ženklo, kad žmo
gumi buvęs. Tavęs labai 
pasiges žmona, dukros, 
vaikaičiai, provaikaičiai, 
lietuviai ir kanadiečiai. 
Nepaprastai skaudu, kad 
dabar, kai Tavo numylėta 
Lietuva keliasi iš priespau
dos jungo, kai laisvės aušra 
aušta Žemaitijos žemėje, 
Tu išėjai iš šio pasaulio. 
Tebūnie lengva Tau Kana
dos žemė.

Adolfina Ska i s t i enė

london, ont.
• Lietuva TV programoje 

Rasa Lukoševičiūtė-Ku-
rienė vasario mėn. 10 d. 
Londono CFPL televizijos 
programoje ŽMONIŲ REI
KALAI" ("Peoples busi
ness") turėjo vykusi pasi
kalbėjimą apie Lietuvą. 
Kai ji buvo paklausta, ar 
Lietuvai bus įmanoma at
kurti krašto ekonomiją ir 
viską iš naujo suorganizuo
ti atsiskyrimo nuo Sovietų 
Sąjungos atveju, - ji pa
aiškino: "Aišku, kad nebus 
lengva, bet turint gerus 
norus, tai yra įmanoma". 
Baigdama ji vykusiai pa
brėžė, kad yra labai svar
bu, kad Kanada ir kiti 
kraštai paremtų tą nepri
klausomybės siekimo idėją.

D.E.

• Svečių priėmimas
"Pašvaistės" choras para
pijos salėje vasario 10 d. 
vakare surengė svečiams 
iš Lietuvos priėmimą. Be 
ansamolio "Vilnius" dar da
lyvavo kleb. kuri. K. KaK- 
nevičius, KLB Londono 
apylinkės Valdyba ir "Pa
švaistės" choristai su 
antrosiomis pusėmis. Tai 
buvo staigmenų ir juoko 
iki ašarų vakaras!

ATGAIVINTA 
LITUANISTINĖ MOKYKLA

Rasos Lukoševičiūtės- 
Kurienės iniciatyva ir K.L. 
B.Londono A-kės valdybos, 
tėvų bei talkininkų pastan
gomis atgaivinta lituanisti
nė mokykla. Užregistruoti 
26 vaikai ir 5 suaugę. Mo
kytojauti sutiko R.Kurienė, 
G.Petrauskienė, K.Jakubai- 
tienė,_____ B.Naujokaitienė,
L.Naujokaitis ir S.Chainaus- 
kaitė-Kozakow.

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........  97z%

180-185 d. term, ind...........  93/4%
1 metų term, indėlius...... .10 %
2 metų term, indėlius..... 97a%
3 metų term, indėlius..... 97z%
1 metų GlC-met. palūk. .. 1174%
2 metų GlC-met. palūk. .. 1072%
3 metų GlC-met. palūk. .. 107z% 
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 % 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 83/4% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 1174% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 1072% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 1O’/2% 
Taupomąją sąskaitą   8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 974% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53A%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morglčlus Iki 75% Įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio už lira- 
iytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

GEDIMINAS EIMANTAS, mokyklos įsteigejo vaikaitis.

Dalis būsimų mokinių.

Mokyklos administraci
jos reikalams sudaryta 
mokyklos taryba: pirminin
kė R.Kurienė,tel:(519)- 
657-5258, sekretorius L. 
Naujokaitis, iždininkė D. 
Didžbalytė-Tierney, ūkve
dys - J.Naruševičius; jos 
nariai - D.Andrulionytė- 
Armstrong, G.Petrauskienė, 
K.Jakubaitienė. Kapelionas 
- kun.K.Kaknevičius.

Mokytojai yra kvalifikuo
ti pasiimtoms pareigoms. 
Jie yra arba baigę gimnazi
jų, ar net universitetų 
Lietuvoje, arba iš profesi
jos mokytojai Kanadoje, 
kai kurie net aukštos kva
lifikacijos Kanados gimna
zijos mokytojai. Visi viduri
niosios arba jaunosios kar
tos žmonės.

Vasario 18 d. (vyko 
atidarymas mokyklos, ku
rios atgaivinimas buvo 
sutartas, švenčiant Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tę, kuri buvo minėta vasa
rio 11 d. Kleb.kun. K.Kak
nevičius atlaikė tai progai 
skirtas pamaldas.

