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LIETUVOS ŠVIESA IR TIESA LAIMI PRIEŠ TAMSUMOS TANKUS
Žodis pasirodė galingesnis už kumšti ir automatą

Henrikas Nagys
Po šios nepamirštamos savaitės, kurios kiekviena 

diena taip giliai ir skaudžiai įsirėžė visą mūsą širdyse 
ir gyveniman, kai kiekvieną valandą po valandos pergyve- 
nom kartu su Vilnium ir Lietuva, sunku parašyti paprasta^ 
apžvalgą, surinkti žodžius kokiam nors įprastam vedama
jam. Turėčiau parašyti eilėraštį. Panašą į BUDAPEŠTO 
BALADĘ, nes dažnai atrodė, kad kartosis visu baisumu 
Budapešto rudens ir Prahos pavasario tragedija. Atrodė, 
kad atėjo eilė Vilniaus "pavasariui"...

Ir štai po šios nakties, kai pasigirdo ir pasirodė 
Kanados CBC ir JAV ABC televizijos specialioje laidoje 
pirmieji galimo taikaus sprendimo ženklai, palengvėjo 
širdis. Kai gerokai po vidurnakčio išgirdau trumpomis 
bangomis iš okupacinių laiką taip gerai pažįstamą britą 
BBC balsą, pranešantį apie įtempimo atslūgimą ir numa
tomas derybas, patikėjau, kad Vilnius sulauks tikrojo Ve
lykę prisikėlimo pavasario.

Vėlesnės ankstyvo kovo 28 d. rytmečio žinios tą 
jausmą dar labiau sutvirtino, nes pranešė apie Gorbačio- 
v’o šaukiamą visą 15-kos respubliką vadovą suvažiavimą, 
kuris turėsiąs išspręsti susidariusią padėtį Lietuvoje. Po

MAŽUTĖ
Janina Degutytė

TU - MAŽUTĖ, TU TELPI VISA 
l ČIURLIONIO KARALIŲ DELNUS ...
TU - RIEKELĖ DUONOS KASDIENINĖS
ANT PASAULIO VAIŠIŲ PILNO STALO ...

TU ANT GAUBLIO - MAŽAS LOPINĖLIS, 
ŽALGIRIO ŠARVŲ PLIENINIS ŽVYNAS. 
PIRČIUPIO LIEPSNOS IR KRAUJO ŽENKLAS. 
EŽERŲ DANGAUS TYRIAUSIAS LAŠAS.

ŽALIAS RYTAS ANT PLIKŲ ARIMŲ.
SPINDULIŲ LIETUS AIKŠTĖS ERDVĖJ.
TU - ANT GAUBLIO - PADŪMAVĘS GINTARAS 
SU PUŠIES KVAPU IR KRAUJO ATŠVAISTU...

TIKTAI MŪSŲ MEILĖJ - TU DIDŽIULĖ. 
MŪSŲ DELNUOSE - TU NESUDEGINAMA.

- ■ - . r a „r a , ■ , a r u x, MUSŲ ILGESY - BRANGIAUSIA PASAKA,šio pasitarimo LIETUVAI, LATVIJAI j,r ESTIJAI bus suteikę,-MŪSŲ AI'YC ' TU T3AULĖS KRAŠTAS, 
ta galimybė būti nepriklausomomis gal po 6 mėnesią.
Su kitomis respublikomis bus susitarta atskirai kokią, 
kokiu būdu ir po kiek laiko jos gaus autonomiją tam tik
roje tautybią konfederacijoje.

Tai buvo tikriausiai Amerikos prezidento pasiuntinio sena
toriaus Edward Kennedy, įgalioto pasiuntinio, laišku ir 
žodžiu atneštąją pasiūlymą ir įspėjimą rezultatas. Nors 
dar mus pasiekia žinios apie galimą reporterią išprašymą 
iš Vilniaus, tolimą distanciją telefoninią pasikalbėjimą 
suvaržymą, ir t.t., tačiau manau, kad sprendimas Mask
voje jau padarytas. Gorbačiov'ui pasidarė aišku, kad pa
naudojus tankus Lietuvoje, bus galas jo Perestroikai, ga
las jo Glasnost ir, svarbiausia, galas ir jo paties valdymui. 
Tapus Stalinu Antruoju, jis būtą pasirašęs sau ir senajai 
Sovietijai, tai klaikiai SSSR, mirties sprendimą. Ir istori
ja minėtą jį kaip visus žiauriuosius carus ir diktatorius. 
Taigi, mažytė Lietuva, tasai Dovydas, išdrįsęs paskelbti 
savo nepriklausomybės apsisprendimą galingajam Galijotui, 
tapo tuo kelio akmeniu, jeigu ne visiškai apvertusiu, tai 
tikrai visiškai kiton kryptin pasukusiu Sovietą imperiją. 
Po kovo mėnesio ji niekados nebebus ta pati.

Paminėti reikia ir dar vieną iš lygiai svarbią veiks- 
padėjusią tą sunkią valandą metu Lietuvai. Tai užsie- 
reporteriai ir stebėtojai, taip pat jaunos lietuvės ir

nią, 
nio 
lietuviai, kurie išgirdo Lietuvos balsą, atvyko į Vilnią 
ir padeda, visiškai save pamiršdami, naujajai Lietuvos 
vyriausybei ir jos parlamentui. Paskutinysis faktas liudija, 
kad išeivija vis dėlto savo uždavinį atlieka. Štai, ką vie
nas Lietuvos parlamento atstovą pasakė reporteriui Peter 
Kent, atstovaujančiam Amerikos televizijos tinklą:" Vie
nas jūsą buvo lygus batalijonui tanką, nes jūsą akivaizdo
je Maskva nedrįso panaudoti jėgą." Dar daugiau: šie užsie
nio žurnalistai, kartu išgyvendami tas įtemptas dienas, 
taip susigyveno su lietuvėmis ir lietuviais, kad galėjo 
visam pasauliui paliudyti ..kokie švarūs, kokie jauni, kokie 
romantikai ir idealistai, ją žodžiais , yra šios šalies jau
nieji žmonės, kaip giliai ir tvirtai tiki jie savo jaunos, 
mažos ir taikios respublikos ateitimi ir pagrįstu reikala
vimu sugrąžinti pagrobtą nepriklausomybę..

KANADOS PARLAMENTAS UŽ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ ' '
PRIIMTA REZOLIUCIJA
J.V. Danys

1990.III.12 d. parlamente buvo iškelta Lietuvos 
parlamento paskelbtas Nepriklausomybės tęstinumo dek
laravimas. Visos trys federalinės partijos vienbalsiai 
- Kanados vyriausybei pritariant - priėmė tokią rezoliu
ciją:

"Yra nuspręsta, kad šitas Parlamentas pripažįsta 
Lietuvos žmonią teisėtą teisę paskelbti Lietuvos Respub
likos nepriklausomybę, kaip tai buvo padaryta ją išrinktų 
atstovą 1990 m. kovo mėn. 11 d."

Rezoliuciją pasiūlė JESSIE FLIS /liberalą partijos 
atstovas/, PAULINE BROWES /progresyvią konservatorių, 
ir BILL BLAIKIE t naująją demokratą, kurią politinė 
programa atitinka socialdemokratams/. Šie trys parlamen
to nariai KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ir 
SĄJŪDŽIO pakviesti, lankėsi Lietuvoje stebėti vykstan
čią rinkimą

Ministerio JOE CLARK Pasisakymai
Parlamento nariai JESSE FLIS ir BILL BLAIKIE 

pateikė keletą klausimą užsienio reikalą minlsterlui Joe 
CLARK, į kuriuos jis atsakė.

Bendrai dėl Nepriklausomybės paskelbimo ir oficia
laus Lietuvos vyriausybės pripažinimo JOE 
CLARK pareiškė, kad Lietuvos deklaracija atkurti Lie
tuvos Nepriklausomybę yra istorinis įvykis ir tą pareiški
mą Kanada šiltai sveikina.