I mokyklos atidarymo 
iškilmes atsilankė tiek 
daug žmonių, kad parapijos 

rsalė vos galėjo juos sutal
pinti. Iškilmių pasisekimas 
prašoko ir organizatorių 
viltis. Turėta ir svečių: 
atsilankė ir federalinio 
parlamento narys Terry 
Clifford, buvęs gimnazijos 
direktorius. Eimantų šeimai 
atstovavo Gediminas Eiman
tas, Leonardo Eimanto 
vaikaitis. Taip pat alderman.

Iškilmėms sumaniai va
dovavo Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė. Su kokiu entuziaz
mu buvo sutiktas šios mo
kyklos atidarymas, - paro
do kad štai ir pora smulk
menų. Londone gyvena 
tik 75 lietuvių šeimos, 
tačiau iškilmių dalyviai 
iš karto mokyklos darbo 
pradžiai suaukojo $570. 
Ūkvedžio J. Naruševičiaus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 1374%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 13/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................  123/4%
2 metų .................. 127z%
3 metų .................  1272%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 113/4%

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

judrioji žmonelė Marytė, 
viena geriausių Londono 
šeimininkių, padedama B. 
ir L. Naujokaičių, tai pro
gai pagamino arti 200 cepe- 
linių su priedais. Šventės 
šūkis: "REMKIME SAVO 
JAUNIMĄ - UŽTIKRINKI
ME SAVO TAUTOS ATEI
TŲ"

Mokykla pavadinta šiuo 
vardu: Londono L.Eimanto 
Lituanistinė Mokykla.

A.a Leonardas Eimantas 
pačioje Londono veiklos 
pradžioje dėjo dideles pa
stangas, mėgindamas litua
nistinę mokyklų suorgani
zuoti. Pagaliau jam 1952 
m. kovo mėn. 1 d. pavyko 
jų įsteigti. Ta mokykla 
išsilaikė 33 metus tik jo 
dėka, nes jis buvo ne tik 
vedėjas, bet dažniausiai 
ir vienintelis mokytojas, 
tvarkdarys bei valytojas. 
Žodžiu, visų naštų nešė 
pats vienas su labai maža 
pagalba iš šalies. Už savo 
kruopštų darbų iš visuome
nės jis nelaukė ne tik jokio 
atlyginimo, bet ir padėkos 

DAUGINIS
DRAI DA --- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Blopr St. West, Toronto, Ont.. M6P 1A6 
Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

SKAMBINKITE Tel.: 487-559!

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

ATEIJĮf j LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai^ gatves <nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St, Vest, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

žodžio. Jis be pertraukos 
reiškėsi ir kitoje veikloje: 
kelis kartus buvo K.L.B.
Londono Apylinkės pirminin
ku ir kitose svarbiose pa
reigose. Jis buvo pirmasis 
Apylinkės pirmininkas ir 
tos valdybos, kuri pradėjo 
veikti pagal K.L.B. projek
tų, nors jis nebuvo dar 
nė patvirtintas. Taigi, tuo 
atžvilgiu Londono Apylinkė 
buvo pirmoji Kanadoje.

Ilgametis skautų veikė
jas ( berods, vyr. skauti
ninko laipsniu), stropus 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
ir "Pasaulio Lietuvio" bend
radarbis.

Londoniškiai, įvertinda
mi jo išskirtinų pasišventi
mų, mokyklų pavadino jo 
vardu. Jis mirė 1988 m.sau
sio mėn. 29 d., bet jo 
atminimas išliks ilgai atei
nančiose kartose. D.E.



Iiamilton
PAGERBDAMI MIRUSIĄ JĄ AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI

A.a.KONSTANCIJOS KAMINSKIENĖS atminimui, 
reikšdami užuojautą šeimai, aukojo:

po $ 25 - D.M.Jonikai, R.V.Bartninkai, E.V.Stabin- 
giai,. R.J.Pleiniai; po $ 20 - E.ApanaviČius, M.Chrolavi- 
Gienė, A.I.Zalagenai, F.Krivinskas, Z.P.Sakalai, P.ŠidJaus- 
kas, R. J. JurguČiai, G.J.Krištolaičiai, V. Mikuckas, A.Bun- 
gardienė, A.Liaukus, G.A.Skaičiai, B.T.Stanuliai; po $10 
- J.Bajoraitis, A.Didžbalienė, P.Šiulys, Z.J.Rickai.