Pereitą metą lapkričio mėnesį privatiniame susiti
kime Sovietą Sąjungos užsienią reikalą ministeris She
vardnadze jį užtikrino, kad Sovietai nesiims represinią 
priemonią Pabaltyje (Red.pabr.). Tuo tarpu ženklai rodo, 
kad to pažado laikomasi.
/Taip buvo kalbėta kovo 12 d. Red./.

Bet ministeris JOE CLARK tiesioginiai neatsakė 
į opozicijos parlamentarą pasiūlymus padaryti for
ma 1 u Kanados pareiškimą dėl nepriklausomybės pripaži
nimo bei suteikimo finansinės paramos, kaip kad padary
ta Lenkijai ir Vengrijai.

Lietuva dabar man taip pat nuolat primena tą 
nepaprastą vaizdą, tiek kartą rodytą televizijoje, kai 
vienas vienintelis kinietis, po žiauriąją skerdynią, mažu 
studentišku knygą ryšulėliu nešinas, ramiai atėjo ir atsis
tojo toje baisioje Beižingo aikštėje priešais atriedančią 
grandinę tanką. Valandėlę visą širdys sustojo: sutriuškins 
tą taikąjį, mažą žmogelį, ar ne? Ir, beveik 
savo akimis: tankai sustojo.

KOVO 11-toji diena bus įrašyta mūsą 
ropos ir pasaulio istorijos knygosna, kaip 
diena, kai LIETUVA išdrįso visos tautos balsu ir vardu, 
atstatyti savo 50 metą vergiją kentėjusios tėvynės Nepri
klausomybės Atstatymo Aktą. Šalia kunigaikščią Lietuvos 
galybės dieną, šalia VASARIO 16-tosios, ta data liks mū
suose mūsą tautos gyvybingumo liudijimu. Ir tai buvo 
padaryta, kaip keli šimtai užsienio žurnalistą teigia ,ramaus 
ir tylaus muzikos profesoriaus Vytauto Landsbergio, At
kurtosios Lietuvos Respublikos prezidento, tvirtai tikint 
padarytojo žingsnio teisėtumu ir teisingumu. Nepasitrau
kiant nė žingsnio atgal dėl to principo: neatšaukiant ne
priklausomybės Atstatymo Akto, kaip to reikalavo tankais 
ir automatais, ir kumštimis grasinęs Kremlius.

Didįjį istorinį bandymą Lietuva atlaikė ne tiktai 
savo prezidento moraline jėga ir drąsa, bet ir visą išrink
tąją parlamento atstovą nesvyruojančia laikysena, visos 
Lietuvos gyventoją nepaprastu susiklausymu ir drausme, 
neišprovokavus jokio incidento, kuriuo pasinaudodama, 
Maskva prieš visą pasaulį teisintąsi turėjusi panaudoti 
jėgą "netvarkai pašalinti".

nepatikėjome

ir visos Eu- 
toji lemtinga

Ir baigsiu savo rašinį kito amerikiečio žurnalisto- 
Jonathan Sanders, atstovaujančio Amerikos CBS televizi
jos tinklą, kovo mėn.28 d. rytinio reportažo iš Vilniaus 
paskutiniais sakiniais. Jis juos pasakė, vaizdajuostėje ro
dant Vilniaus studentą liaudies šokią šokėjas ir šokėjus, 
šokant gatvėje, priešais Lietuvos parlamento rūmus, nes 
salė randasi sovietą parašiutininką užimtuose rūmuose. 
Štai tie žodžiai, rodą kaip daug nuostabos, pagarbos ir 
meilės Lietuva susilaukė iš šią profesionalą, mačiusią 
visokius įvykius visame pasaulyje: " Čia žmonės dažnai 
klauso labiau savo širdies". Tai buvo akivaizdu, kai bai
giantis dienos įvykiams, vakar vakare (t.y. kovo 27 d. 
H.N.) studentą ansamblio šokėjai, eiliniai praeiviai ir 
politiniai veikėjai būriavosi priešais parlamento rūmus. 
Šitaip jie džiaugėsi, kad ją rami ir taiki Respublika išsi
laikė dar vieną dieną (..."they celebrated that their 
gentle Republic survived for one more day").

Dėl Lietuvos Vyriausybės Pripažinimo
Ministeris JOE CLARK pridūrė: "Dabar dar yra 

klausimas, kiek Lietuva pati turės teisią de facto kont
roliuoti savo likimą". Jis pasakė, kad prie finansinės 
paramos Kanada prisidėtą, bet detaliau apie tai nekal
bėjo.
Įtaigokime Parlamentarus ir Valdžios Atstovus

The independence 
train leaves Vilnius
station OOOOOOOOOOOOOOOOCKXX>

OOOOOOOOOOOOOOC

Gorbachev sees treaty

Kaip dabar, taip ir anksčiau ( kaip keliolikos me
tą asmeniškas patyrimas Ottawoje parodė), federalinio 
parlamento ir Senato narią tarpe turime daug palankią 
asmeną Lietuvos ir kitą Pabaltijo kraštą byloms, sie
kiant nepriklausomybės atkūrimo. Atsakingą valdžios 
atstovą bei administracijos laikysena yra daug daugiau 
susilaikanti, nors tie asmenys mums ir turi simpatiją. 
Tarptautinėje politikoje vyrauja pragmatiškumas, ekono
miniai- prekybiniai santykiai. Kanada, palyginant nedide
lė (žmonią skaičiumi) valstybė ir atsargi su "super po
wer" galybėmis. Sovietą Sąjunga perka iš Kanados kvie
čią už kelis bilijonus doleriu o Kanada iš ją tik už mili
jonus (nes ją gaminiams nėra rinkos Kanadoje).

Bet demokratinėje Kanados, kaip ir JAV-bią sis
temoje labai daug svarbos turi piliečią kontaktas su 
savo rajoną parlamento nariais ir vietine spauda, radiju 
ir TV.

Todėl visos Kanados Lietuvią Bendruomenės Apy- 
linkią valdybos ir paskiri asmenys turi rašyti laiškus 
savo parlamento ir valdžios nariams, raginančius parem
ti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą.

Klaidinga manyti, kad tai padarys viena Krašto 
valdyba. Jos centrinės funkcijos yra svarbios, bet ribo
tos. Jos asmenys negali turėti ryšią su parlamentarais 
ir vietine spauda 19-koje Apylinkią. Vienam ar dviems 
nariams tai neįmanoma atlikti ir Kanados politinėje 
sistemoje neefektinga.

****************

as key to Baltic peace
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Už Lietuvos iilaisvinima! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour lą liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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iš anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Žemiau - tekstas , kuris buvo atspausdintas ir Parlamen
to leidinyje:

LITHUANIA

DECLARATION OF INDEPENDENCE

Mr. Jesse Flis (Parkdale—High Park): Mr. Speaker, 
yesterday the world witnessed another historic event 
when the newly-elected Lithuanian Parliament declared 
a reborn, independent, democratic Lithuania.

Therefore, it is a great honour for me to introduce this 
all-party resolution, seconded by the hon. member for 
Don Valley North and the hon. member for Winnipeg 
Hanscona.

The resolution reads:
Be it resolved that this House recognize the legitimate right of the 

Lithuanian people, as expressed by their elected representatives on 
March 11, to declare the independence of the Republic of Lithuania.

The Acting Speaker (Mr. Paproski): The House has 
heard the terms of the motion. Is it the pleasure of the 
House to adopt the motion?

Some Hon. Members: Agreed.

Motion agreed to.

• KANADOS SENATO DEBATUOSE, 1990 m. kovo mėn.
14 d. Hon. Stanley HAIDASZ taip pat patiekė konėlėn- 
šuotą Lietuvos jvykTą ' eigą, pabrėždamas, kad vasario 
24 d., š.m. laisvuose, demokratiškuose rinkimuose buvo 
didele dauguma pasisakyta už Sąjūdį ir prezidentu išrink
tas Vytautas Landsbergis. Po rinkimą pirmuoju darbotvar
kės punktu buvo paskelbtas LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS TĘSTINUMAS ir todėl Lietuva paskelbta nepri
klausoma valstybe. Už tai balsavo 124:0, susilaikius 6- 
iems komunistą deputatams.