Už aukas dėkoja K.L.F.

• Hamiltono Lietuvių Dra
mos Teatras AUKURAS 
iškilmingai paminėjo savo 
veiklos 40-metį. Minėjimas 
pradėtas iškilmingomis 
MiŠiomis, kuriose buvo

dalyvavo pilna salė viešnių 
ir svečių iš Hamiltono 
bei kitų vietovių. Salėje 
buvo sustatyti 27 apvalūs 
stalai, prie kurių galėjo 
sėdėti po 10 asmenų. Taip

buvo kviečiami vakarienei. 
Kiekvieno stalo lankytojai 
buvo kviečiami artėti prie 
specialių stalų, ant kurių 
buvo sudėliota vakarienės 
užkanda. Svečiai galėjo 
pasirinkti pagal savo skonį 
koldūnų, kūgelio ir blynų. 
Prie šio maisto galima 
buvo pasirinkti dar kokį 
nors_ prieskonį- uogienę 
ar rūgščios grietinės. Valgy
tojams netrūko gero apeti
to skaniai paruoštiems 
valgiams.

Sekė kavutė ir įvairių 
rūšių iškeptų pyragų. Šalia 
to buvo atidarytas ir bufe
tas. Norintieji šalto išgė
rimo, galėjo nusipirkti pa
gal savo skonį kų nors 
stipresnio ar lengvo skysti-

mėlio.
Po poros valandų, so

čiai prisivaišinę, viešnios 
ir svečiai skubėjo namo. 
Atrodo, kad ne be reikalo 
kiekvienų metų KLKM 
D-jos narių Hamiltone su
rengtuose vakaruose susiren
ka pilna salė žmonių. Jų 
renginiai visuomet suteikia 
gerų nuotaikų.

Kaip visada, taip ir 
dabar Šiai Draugijai linkiu 
geros sėkmės ir ateityje, 
manydamas, kad panašus 
renginys bus ir ateinančiais 
metais. Malonu painfor
muoti apie sėkmingumų 
ir tautiečius, kurie šiame 
renginyje neatsilankė.

Linkiu gražios sėkmės 
ir kitam kartui.

Z.Pu 1 i anauskas

■ pirmininku sutiko būti dr. 
D.Degesys, o į valdybų 
įeina K.Gaižauskienė, A.
Mackialienė ir N.Paramskie- 
nė.

• A. KaKN aVIČIAUS
laiškas buvo atspausdintas

montrea

"St.Petersburg Times" dien
raštyje sausio mėn. ~23 d., 
laiškų skyriuje, kuriuo jis 
teisingai ir tiksliai atsakė į 
Robert Pittman straipsnį 
"What kind of Soviet Union 
Best for United States".

I.

prisiminti mirusieji AUKU
RO darbuotojai.

Vakare, Jaunimo Centro 
salėje vyko Kazio Inčiūros 
veikalo VINCAS KUDIRKA 
spektaklis. Aktorė H.Žilvy- 
tienė keliomis įtarpomis 
prieš naujų veiksmų, papa
sakojo apie Vincų Kudirkų.

Spektakliui pasibaigus, 
visi sugiedojo Lietuvos 
Himnų.

Po pertraukos vyko 
iškilminga vakarienė ir 
AUKURO veiklos parodėlė.

Po vakarienės sekė 
sveikinimai ir linkėjimai 
režisorei Elenai Dauguviety- 
tei-Kudabienei ir visam 
teatro kolektyvui, talkinin
kams bei rėmėjams.

Po kalbų , apdovanoji
mų ir padėkų dar ilgai 
buvo šnekučiuotas! prie 
kavutės.

BLYNŲ VAKARAS
Lietuvių Katalikių Mo

terų Draugijos Hamiltono 
sk. vasario mėn. 27 d. 
vakare, Jaunimo Centro 
salėje buvo suruošusios 
BLYNŲ VAKARĄ, kuriame

šiame renginyje skaičiuoja
ma, kad dalyvavo apie 
270 žmonių. Tai gana di
delis ir retas skaičius da
lyvių tokia proga. LKMD- 
jos Hamiltono skyriaus 
moterys paruošia tokį pobū
vį, kuriame dalyvauja visa
da gana didelis skaičius 
lankytojų.