Taip pat kreipimesi priminė, kad dabartinėje SSSR 
konstitucijoje nėra nieko įrašyta, kas galėtą drausti bet 
kokiai respublikai išstoti iš:sąjungos.

Paminėjo ir Shevardnadze - SSSR užsienią reikalų, 
ministerio užtikrinimą Kanados užsienią reikalą min, loe 
Clark, kad "there would be no crackdown on Lithuania, 
no invasion by tanks", o Joe Clark kalbėdamas parlamen
te pareiškė, kad mes turėtume paraginti kaip galima 
greičiau Sovietų, Sąjungos vyriausybę išspręsti situaciją 
ir pripažinti de facto ir de jure LIETUVOS SUVERENU
MĄ ir NEPRIKLAUSOMYBĘ.Kvietė visus senatorius pri
imti jo siūlymą, pabrėždamas, kad lietuvią kilmės gy
ventojai Kanadoje ir kituose kraštuose, o ypatingai Lie
tuvoje, labai įvertins tokį elgesį.

DEDAME PAVYZDŽIUS LAIŠKŲ IR TELEGRAMŲ TEKSTŲ^ 
KURlATS^AUTE^ŠINAUDOTl IR KEiSTl JUOS SAVO 
NUOŽIŪRA: TAIP PAT DEDAME SVARBIAUSIOS ADRESUS.------------------------------- ---------

Atsiprašome NJL. skaitytojų, kad beskubant laikrašti nu
vežti spaustuvėn, šiuose tekstuose liko neištaisytos kelios 
nemalonios korektūros klaidos. Tuos tekstus spausdiname 
dar kartą:
• We expect Canadian Government to recognize de jure 
and the facto the Government of free and independent 
Lithuania.
• Thank you for the concern and support you expressed 
to the independent Republic of Lithuania. It iš vitally 
important at this critical moment to grant official recog
nition to the new Lithuanian Government.

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

• PROF. VYTAUTAS LANDSBERGIS, PRESIDENT OF 
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 
prez. George Bush ir Nick Auf Der Maur už jų oficialius 
pareiškimus Lietuvos naudai.
2 psl.

Clark, DIMANCHE 25 MARS 1990

STIPENDIJOS
LIETUVIAMS STUDENTAMS

For Immediate Release

CANADIAN LITHUANIAN COMMUNITY TO ASK GOVERNMENT 
TO RECOGNIZE INDEPENDENT LITHUANIA

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS praneša, kad stu
dentai, morintieji gauti 
stipendijas 1990/1991 moks
lo metams, turi paduoti 
Fondui prašymus iki š.m. 
gegužės mėn. 15 d., juos 
prisiunčiant KANADOS LIE
TUVIŲ FONDUI, 1573 
Bloor St. W. Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

Specialiai paruoštas pra
šymo formas stipendijai 
gauti galima pasiimti iš 
KLB Krašto Valdybos raš
tinės, arba paprašyti 
siųsti rašant: 
Valdyba, 1011 
Toronto, On t.

pri- 
KLB Krašto 
College St., 
M6H 1A8.

K.L. Fondas
Pacevicius went on 
leaders to join with 
people of Lithuania, 
to the Canadian parliamentary observer 
recently returned from Lithuania.“

0 Al Juzukonis
PRG Effective Communications 
111 Peter St. Ste. 606 
Toronto,

Ste 
Ontario

Tel. B
R

(416) 599-3195
(416) 238-1020

REPUBLIC OF LITHUANIA
DECLARATION OF INDEPENDENCE—DEBATE ADJOURNED

Hon. Stanley Haidasz, pursuant to notice of Tuesday, 
March 13, 1990, moved:

That the Senate of Canada convey its congratulations 
to the Supreme Council of the Republic of Lithuania for 
its patriotism and courage on March 11, 1990, expressing 
the will of the nation, unanimously and solemnly pro
claiming Lithuania a sovereign power and an independent 
state;

That the Senate recognize the right of the Lithuanian 
government and democratically elected Supreme Council 
to declare independence of Lithuania; and that the Senate 
express its wish that Lithuania achieve full freedom and 
complete sovereignty;

That the Senate also urge the Government of Canada 
to support the will of the Lithuanian nation and the 
Supreme Council toward that goal; and

, That the Honourable the Speaker send the text of this 
motion to the Chairman of the Supreme Council of the 
Republic of Lithuania.

LITHUANIA

Mr. Bill Blaikie (Winnipeg Transcona): Mr. Speaker, 
as has already been brought to the attention of the 
House, there is an all-party agreement to pass a resolu
tion recognizing the legitimate right of the Lithuanian 
people, as expressed by their elected representatives on 
March 11, to declare the independence of the Republic 
of Lithuania.

The right hon. Secretary of State for External Affairs 
mentioned in his response to an earlier question that he 
had spoken to Soviet leaders before this event. Has he 
an intention to speak to them now, after the event, and 
will he be communicating any formal message to the 
Soviet Union with respect to the Canadian position on 
Lithuania?

Right Hon. Joe Clark (Secretary of State for External 
Affairs): Mr. Speaker, I think that is a very constructive 
suggestion. Whether or not I speak to Mr. Shevardnadze 
personally or directly, we will certainly communicate not 
only the decision of this Parliament, assuming the 
resolution discussed during Question Period is adopted 
by Parliament, but also some other comments that we 
think might be appropriate and helpful in achieving a 
situation where there is the de facto right of Lithuanians 
to control their destiny.

Mr. Bill Blaikie (Winnipeg TYanscona): Mr. Speaker, 
will the minister be directing officials in his department 
to begin plans for economic co-operation and other 
relationships with Lithuania separate from the Soviet 
Union in the way that the department is now considering 
relationships with Poland, Hungary and other countries 
in east and central Europe?

Does he intend to give that sort of instruction to his yyj-jj ez1//? 7 *7 1/7/rj 77 j c 
department to lay the foundation for the day when this ''t-KOVtC LTL r LLT LLLLC3 jl/uCtJ 
independence is fully realized and economic co-opera
tion with Lithuania which they will need can be estab
lished?

Right Hon. Joe Clark (Secretary of State for External 
Affairs): Mr. Speaker, I will certainly instruct my officials 
to take account of the historic developments which have 
come to fruition and to a point over the weekend and to 
do that in a way that contributes in as constructive a way 
as we can to the de facto exercise of sovereignty that may 
soon be a matter to which Canada can make some 
tangible contributions.

Les deputes lituaniens
d’aprts AFP et Reuter

se disent «en pays
occupe»

March 9th, 1990

independent and

I would like to suggest

2/ granting of its recognition

sincerely,Yours

THE. GAZETTE. MONTREAL. FRIDAY. MARCH 23. 1990

of bilateral diplomatic relations be- 
Lithuania, and

3/ establishment 
tween Canada and

de facto,

50 years Canada has

CANADIAN UKRAINIAN VOICE: _
Dear Mister Prime Minister,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
__________ lietuvybei išeivijoje!"

The national executive of the Canadian Lithuanian Community will 
be holding a press conference on Monday March 12th at 10:00 am, 
at the Lithuanian Community Centre, 1573 Bloor Street West to ask 
the federal government to 
desires of the people of 
democratic state.

support the legitimate and democratic 
Lithuania for a free,

“Each year for the past _ ____
principled support for the Lithuanian people, 
recognize 'de jure* the annexation of Lithuania 
to translate 
Canada for 
president of

its 
to

reaffirmed 
by refusing
It is now time 

principle into concrete action. Lithuania looks to 
support and recognition.“ said Al Pacevicius 
Canadian Lithuanian Community.

Lithuania is 
vote by the
Sajudis (The ______ ______ ___ ___t
have said that they will base their declaration on the original 
1938 constitution of Lithuania and the original declaration of 

1918, both of which were 
illegal annexation of Lithuania

expected to regain its independence on Sunday with a 
newly elected Lithuanian Supreme Soviet. Leaders of 
coalition of Lithuanian Reform parties and groups)

independence on February 16th, 
overturned by the occupation and 
by the USSR in 1940.

have asked national community 
as a gesture of support for the

to say,“We
us on Monday
We have also extended a special invitation

group who have just

Al Pacevicius, president 
Canadian Lithuanian Community 
1011 College St. 
Toronto, Ontario
B. (416) 533-3292
O. (416) 762-7393

In view of the recent developments in Lithuania and 
the Soviet Union in general, 
to you the following: 
1/ an instant reconfirmation 
recognition of the Republic of

of the Canadian de jure 
Lithuania,

4/ influencing, by„ diplomatic means, the Central Go
vernment of the USSR in Moscow to implement Article 
72 of the Soviet constitution in not-opposing the Lithua
nian declaration with regard to the secession of the 
former "Lithuanian Soviet Socialist Republic" from the 
Soviet Union.

I wish to emphasize that the above mentioned actions 
of the Canadian Government would greatly influence 
and encourage other nations under the Soviet Russian 
domination - Latvians, Estonians, Byelorussians, Ukrai
nians, Georgians etc. - to seek reestablishment of their 
independent status quo ante, i.e. before the Soviet Rus
sian aggression in the first half of the 20 th century.

professor Emeritus, University 
"Nepriklausomai Lietuvai" rašto

P.S.Dr.J.B.Rudnyckyj, 
of Manitoba, atsiuntė 
kopiją ir ant jo vizitines kortelės mums yra užrašyta 
"With best wishes: Vivat Lithuania libera."

LITHUANIA Deserters offer 
Moscow excuse for force: official

Plead for us, Lithuania asks 
world Soviets show armored

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 500,000 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:



Valentinas Gustainis

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

pagaliau mes tremtinių gyvenvietėje.
/tęsinys/

Vienų rytą, mūsų gyvenvietę padengus šviežiam snie
gui, išgirdome, kad į kambarį, kuriame gyveno Vladas 
Sartys su senu tėvu ir seserimi, pėdskais iš džiovyklos 
atsekęs komendantas. Po Sarčių gultais jie aptiko pusmai
šį miežių. Pasirodo, tą naktį eidamas į džiovyklą miežių, 
Sartys neapsižūrėjo, kad maišas kiauras. Taigi, pėdsakai 
atvedė tiesiai į palovę. Nebuvo kaip išsiginti. Kažkas 
buvo girdėjęs, Kad senų žmonių už nusikaltimus nebau
džia. Gelbėdamas savo sūnų, kaltę prisiėmė senasis Sar
tys. Jis buvo tardomas. Nežinia, kaip būtų buvę toliau, 
tačiau viską užbaigė senuko mirtis. Šaltą dieną grupę 
tremtinių, tarp jų ir senąjį Sartį, vežė į kitą ūkį Talieą 
tame pačiame Ust Kano rajone. Kelionėje Sartys buvo 
apsiavęs tik savo darbo medinėmis klumpėmis, apsivy
niojęs autais, ir nė nepajuto, kaip nušalo kojas. Jas teko 
amputuoti, ir senukas neišlaikė. Beje, tą kartą į Talieą 
išvežė ir gerus mūsų kaimynus Zarembas iš Kretkampio 
dvaro. Zarembos dirbti nepajėgė, nes buvo bebaigiu sep
tintą dešimtį metų. Gaila būdavo žiūrėti į tuodu senelius. 
Jis Varšuvos universitete baigęs Teisių fakultetą, ji irgi 
apsišvietusi, puikiai kalbanti prancūziškai. Bet jų kultū
ringumas čia neturėjo jokios reikšmės: jie buvo traktuo
jami kaip Klasiniai priešai. Porą kartų Zaremba bandė 
nuo sunkių darbų atsipirkti. Pirmiausia padovanojo ko
mendantui savo aulinius chroninius batus. Už tai keletą 
dienų buvo paliktas ramybėje. Paskui teko kitam Komen
dantui atiduoti dryžas vizitines kelnes. Bet ir tos dova
nos neilgai jį nuo stumdymų apsaugodavo, nes NKVD są
rašuose jis figūravo kaip dvarininkas.

Vieną dar nešaltą dieną sutikęs labai nuliūdusią Zarem- 
bienę, pakalbinau ją, paklausiau, kaip jaučiasi.

- Kaip šunelis šulinyje!- atsakė ji man prancūziškai.
- Kodėl taip liūdnai?
- iš čia mes jau niekur neišeisime: čia mūsų kelio 

galas, - prislėgtu balsu atsakė moteriškė. - Dabar aiškiai 
prisimenu Herbačiausko horoskopą. Berods 1933 metais

Kanados Lietuvių Fondas
Nauji nariai:
1594. Mockus Jonas R............................................... $ 1UU.-
1595. Seliokas Alfonsas .................................................... 1,UUU.-
1596. Burinskienės Elenos atminimui ............................. 120.-
1597. Kačinskas Stasys........................................................ 100.-
1598. Armonas Petras............................................................ 1U0.-
1599. Jusys Antanas.................................................................100.-
1600. Kybartas Vladas............................................................ 100.-
1601. Apanavieienė Teresė..................................................100.-
1602. Krakaitis Albinas....................................................... 100.-
1603. Stanaičio Juozo atminimui....................................... 1o0.-
1604. -~Verikaičio Vaclovo atminimui............ ................ 100.-
1605. Žulyš Petras.......................... .................. .................. 100.-
1606. Šarūnienės Onos palikimas.................................. 2,000.-
1607. Adomausko Jono atminimui...................................... 255.-
1608. Kunkulio Vlado atminimui...................................... 100.-
1609. Hamiltono Ateitininkai............................................ 100.-
1610. Balsas Petras..................................................................10o.~
1611. Astas Juozas................................................................... 100.-
1612. Kuras Tomas................................................................ 100.-
1613. Kybartai, Alfonsas ir Emilė...................................1,000.-
1614. šapokienės Ados atminimui..................................... 120.-
1615. Barkausko Otto atminimui......................................177.-
1616. Macikūno Stasio atminimui..................................1,000.-
1617. Čečkauskas Zenonas....................................................100.--
1618. Vaitkučio Jono atminimui.......................................... 140.-
Nariai papildę įnašus:

23. K.L.B. Ottawos Apylinkė................................ $10,0u0.~
24. K.L.B. Delhi Apylinkė................................................920.-

50. Pilipavičiai, A. ir A......................................... 200.-
97. Danaičiai, A. ir S............................................. 300.-

102. K.L.B. Sault Ste. Marie Apylinkė.............. 1,000.-
180. Bersėnaitė-Cers Z.............................................. 500.-
198. Karbūno Leono atminimui............................ 2,401).-
221. Krono Balio atminimui................................... 500.-
327. Did. L.K. Algirdo Šaulių kuopa................... 30U.-
377. Grusys Pr................................................................ 125.-
419. Raščiaus Antano atminimui............................ 1,200.-
632. Žmuidzino Jono atminimui.............................. 632.-
751. Valaitienė J............................................................ 700.-
770. Masiulis A................................................................ 200.-
771. Masiulienės M. atminimui ............................... 225.-
828. Obcarskis A............................................................ 300.-

1040. Domeikos J. atminimui.................................... 515.-
1086. Vilčinsko K. atminimui ................................... 1,080.-
1098. Regina P................................................................... 700.-
1102. Hamiltono Sporto Klubas Kovas.................... 400.-
1143. Šimonėlis P............................................................. 200.-
1243. Staniaus Leono atminimui............................... 773.-
1317. Uleekaitė Jūratė, dr............................................ 125.-
1355. Steponavičius Br.................................................... 300.-
1514. Gudinskų P. ir O. atminimui ........................... 200.-
1518. Urbonaitės E. atminimui ................................... 570.-
1534. Maziliauskai J. ir B.............................................. 250.-
1544. Kęsgailienės Joanos atminimui .................... 54,482.-
1579. Mitalo A. atminimui .......................................... 555.-
1596. Žūtautaitės Elenos atminimui........................... 140.-
Pradiniai įnašai:
Trakymienė T........................................................................... $ 25.-
Dubinsky V.......................................................................................16.-
Rimkuvienės Alės atminimui ........................................... 4u.-
Urbaič-io Viktoro atminimui .............................................. 25.-
Kiklikas Juozas .........   20.-

Naujus narius sveikiname. Papildžiusiems įnašus dėko
jame. Padariusius pradinius įnašus kviečiame papildyti 
iki $100.- ir tapti KL Fondo nariais.