Vakaras prasidėjo 6 
vai., scenoje susirinkus 
apie 30 "dūšelių,'' Šeštadieni
nės Mokyklos mokinių. 
Jie vakarų pradėjo daino
mis. Jei teisingai suskaičia
vau, buvo sudainuota apie 
10 įvairių dainelių. Po poros 
jų į tarpus ateidavo moki
nukas ar mokinukė ir pa
deklamuodavo po eilėraštį. 
Tokių momentų buvo irgi 
apie 10. Tam choreliui 
vadovavo dainų mokytoja 
p. Čerškuvienė , Dainoms 
akordeonu dar pritarė jau
nas vyrukas Andrius Čerš
kus. Po kiekvienos dainos 
choristai gaudavo gana 
daug aplodismentų.

Meninė dalis truko apie 
1 valandų. Po to svečiai

floridą
MINĖJO
VASARIO 16-TĄJĄ

kun.V.Zakaras, OFM, orga
nizacijos dalyvavo su vėlia
vomis.

Iškilmingos pamaldos

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jiiluiręs nuo»av«raw nomveM —

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių aąsk. iki. 5.5% 
santaupas................. 7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 7%
90 dienų indėlius .............   10%
1 m. term, indėlius ........... 11% 
1 m. term.Ind.mėn.pal. 10,5% 
3 m. term.indėlius ............ 11 %
RRSP ir RRIF (pensi|os)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m..............  11%
RRSP ind. 3 m........ ........... 11%
DARBO VALANDOS: pirmai) eni oi s, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais — nuo 10 v. r. iki 1 vai. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 7val. vakaro. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiais uždcryta

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 15.5%
nekiln. turto oask. 1 m.. 12.75% 
nekii.turto pask. 2 m.. 12% 
Nemokamas, čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 72-ųsias me
tines Lietuvių Klubo inicia
tyva minėjo apie 500 žmo
nių vasario mėn. 17 d.,LK 
salėje. Minėjimui vadovavo 
J. Gudonis, Buvo įneštos 
Lietuvos Vyčių, Romo Ka
lantos šaulių ir Palangos 
jūrų Šaulių kuopų vėliavos, 
sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Kūrėjas-savanoris 
B.Daukantas uždegė simbo
liškų laisvės žvakelę ir 
tylos minute buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę.

Po kun. V.Zakaro invo- 
kacijos, Nepriklausomybės 
Aktų perskaitė Asta Sli- 
žauskienė, viešnia iš Lietu
vos, o Floridos gubernato
riaus proklamacijų - A. 
Gudonis. Žodžiu sveikino 
vietos Latvių Sųjungos 
pirm.A.Ritums ir raštu 
estų atstovas. Ilgesnį žodį 
tarė George Cretekos,res- 
publikonų kongresmano 
Bill Young atstovas. Jis 
taip pat perskaitė B.Young 
sveikinimo laiškų.

Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo žymus visuomeninin
kas lietuvių ir amerikiečių 
tarpe inž. Valdas Adamkus'.

Jo paskaita buvo labai 
įdomi ir gerai paruošta. 
Jis apžvelgė atgimstančių 
Lietuvų, kuri yra politiniai 
apsisprendusi, civilizuota, 
kultūringu ir demokratišku 
keliu grįžtanti į Europos 
tautų bendrijų. Kalbėjo 
ir apie galimus pavojus, 
atstatant demokratinį gyve
nimą Lietuvoje.

Prelegentui buvo atsidė
kota sustojimu ir gausiais 
plojimais, o Klubo p-kas 
A.Gudonis išreiškė jam 
visų padėkų.

Po pertraukos AUDRA, 
vadovaujama A. KarnienėSį 
pašoko 4 lietuvių tautinius 
Šokius, Klubo Choras padai
navo gražias 6 dainas. Cho
rui vadovauja P.Armonas. 
Solo padainavo St.Citva- 
ras. Chorui akompanavo 
Margaret Sullivan.

Minėjimo proga surinkta 
aukų ALT'ai, JAV LB ir 
Tautos Fondui. Viso- $ 
14,701.