Kanados Lietuvių Fondas
• A.a. .Joana Kęsgailienė savo testamentu paliko Kana
dos Lietuvių Fondui $53,865.68.

A. Žmuidzinas savo tėvo dr. J. Žmuidzino atminimui 
prisiuntė Kanados Lietuvių Fondui $50.- (U.S.)

K. L. Fondo Informacija
1990.1 II. 29

jis mums pasakė: "Saugokitės kalnų, nes kalnai tai jūsų 
nelaimė, tai jūsų kelio galas!" štai, mes jau kalnuose, 
atsidūrėme čia visai netikėtai... Na, ar nesipildo Herba
čiausko pranašystė? iš čia mes savo kaulų jau neišnešime, 
yįsįęma amžiams čia liksime, - beviltiškai atsidųąp-.'Ža-- 
reTOtaSnė. ■' ’C''"' .

.c^įiįrembas ir keliolika kitų tremtinių išvežė į tarybinį 
ūkį, kur buvo veisiami taurieji elniai maralai. Senukai 
važiavo tenai su tam tikromis viltimis, nes sužinojo, kad 
to ūkio direktorius lenkas. Juodu tikėjosi, kad su len
kais jis bus žmoniškesnis, mat save laikė lenkais. Be to, 
tenai vasarą bulvės retai nušąla, vadinasi, lengviau su 
maistu. Deja, Zarembų viltys neišsipildė. Visai neilgai-'
juodu tvėrė naujoje gyvenvietėje, anaiptol ne toks jau 
geras lenkas pasirodė tasai direktorius. Nedarbingus Za
rembas jis niekino. Juodu, neturėdami ką valgyti, išsivirė 
sušalusiu bulvių,, nuo jų, susirgo ir numirė vienas Daskui 
kitą.

Direktoriaujant Gerasimovičiui, mūsų gyvenimas nebu
vo toks sunkus, nes ofcialiai mes nebuvome niekinami, 
nebuvo diskriminacijos tarp vietinių ir tremtinių. Pats 
direktorius irgi būdavo mandagus, tremtiniams net ranką 
paduodavo.

Susiorientavęs, kad čia labai gerbiama ir vertinama 
žmogaus proletariška kilmė, aš nepraleisdavau progos 
rekomenduoti iš kumečių Kilusį Vytautą Duobų, sakydamas 
kad jis "batrak s deda i pradeda", taip pat ir Viktorą 
Tamulaitį su žmona, dar Lietuvoje žinomus kairiosiomis 
pažiūromis. į mano rekomendacijas buvo atkreiptas dėme
sys. Direktorius Duobą kviesdavosi namo, jį pavaišindavo, 
leisdavo save apkirpti. Man rūpėjo išaiškinti ūkio vado
vybei, Kad mūsų tremtiniai nebuvo nei dvarininkai, nei 
pirkliai, nei fabrikantai, net ir ne buožės, kaip pradžioje 
į mus žiūrėta.

Žiemą, kai grūdai valstybei jau ouvo atiduoti ir dar
bai džiovykloje sulėtėjo, tarybinio ūkio vaoovybė iš trem
tinių atrinko devynis vyrus ir pervedė juos dirbti staty
bos ceche. į tą skaičių patekau ir aš. Kiti atrinktieji: F. 
Šileika, Lietuvoje tarnavęs miškų žinyboje, V. Tamulaitis 
Lekėčių girininkijos raštininkas, V. Sartys, ūkininko sūnus, 
Martišauskas, buvęs pasienio policininkas, St. Grincevi- 
čius, Ilguvos dvarininkų sūnus, J. Degutis, ūkininkai
tis nuo Ąžuolų Būdos, Chmieliauskas, mokytojas iš Prienų 
apylinkių, BarausKas, kalvio sūnus nuo Skriaudžių. Paskir
ti į statybos cechą, mes svarstėme, Ką čia veikti, neri
mavome, kad tarp mūsų nebuvo nė vieno gerai mokančio 
statybos darbus.

Susirinkę statybos ceche, kuris buvo lentpjūvėje, mes 
oficialiai susipažinome su darbų vykdytoju, čia vadinamu 
prorabu, Pliusninu ir dešimtininku ščeKOtovu, kuris mums 
buvo pristatytas kaip tiesioginis viršininkas, o prorabas 
- tai aukštesnysis viršininkas. Tasai dešimtininkas Ščeko
tovas buvo jau pagyvenęs, gana kandaus liežuvio, bet 
apskritai nepiktas žmogus. Žiemą jis vilkėdavo rudmargių 
šunų kailių puspalčiu, pasiūtu plaukais į viršų. Šunų kailių 
drabužiai šaltuose Altajaus kalnuose labai vertinami. Ir 
mūsų dešimtininkas savo šuniniu puspalčiu labai puikuo
davosi. Tačiau mums, prie tokių apsivilkimų Lietuvoje 
nepratusiems, gauruoti ir dar margi šunų kailių drabužiai 
atrodydavo keisti, iš dalies dėl to, kad kai kam iš mūsiš
kių Ščekotovo pavardė buvo sunki ištarti, iš dalies dėl tų 
jo kailinių mūsiškiai netruko jį praminti Šunskūriu. Vėliau 
jis pats sužinojo, kaip mūsiškiai jį pravardžiuoja, bet nė 
Kiek nepyko, rfė'šJji:sl> buvo ogūs su humoru. Nors šun
skūriu jį praminiau ne aš, bet jis lyg atsirevanšuodamas 
mane vadindavo Raudonskūriu - mat, nuolat vilkėdavau 
raudona skrandute, kurią man buvo įtaisiusi sesutė Agota, 
kai 1940 metų rudenį mūsų apylinkėje pasklido kalbos, 
jog bolševikai visus baltarankius ir skrybėlėtus naikinsią. 
Kaimiška rusvai dažyto kailio skrandutė turėjo mane 
priartinti prie kaimiečių ir teiKti darbo žmogaus išvaizdą. 
Tada aš pirmą Katą gyvenime įsitaisiau aulinius batus, 
kad tik būčiau panašesnis į kaimietį. Su ta skrandute 
mane ir išvežė iš Lietuvoj. Ilgai ir ištikimai ji man 
tarnavo: dieną darbe, naktį kaip apsiklojimas.

Taigi, statybos cecho dešimtininkas Ščekotovas-Šun- 
skūris pasišaukė mus į cecho dirbtuvėlę ir pasakė, kad 
važiuosime į mišką gaminti statybinės rąstų medžiagos. 
Painstruktavo, kur turėsime važiuoti, kokius medžius ir 
Kaip kirsti, kokia dienos norma ir pan. Čia pat parodė 
trejas rogutes, pakinktus, pasakė, kad gausime arklius, 
pritvirtintus statybos cechui. Darbą jis mums suplanavo 
taip: šeši - vadinasi, trys poros, medžius versite, skersuo
site ir genėsite, o kiti trys - arkliais juos trauksite į krū
vas. Tinkamus medžius liepė pasiri Ąti patiems, žiūrėti, 
Kad jie nebūtų nei per stori, nei peP ploni, kad būtų tie
sūs, kad tiktų į sienojus, būtų maždaug po pusantro šim 
to metų amžiaus. Kelmus liepė palikti žemus (trečdalis

IR VIENO ŽMOGAUS
BALSAS REIŠKIA

Algimanto Gurecko Li
tuanistikos Tyrimo ir Stu- 

sienų ir žemėlapių klausi 
mais ir yra sėkmingai rea 
gavęs į įvarių leidėjų klai 
das.

dijų Centro mokslinio bend
radarbio pastangomis, NA
TIONAL GEOGRAPHIC So
ciety sutiko savo naujuose 
žemėlapiuose ir atlasuose 
pažymėti, kad JAV nepripa
žįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prijungimo prie 
SSSR. Ką tik pasirodžiusia
me Sovietų Sąjungos že
mėlapyje, kuris yra NA
TIONAL GEOGRAPHIC 
žurnalo kovo numerio prie
das, tokia pastaba ryškiai 
atspausdinta prie pat Lietu
vos.