Vasario 18 d. vyko pa
maldos Šv.Vardo bažnyčioje 
Gulfporte. Vargonavo V, 
Kerbelis, pamokslų pasakė

už Lietuvų vyko St.Peters
burg Beach Sv.Jono bažny
čioje, kuriose dalyvavo 
apie 2.000 žmonių, jų tar
pe daug lietuvių. Giedojo 
Lietuvių Klubo Choras, 
dirig. P.Armono. Dvi gies
mes solo pagiedojo sol. 
Algirdas Brazis, svečias 
iš Čikagos. Vargonavo Šv.
Jono bažnyčios vargoninin
kas.

"St. Petersburg Times"
dienraštyje, vasario mėn. 
12 d. laidoje buvo gražiai 
aprašytos iškilmės, skirtos 
Lietuvos laisvei. Laikrašty
je buvo atspausdinta ir 
trijų lietuvaičių, pasipuošu
sių tautiniais drabužiais.

Vasario mėn. 16 d. 
rytų buvo iškeltos lietuviš
kos vėliavos prie Treasure 
Island, St.Petersbur Beach 
ir Gulfport savivaldybių, 
kur minimų miestų atsto
vai perskaitė išleistas pro - 
Kluinacijas.

• J. ir B.Taorai vasario 
mėn. 11 d. Sv.Jono bažny
čios salėje surengė Vati
kano pašto ženklų, Lietu
vos bažnyčių nuotraukų

qlr įvairių kryžių parodų.
Jų aplankė daugiau kaip 
200 žmonių.

• Lietuvių Klubo kultūrinių, 
popiečių ratelio susirinki
mas įvyko Klubo mažojoje 
salėje vasario mėn. 7 d. 
Susirinko apie 100 narių.

Klubo bibliotekininkė 
S.Salienė pranešė, kad bib
liotekoje randasi daugiau 
kaip 1.700 knygų. į Lietuvą 
buvo pasiųstos 230 knygos.

Buvo aptarta neseniai 
pasirodžiusi Lietuvoje V. 

' Gustainio knyga BE KAL
TĖS! Apie autorių ir jo 
gyvenimų papasakojo kun. 
dr.E. Gerulis. Veikalų įdo
miai aptarė prelegentas 
A. Vaškelis. Tai memuari
nio pobūdžio veikalas, atlie- 
kųs savo istorinę paskirtį, 
liečiant autoriaus išgyveni
mus Sibire, parašytas be 
pykčio ir pagiežos.

Apie Knygų pasisakė 
keletas klausytojų. Visi 
pasivaišino kava.

Ratelio valdybos kaden
cijai pasibaigus, A. Kamie
ne pranešė, jog naujuoju 
kultūrinių popiečių ratelio

Montrealio šeštadieninė mokykla atlieka programą Juozinėse.

JUOZINĖSE
Montrealyje veikianti 

NERINGOS Jūrų Šaulių 
Kuopa kiekvienų pavasarį 
AV P-jos salėje surengia 
Juozinių pietus, tuo pagerb
dama vardo dienos proga 
kieb. Juozų Aranauskų 
ir visus susirinkusius Juo- 
zus-Juzes. Šiemet ta proga, 
kaip niekada, prisirinko 
labai daug žmonių. Atėju
sius pasitiko pavasariško: lis 
gėlėmis išpuošta salė, o 
altoriai taip pat buvo pa
puošti gėlėmis, kurias Juo
zinėms paaukojo p.Mileris.

Gausiai susirinkusius 
svečius linksmino mūsų 
Šeštadieninės Mokyklos 
mokinukai, vadovaujami 
ved. J panos_____ Adamonytės
ir dr.Remigijaus Šatkausko. 
Tai buvo mūsų mažylių 
talentų pasirodymas. Eilė
raščius deklamavo Antanas 
ir Dėnlelius Staškevičiai, 
Ina Rudinskaitė, Maika 
ir Adomas Drešeriai,Jūra 
Landry, Juozukas Piečaitis, 
Kristina Ramsay, Linda 
ir Jenifer Baltuonytės. 
Pianinu skambino Juozukas 
Piečaitis ir Andrius Ram
say. Lumzdeliais grojo Lin
da ir Jenifer Baltuonytės, 
Ina Rudinskaitė ir Jūra 
Landry, o mažoji kandidatė 
į Šeštadieninę Mokyklų 
Natalija Drešerytė, stebė
dama netoli scenos savo 

.sesutes .broliuko ir pusbro
lių atliekamų programų, 
tikriausiai su nekantrumu 
laukė kada ir jai teks pa
dainuoti arba padeklamuoti

eilėraštukų Lietuvai.
Vyko vaišės, kurias 

puikiai parengė šeimininkė 
Genė Balaišienė su Maryte 
Girdžiuviene ir Elena Kle- 
ziene.

Vaišių stalus palaimino 
svečias iš Lietuvos, kun.Ą- 
loyzas Volskis. Svečių tar
pe matėsi žmonių iš Lietu- 
vos.vienas jų rašytojo Ka
zio Binkio sūnus Gerdas.

Vaišių pobūvį pravedė 
A.VaiČekauskienė ir jo 
metu kun.J.Aranauskų svei
kino kelios organizacijos, 
taip pat ir KLB Montrea
lio A-kės V-bos pirm. Arū
nas Staškevičius. Jis taip 
pat perskaitė tekstų laiško, 
kuris buvo vėliau pasiųstas 
Kanados min.pirm. B.Mul- 
roney ir pasiūlė visiems 
atsilankiusiems pasinaudoti 
proga ir pasirašyti po tuo 
tekstu. (Buvo .surinkta 7 
lapai parašų).

Laiške buvo parašyta, 
kad Kanados lietuviai prita
ria ir remia demokratiškai 
išrinktųjų Lietuvos vyriau
sybę, jos paskelbtų atstaty
tų Nepriklausomybę ir nau- 
jųjį prezidentų Vytautų 
Landsbergį. Pasakyta, kad 
esame neramūs dėl prez. 
Gorbačiov'o ultimatumo, 
reikalaujančio Nepriklauso
mybės paskelbimų atšaukti.

Pabrėžiama, kad mes 
reikalaujame , jog Kana
dos vyriausybė ragintų 
SSSR taikingai derėtis 
su Lietuvos vyriausybe

. /nukelta į 8 psl............/
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BATŲ TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARUlMių SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALtMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE/ 
zom£as

1990. III. 22

sudbury
• -Vitoldas-Viktoras GUD- 
RIUNAS, 73 m. mirė 1990 
m. vasario mėn.23 d. Ge
neral ligoninėje, Sudbury.

Gimęs Lietuvoje, čia 
vertėsi viešbučių ir motelių 
verslu. Su lietuviais palaikė 
glaudų ryšį ir daug padėjo 
materialiai, priklausė lietu
vių organizacijoms. Paliko 
sūnus - Petrų , Colborne, 
Ont., Viktorų -Subury, Ont-, 
ir dukrų Rūtų - Monetville, 
Ont., brolį Edmundų - Va
karų Vokietijoje.

Kūnas per Lougheed 
Funeral Home sudegintas 
"Parklawn" krematoriume.

• _ GELEŽINIS VILKAS - 
Žuklautojų ir Medžiotojų 
Klubas - š.m.balandžio

mėn.7 d.,šeštadienį, 6 val.v. 
Christ The King Šventovės 
didžiojoje salėje ruošia 25 
m.Klubo veiklos sukakties, 
minėjimų ir tradicinę me
tinę vakarienę.

Meninę programų atliks 
Ona Vindašienė, Valė Taut- 
kevičienė iš Windsor'©,Ont.

Kviečiami Klubo nariai 
ir svečiai skaitlingai daly
vauti. Klubo Valdyba

• LIETUVOS LAISVINI
MO VAJUI- SĄJŪDŽIUI 
aukojo: $500- LŠST "Mai - 
ronio" Kuopa; $100 - KLB 
Sudbury A-kė; $ 100 
V.Stepšys; $ 50 - S.Grinius 
Balmertown, Ont.

LIETUVIŲ SPAUDAI 
aukojo: $ 100 - žurnalui 
"Karys"; $ 50 - "Tėviškės 
Žiburiams" ir $50 - "Nepri
klausomai Lietuvai" - LSST 
Kuopa Sudbury. J.Kr.

7 psl.

V



7 vai. vakaro 
ŠEŠTADIENI,

KURIS IVYKS 1990 m.
BALANDŽIO men. 28 d.

50 Metų Sukaktuvinį

ĮĖJIMAS:

įdo-

Nuotr. R. ŠatkauskoDalis svečių šią metų. Juozinėse, Av Parapijos salėje.