Panaši pastaba bus ir 
NGS Atlaso 6-toje laidoje, 
kuri išeis dar šiais metais 
(ji buvo "iškritusi" iš 5- 
tos laidos). NGS laišku dė
kojo Algimantui Gureckui 
už suteiktus duomenis apie 
Lietuvos vietovardžių ir 
gyventojų skaičių naujau
sius pąsikeitimus.

AQ Gureckas, Windsor, 
CT, gyventojas, yra Chi- 
cagos Jaunimo Centre 
veikiančio LTS Centro eks
pertas Lietuvos teritorijos 

skersmenis) ir juos nužievinti, šakas surinkti ir vietoje 
sudeginti, kaip reikalaujama miškų eksploatacijos taisyk
lėse.

Pirmą rytą labai nustebome, kad į naują daroovietę 
qiiekas mūsų nelydi. Patys būgštavome miške paklysti. 
Tačiau Ščekotovas smulkiai nupasakojo, kaip ir kur^ va
žiuoti, kokioje lygumoje tinkamo miško rasti, išvažiuo
jant jis padavė man ir tam tikrą spausdintą lentelę nu
kirstų medžių tūriui matuoti. Tačiau užrašinėtojo ir ma
tuotojo pareigų aš neprisiėmiau - pasakiau, kad Šileika iš 
profesijos miškininkas, todėl šį darbą atliks geriau už 
mane, ščekotovas neprotestavo, ir "tabelščiku" liko Šilei
ka.

Gavę tokį nepaprastą viršininkų pasitikėjimą, mes 
rimtai ėmėmės pavesto darbo. Kirtome medžius tik nuro
dyto storumo, tiesius, pjovėme palei žernę, kelmus čia 
pat žievinome. Trejos šlajos vilko nukirstus rąstus į krū
vas, Šileika matavo Kubatūrą, užrašinėjo, ir mes pamatė
me, kad įvykdėme dvigubą dienos normą. Miške dirbti be 
prižiūrėtojo gana malonu ir įdomu. Dar ne visur čia žmo
gaus koja buvo stovėjusi. Kartą aptikome nudžiūvusį 
maumedį ir nustatėme, kad jam arti 7UU metų! Beje, 
kirsdami maumedžius, susidūrėme su viena kliūtimi: jie 
labai sakingi, o tie sakai taip prilimpa prie pjūklo, kad 
neįmanoma patraukti. Nuolat tenka tuos kietus sakus 
kirvio ašmenimis nuo skerspjūvės skutinėti. Tai labai 
grasu. Sužinojom, kad pjūklus reikia sutepti žibalu ar 
bent dažnai juos vandeniu aplaistyti. Žibalo neturėjome, 
o k.ur čia gausi vandens, kai šąla-35®?!

Dirbti oficialiai turėjome 8 valandas. Bet faktiškai 
dirbdavome daug mažiau, nes būdavome pusalkaniai ir, 
antra, nebuvome suinteresuoti piniginiais atlyginimais, 
kadangi pinigai čia buvo kone beverčiai. Tačiau mūsų vir
šininkai rūpindavosi, kad į darbą išvyktume laiku ir iš jo 
negrįžtume per anksti, iš ryto prorabas ar pats dešimti
ninkas eidavo į duonos parduotuvę ir reikalaudavo mums 
duoną parduoti be eilės pagal specialius sąrašus. Turėda
vome jau pasikinkę arklius privažiuoti prie parduotuvės 
ir, gavę duoną, skubėti į mišką. Betgi ne visą duoną mes 
imdavomės su savimi - dalį reikėdavo palikti šeimai, be 
to, ir sau vakarienei.

Miške laisvo laiko turėdavome begales. Rytą atvažia
vę pirmiausia susikurdavome didelį sausų rąstų laužą ir 
po valandą kitą prie jos šildydavornės, kartais pasikep
dami ir po riekelę duonos, kuri važiuojant sušaldavo į 
ragą. Paskui matydavome, kad normos jau viršytos, vėl 
susėsdavome prie laužo ir laukdavome, kada bus galima 
važiuoti namo.

Po kokios poros savaičių į mišką atvažiavo Šunskūris 
patikrinti, kaip mes dirbame, ar teisingai Šileika užraši
nėja pagamintą medžiagą. Nustebome, kad prie nieko ne
prikibo, už darbą net pagyrė. Taip gerai nusiteikusiam 
dešimtininkui ėmėme skųstis, kad per maža maisto, kad 
nepajėgiame dirbti ir būsime priversti visai darbo atsisa
kyti. į tai jis juokais, lyg grasindąmas atsakė:

- Jesli ty ne žral iii tvoja žopa golaja, nas eto nrten- 
še vsevo kasajetsia, no na rabotu ty dolžen vychodit kak 
štyk!

Jabagano arklių tarybiniame ūkyje buvo daugybė įvai
rių arklių. Vien veislinių kumelių čia buvo netoli tūkstan
čio, kelios dešimtys eržilų, tūkstančiai žiemamičių ir 
dveigių kumeliukų, keli šimtai darbo arklių, iš tokios 
daugybės visko pasitaikydavo: nusilauždavo kojas, kitaip 
susizeisdavo, kartais vilkai apdraskydavo, net patys be- 
lakstydami užsimušdavo. Be to, šimtai antražiemių ir 
pirmažiemių krisdavo nuo pažandžių ir kitų ligų, iš pra
džių ne tik dvėselienos bet ir pusiau padvėsusių arklių 
mėsa maistui nebuvo vartojama. Tačiau kai su maistu 
darėsi vis striukiau, veterinarijos darbuotojai leido peiliu 
pribaigtų arklių mėsą pardavinėti darbininkams, iš karto 
dauguma mūsiškių net labai sveiko ir gražaus arklio 
mėsos negalėdavo nė į burną paimti. Sykį užsimušė pui -- 
kus arklys, jo mėsa, savaime suprantama, pateko į mais 
to sandėlį. Prorabas pasisiūlė ir man keletą kilogramų 
tos geros arklienos išrašyti. Kadaise, studijuodamas Pary
žiuje, arklienos keletą kartų buvau valgęs, ir tie patie
kalai man labai patiko, kol nežinojau, iš kokios jie mė
sos. Šį kartą tos geros mėsos neatsisakiau. Mudu su žmona 
ją valgėme santūriai, o mūsų vaikai tai kaip medų rijo.

Taigi, pirmą šaltą Altajaus žiemą mes leidome gana 
normaliau beveik visi buvome sveiki. Ir mūsų vaikai, 
kurie neišmirė, kol gyvenome palapinėse, dabar atsigavo, 
buvo linksmi. Mano ketverių metų sūnus dažniausiai žais
davo kaladėlėmis, darydavo iš jų traktoriui "motorus", 
lyg nusjausdamas, kad užaugęs bus inžinierius mechanikas. 
Dešimtmetė duktė padėdavo motinai avižas šerdešninku 
grūsti, parnešdavo vandens, prinešdavo malkų, stovėdavo 
eilėje prie duonos. Ji greitai pramoko rusų kalbos ir mie
lai užvaduodavo motiną. Sekmadienis visiems būdavo 
poilsio diena.

1990 is the 25th Anniversary of 
our Canadian Flag.

Let’s celebrate the flag 
and who we are 
as Canadians:

We're a people dedicated to the 
principles of justice and equality.

A people who have built a bilingual 
and multicultural society that draws 
strength from the rich and colourful 
diversity of our nation. A people with 
a deep sense of caring and compassion 
for our fellow Canadians.

Let s fly our flag even more proudly 
this year as we remind ourselves of 
the values and the symbols that unite 
us as Canadians.

DRAPEAU CAN ADI EN
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Estų pasaka

Senasis Tėvas jau buvo sutvėręs pasaulį, bet jo 
nys dar nebuvo visiškai išbaigtas., pasauliui dar 
daug šviesos. Tiesa, saulė jau keliavo kasdien per 
giškąją palapinę, bet naktį būdavo labai tamsu.

Tvėrėjas tuoj pastebėjo šią negerovę ir paliepė 
giškajam kalviui Ilmarinui parūpinti nakčiai žibintą, 
rins tuoj griebėsi darbo. Didžiojoje kalvėje, kur jis 
nukalęs dangaus skliautus, nuliejo iš sidabro didžiulį ka
muolį, aptraukė jį storu aukso sluoksniu, į jo vidų įstatė 
šviesų žiburį ir paleido jį kelionėn per dangaus palapinę. 
Baskui jis nukalė daugybę žvaigždžių ir jas susagstė kiek
vieną savo vietoje.

Ant žemės prasidėjo visai kitas gyvenimas. Kai tik 
nusileisdavo saulė, tuoj danguj pasirodydavo mėnulis ir 
traukdavo savo keliu, pripildydamas žemę malonia šviesa, 
iš visų mėnulio pusių blykčiojo ir mirgėjo žvaigždės, ir 
jis visą naktį būdavo tartum karalius tarp nesuskaitomos 
daugybės palydovų. Kai tik jis pasiekdavo kitą dangaus 
palapinės pakraštį, žvaigždės išblykšdavo ir eidavo ilsėtis. 
Tada ir jis pasitraukdavo iš dangaus, o jo vietoj atsiras
davo saulė, kuri tuoj pradėdavo naują dieną.

Ir taip per dienas ir naktis iš dangaus šviesa krito į 
žemę. Mėnulis buvo skaidrus ir aiškus, jo šviesa buvo 
maloni, tik šilimos nebuvo jo spinduliuose. Dieną saulė 
kartais būdavo per karšta, ir žmonės negalėdavo baigti 
savo darbų. Užtat naktį tada būdavo malonu išeiti į 
laukus ir baigti nuo dienos likusius darbus.

Bet velnią mėnulis erzino ir vedė iš kantrybės. Šviesi 
naktis netiko jo juodiems darbams. Žmonės jį iš tolo pa
žindavo ir vydavo šalin. Tik dvi vėles jis šiaip taip nu
čiupo per tą laiką, o tai buvo aiškiai per maža.

Dieną ir naktį jis galvojo, ką čia padarius, kad gundy
mai vėl būtų sėkmingi, kaip anksčiau, bet nieko gera ne
pajėgė sugalvoti. Pagaliau jis pasišaukė abu savo sėbrus, 
ir visi trys ieškojo Kokios nors išeities. Jie tarėsi ištisas 
šešias dienas, bet nė viena gera mintis neatėjo į jų gal
vas. Septintąją dieną jie jau neturėjo ko valgyti, gniaužė 
rankomis tuščius savo pilvus ir verkšleno. Ir štai tą sep
tintąją dieną pragaištinga mintis švystelėjo paties velnio 
galvoje.

- Mes turim atsikratyti šia pragaištinga mėnulio švie
sa, - tarė jis. - Kai mėnulis nešvies, mums vėl seksis, 
kaip anksčiau. Žvaigždės gali liktis, jų šviesa menka, ir 
jos mums visai nekliudo.

- Taip, taip, gražiai pasakyta, - atsiliepė sėbrai. - 
Bet kaip mes galim pašalint mėnulį nuo dangaus?

- O kam mums jį šalint? - dėstė savo sumanymą vel
nias. - Tegul jis ir toliau sau keliauja per dangų, jis 
mums visai nekenksmingas. Pagaliau jis taip gerai pritvir
tintas dangaus skliaute, kad ir norėdami mes jo negalime 
nuplėšti. Mums svarbu, kad jis nešviestų, štai ir viskas. 
SusirasKim kibirą smalos, ištepkime ja mėnulį, ir naktys 
vėl bus tamsios, kaip buvusios.

Velnio sumanymas patiko sėbrams. Jie tuojau norėjo 
griebtis darbo, bet tą naktį jau buvo per vėlu. Mėnulis 
jau rengėsi leistis, o saulė jau ruošėsi patekėti rytuose.

Kitą dieną nelabasis kažkur nučiupo net visą statinę 
smalos ir atsitempė į mišką.~ Tuo pačiu metu sėbrai 
padirbo didžiules aukštas kopėčias, surišdami vieną prie 
kitos septynias pušis. Paskui jie pasidirbo didžiulį kibirą, 
susirišo iš liepų plaušų didelį teptuką ir prisirišo jį prie 
ilgo koto.

Pagaliau atėjo ilgai ir nekantriai laukta naktis. Kai 
tik mėnulis pasirodė danguje, nelabasis užsimetė kopėčias 
ant peties ir pasiėmė smalą, o sėbrams liepė pasiimti 
kibirą ir teptuką. Susiradę tinkamą vietą, jie tuoj pri
maišė į smalą pelenų ir įmerkė teptuką. Vienas sėbrų 
turėjo lipti kopėčiomis iki mėnulio ir ištepti jį smala, o 
pats velnias su kitu sėbru liko apačioje ir laikė kopėčias.

ir sėbrui reikėjo Tuo laiku mėnulis jau kilo per mišką, 
paskubėti, Kad smala dar spėtų prilipti.

Bet kopėčios buvo ilgos sunkios, ir 
nelengva. Jos svyrinėjo tai į vieną, tai 
4 psl.

jas išlaikyti buvo 
į kitą pusę, ir li

pantysis beskubėdamas nepataikė koja ant stipino, sprūdo 
ir nuoardėjo su visa smala velniui tiesiai ant sprando. 
Nelabasis keikėsi, gramdėsi smalą ir barė sėbrą. Besvyri- 
nedamos kopėčios išsprūdo iš jo rankų, su trenksmu krito 
žemyn ir sulūžo į tūkstančius gabalų.

Taip jiems ir nepasisekė tą naktį, ir vietoj mėnulio 
pats velnias liko aplipęs smala. Jis šėlo, daužėsi ir 
prausėsi, kiek beįmanydamas, bet smalos jau niekad ne- 
nuprausė.

Bet velnias neatsisakė savo sumanymo. Kitą dieną jis 
vėl prisivogė medžių, nuvilko juos į miško pakraštį, kur 
mėnulis būna žemiausia, ir surišo iš jų kopėčias. Kai tik 
mėnulis ėmė kilti į dangų, velnias ir vienas iš sėbrų 
tvirtai įmušė kopėčias į žernę, įsikirto į jas abiem ranko
mis, o antrajam sėbrui liepė skubiai lipti aukštyn. Tasai 
užšoko ant kopėčių ir vikriai prilipo iki mėnulio. Tuo 
metu mėnulis kaip tik buvtj" visoje savo karališkoje grožy
bėje, oet lyg tyčia, keliavo? truputį nuošaliau nuo kopėčių. 
Tai pamatęs, velnias pakėlė‘ kopėčias ir atrėmė į mėnulio 
apačią. Kokia laimė, kopėčios lyg išmatuotos, buvo 
giai nuo žemės iki mėnulio.

iy-

ant 
tuo

t v . . , v.— .

apačioje velnias net išsižiojęs žiurėjo 
; tai ant vienos,

į šį darbą, iš 
tai ant kitos

Senasis Tėvas

Dabar sėbras skubiai ėmėsi darbo. Bet stovėti 
Kopėčių ir teptuku braukyti mėnulį nebuvo lengva, 
iabiau, kad ir* mėnulis nestovėjo vietoj. Ilgai nelaukęs, jis 
prisirišo virve prie mėnulio, ir dabar kur kas buvo pato
giau. Tada vėl jis pasiėmė teptuką, išsmalavo jį kibire ir 
ėmė tepti mėnulį. Bet mėnulis buvo gerai paauksuotas, 
ir~ smala prie jo nelipo. Sėbras dirbo sparčiai ir su dideliu 
užsispyrimu, net prakaitas stambiais lašais krito ant že
mės, bet tik per didelį vargą šiek tiek išsmalavo mėnulio 
nugarą. „ 

v -
džiaugsmo straksėdamas 
kojos.