Maloniai kviečiame visus į Kanadoje seniausiojo lietuvių laikraščio

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

SPAUDOS BALIU
Aušros Vartų parapijos salėje

1465 rue de Sfeve, Montreal.

PROGRAMOJE: "SERENADA" , dainos vienetas iš Toronto;

Jono ŠULMISTRO muzika, gera vakarienė, baras, loterija.
$12.50 "NU' VALDYBA

LITAS

•• BALANDŽIO mėn.
<L, AV P-jos salėje^ vyks 
Aloyzo I____________
atvežtos vaizdajuostės 
Lietuvos rodymas. Jis nese
niai lankėsi Lietuvoje ir 
rinkimų proga, Lietuvai 
paskelbus NEPRIKLAUSO
MYBĘ, aprašė savo įspū
džius Montrealio prancū
ziškajame dienraštyje LA 
PRESSE.
Vaizdajuostės bus rodomos 
tuojau po pamaldų. Po to - 
lengvos vaišės.

Atsilankykime visi 
šį renginį, kurį ruošia pats 
autorius ir AV P-jos Cho
ras. Aloyzas Stankevičius 
tikrai turės daug kų 
maus papasakoti.

/........atkelta iš 7 psl./
JUOZINĖSE
šiuo klausimu. Taip 
prašoma, kad Kanada pasek
tų prez. Landsbergio pra
šymu suteikti diplomatinį 
pripažinimų.

STANKEVIČIAUS 
iš

pat

pat keliais žo- 
ir maža dovanėle 

atsisveikinta ir su

Taip 
džiais 
buvo 
kun. Aloyzu Volskiu, palie
kančiu mūsų parapijų ir 
grįžtančiu atgal į Lietuvų.

Kleb.kun. J. Aranauskas 
trumpoje, bet jumoru per
pintoje kalboje padėkojo 
visiems už atsilankymų 
ir gautus sveikinimus. Ma
nyčiau, kad tokiais atvejais 
žmonės labai laukia jo

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

MAGNETOFONUS (VCR) 
ir VIDEO FILMAVIMO 
KAMERAS, tinkamas 
naudoti Lietuvoje. Turi
me pavyzdžių. Galima 
atsiimti ir Toronte.

adamonių Seimą,
TeL: (514) - 256-5355.

žodžio, nes bendrai jis 
yra labai tylus ir, atrodo, 
nekalbus, bet kai prabyla, 
tai yra ko pasiklausyti.

Pietų metu veikė ir 
negausi loterija, kurių pra
vedė D. Augūnienė, A.Usie- 
nė ir M. Vaupšienė.

Šiuo ~ C ’ 
esant 
į savo 
Rytojų, 
mokinių 
Pradėdami dainuoti tų po
puliarių Lietuvoje dainų, 
jie laikė rankose trispalvę, 
o pusbalsiu ir 
kartu 
akyse 
mūsų 
ir ta 
tų mažų, bet mūsų širdžiai 
tokį brangų ir didelį kraštą 
Lietuvų - išplėšti iš tokio

žiauraus ir negailestingo 
likimo žabangų.

Nijolė Bagdžiūnienė

metu Lietuvai 
kritiškame kelyje 

Nepriklausomybės 
visus sujaudino 

daina "Į Vilnių".

nuoširdžiai 
dainuojančių žmonių 
spindėjo ašaros, nes 
širdyse yra viena 
pati svajonė: kaip

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-8297 

D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.Q H3G IS5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 av.) 

Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

pant Viau, Laval, H7G 2V1 
(Prie boul. Concord* ) 

Skambinti Tol: 662-1177

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

Atidaryt* kasdien nao • - JO v. v. 
šeštadieniais : n«o * r. - *:30 v.v. 
Sekmadieniais: aso 10 r. — S:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M-Sc. L.M.C.C. F.R.CJ8. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Shstrbrooka St. W. Suit* 215, Montreal. Qu*., H3G 1L5 

TaL:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKA8 
Suite 1143, Sun Life Building 

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel. (514) - 871-1430

8 psi

• A-a. Alekso JURGUČIO 
atminimui, užjausdama 
žmonų Liudų ir kitus arti
muosius,* Viktorija DAUGE- 
LAVIČIENĖ atsiuntė "NL" 
paremti $35.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

* Vytautas ŠEMOGAS,bu
vusių montrealiečių dr.Jono 
ir Marytės sūnus, su žmona 
ir dukrele Katy netikėtai 
pasirodė Juozinėse, kur 
susitiko su senais pažįsta
mais. Jis su šeima atvyko 
iš JAV praleisti slidinėjimo 
savaitgalį.

• NIDOS Klubo narių susi
rinkimas vyks kovo men.25 
d., sekmadienį, po pamaldų 
AV P-jos salėje.
IEŠKO GIMINIŲ:.

Saulius TUMĖNAS, R ašy. 
tės gt.22-49, Kaunas,233026 
LIETUVA, ieško savo gimi
naičio, išvykusio į Amerika 
1914 m., gyvenusio Čika
goje. Taip pat jo 
gyvenusių Čikagoje: 
celes Runčikienes, 
Sodeikienes. Ona 
vaikus: Alfonsų-
ir Gabrielę - mokytojų, 
kuri galbūt gyvena Bostone.

seserŲ,
Domi-

Onos 
turi 2 
lakūnų

Žiūrėkite siūlomų laiškų, 
dėl Lietuvos nepriklausomy 
bės? pavyzdžius ir adresus 
2-me puslapyje.

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

Toronte tel.: (416) 886-7659

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

Dr. Gahan BERARD, D. M. D.
Danty gydytoja* — chirurgas'

Two kassctc radio -$ 129.-sVideo nuo $399.- 
Video ciimcrfl : $14.99.-

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

f l, < <

1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

MONTREALIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 De Sėve, Montreal, Que., H4E 2A8 
TEL: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907' A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono

MOKA
Certifikatus ....
Term, indėlius:

1 metų ................. 10%%
180 d. -364 d......... 10%%
120 d.-179d........ 10%%

60 d.-119d........ 10 %
30 d. - 59 d.......... 10 %

n%%

uz:
Taupymo - special............. .... 6%%
Taupymo - su gy v. dr........ ... 6%%
Taupymo-kasdienines .... .... 6%%

Einamos sąsk.................... 4%%

RRIF- RRSP-term......... 11%%

RRIF-RRSP-taup......... .... 8 %

uz:
Nekilnojamą turtą — nuo 13% Asmenines — nuo 13%%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA LITE

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve

Pirm. Antrad. Tree. ......... 9:00 - 3:00
Ketvirtadieniais..............12:00 —8:00
Penktadieniais ................10:00 — 6:00

3907 A Rosemont
10:00 - 2:00 
3:00 - 7:00 
2:00-6:00

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Norinitieji įsigyti "VaGOS" ir "MuKSLO" leidyk

lų išleistų knygų Lietuvoje, gali kreiptis į tų lei
dyklų atstovą Kanadoje L JAV-ėse, Liudą Stanke
vičių, 1053 Albanel Cr., Duverney, Laval, P.Q. 
H7G ^K7, Tel.: 669-8834.
"Švyturio" metinė prenumerata oro paštu - $42.-

Peintuiei iPerez Painting
RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

STUCCO & WALL PAPER

D. Perez 
President Tel.: 365-6444

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

\ fTe - - —»

Foto M.L.S.

SISTEMA

2422 MENARD - LASALLE 
P. QUE H8N 1J5

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

* Automobilių nuoma
* Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

366-7818

D. N. BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 .............. Namų: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ™
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. Ii IX 1L7

TEL: 366-5484

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION 
LASALLE, QUĖ. H8P2C5

TEL.: (514) 767 - 4690

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

jonas &c6te realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

MONTREAL ENTERPRISES RGg’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

KAIL1Ų SIUVĖJAS
Didelis pasirinkimas gatavų paltų

* Saugojimas vasaros laiku (Storage)
* Taisau ir re modeliuoju
* Siuvu ir parduodu.

1449 rue 8t. Alexandre, Telefonai:
Montreal, P^Q? H3A 2G6 844- 7307 ir 288-9646

i
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARI AGE - WEDDINGS 
1 5220 Doom Morv Rd. Salta 0 

TONY LAUHNAITIS
M*atr*«l. P. U M3W1X5 Tol.: 481-MOB

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMI NU AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALI ŪMINI JUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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