Tuo metu pabudo šiek tiek snustelėjęs 
ir labai nustebo, pamatęs, kad žemėje gerokai tamsiau, 
nors jokio debesėlio nebuvo danguje. Geriau apsidairęs,jis 
staiga pastebėjo velnio sėbrą, sėdintį ant mėnulio ir mer
kiantį teptuką į smalos kibirą, o apačioje patį velnią, 
šokinėjantį iš džiaugsmo ir negalintį atsigėrėti savo su
manymu.

- Ak, tai jūs, pasalūnai, išdarinėjate man tokias išdai
gas, - supyko Senasis Tėvas. - Jūs esate piktadariai, ir 
todėl gausite tinkamą atlyginimą. Tu, kuris esi ant mėnu
lio, amžinai ten ir liksi su savo kibiru, ir tai bus įspėji
mas visiems, siekiantiems atimti iš pasaulio šviesą.

Velnio sėbras taip ir prilipo prie mėnulio, ir iki šiol 
jis ten pat su teptuku vienoje rankoje ir su kibiru kitoje. 
Bet mėnulis dabar kiek tamsesnis, negu anksčiau, o tai 
nuo smalos, kurią velnio sėbras suspėjo ištepti jo nugarą. 
Ir nors mėnulis kasnakt leidžiasi į jūrą ir bando smalą 
nusiplauti, ji tvirtai prie jo prilipusi, ir jis niekad jos 
nenusivalys.

D U KALNAI 

Kiniečių pasaka.

Kvung Lun kalnas labai aukštas, dešimties tūkstančių pė
dų aukštumo, o gal dar aukštesnis, 

ir nuo jo gimimo
Beveik visada jo 

dienos joks žmogus

San kalnui, arčiau-

viršūnė debesyse 
dar nerado kelio iš arti pasižiūrėti į ją. Tik ereliai ir 
San Či paukščiai gyvena jo viršūnėje.

Vieną dieną Kvung Lun tarė Tai 
siarn kaimynui:

- AŠ esu aukščiausias kalnas pasaulyje, gražiausias iš 
visų kalnų. Žmonės atvažiuoja ir laužo nuo manęs uolas 
savo namams. Nuo aušros iki vakaro, kol sutemos ima 
gaubti mano galvą, man čiulba gražiausi paukščiai. Mano 
viršūnėje gyvena gražiaplunksnis San Či, kurios plunksnos 
puikiausios pasaulyje. Jos žėri saulėje ir keičia spalvas 
mėnesienoje. Žmonės moka už jas didžiausius pinigus, jos 
brangiausios iš visų plunksnų. San Či yra mano paukščiaį 
jie gyvena ant manęs, ir aš juos maitinu. Vakar buvo 
atėjęs vienas mokytojas, ir aš išgirdau tokią istoriją apie 
Konfucijų ir apie San či pauKŠčio plunksnas:

Kartą Konfucijus kalbėjosi su jaunuoju karalium Loa 
Bai.

- Ar jūs esate kada nors buvęs ant Kvung Lun kalno?
- paklausė Konfucijus.

- Ne, - atsakė karalius.
Konfucijus padavė karaliui vėduoklę, padarytą iš San 

či paukščio plunksnų, ir vėl paklausė:
- Ar matėte kur nors tokias gražias plunksnas?
Karalius apžiūrėjo vėduoklę ir tarė:
- AŠ esu karalius, ir aš mačiau daugybę visokių gra

žiausių daiktų, bet tokios puikios vėduoklės dar niekur 
nemačiau. Atiduokite ją man, aš jums duosiu už ją tūks
tantį sidabrinių.

- šią vėduoklę esu paveldėjęs iš vieno garbingiausių 
savo prosenelių, ir ji už pinigus neparduodama, - 
Konfucijus. - Bet aš jums ją mielai padovanosiu, 
išpildysite vieną mano prašymą.

- Sakykite,. - tarė karalius.
- Jūs esate galingiausias iš visų karalių, - kalbėjo 

Konfucijus. - Niekas neturi tiek turtų, niekas neturi tiek 
ginklų ir niekas neturi tiek daug kareivių. Sakykite, ka
raliau, jei jūs būtute liūtas, ar jūs draskytute už save 
mažesnius žvėrelius tik todėl, kad jie pajustų jūsų stip
rybę? Arba jei jūs būtute didžiausia žuvis, ar jūs rytute 
kitas tik todėl, kad jos už jus mažesnės?

- Ne, aš taip nedaryčiau, - atsakė karalius. - Jei aš 
būčiau liūtas,~ visi žvėrys galėtų be baimės rinktis ap
link mane ir žaisti ramybėje.

- Jūs esate didelis ir galingas karalius, - tęsė Kon
fucijus^ - Visi kiti karaliai už jus silpnesni. Nei vienas iš 
jų neišdrįs pakelti ginklą prieš jus, jei jų neužpulsite. 
išpildykite mano prašymą, nekariaukite šešerius metus, ir 
jūs daugiau laimėsite, negu karais. Visi karaliai siųs jums 
vertingiausių dovanų: ir aukso, ir puošmenų iš dramblio 
kaulo, ir brangiųjų akmenų, ir kovos žirgų, ir lokių koje
lių, o iš manęs gausite šių puikią San Či paukščio plunks
nų vėduoklę.

- Kada aš gausiu visas tas dovanas? - paklausė kara
lius.

- Per vienerius metus, - atsakė Konfucijus. - Tiek 
užtruksiu kelionėse po. kitas karalystes.

Ir jaunasis karalius sutiko išpildyti šį Konfucijaus 
prašymą.

- Imkite šią vėduoklę, - tada tarė Konfucijus. - Jei 
ištesėsite savo pažadą, vėduoklė priklauso jums, jei ne, 
turėsite ją man sugrąžinti.

Ir Konfucijus iškeliavo į kitas karalystes. Keturi kara
liai tuojau sutiko už taiką mokėti dovanomis, bet penk
tasis buvo neperkalbainas.

Dar sutartas laikas nebuvo pasibaigęs, kai jaunasis ka
ralius pranešė Konfucijui:

- Tik keturi karaliai 
girdėti iš penktojo. Arba 
arba - karas.

- Betgi jūs sutikote nekariauti su silpnesniais ir už 
tai gavote iš manęs vėduoklę, - ramiai paprieštaravo

atsiuntė dovanas, bet nieko ne- 
jis tuojau man siunčia dovanų,

dar labiau supyko, suplėšė savo apsiaustą ir

Turiu

neštuvus

tarėkarą,

Dabar 
duotą

jau visa 
pažadą.

tai gavote 
Konfucijus. 

Karalius 
sušuko:

. - Jis mano priešus, ip aš turiu jį pamokyti.
- Jūs laužote sSvo pažadą, - priminė Konfucijus, - 

todėl turite man grąžinti vėduoklę.
Ir jaunasis karalius Loa Bai sugrąžino Konfucijui vė

duoklę.
Karalius tuojau sušaukė generolus ir įsakė ruoštis į 

karą. Bet jo pyktis neilgai tvėrė, greitai jis aprimo ir 
ėmė gailėtis Konfucijui pasakytų žodžių ir puikiosios vė
duoklės. Karalių atsiųstos dovanos buvo puikios, bet vė
duoklė atrodė dabar dar puikesnė. Jis įsakė nutraukti 
visus karui paruošimus ir pasiuntė Je Šung pranešėją, pas 
Konfucijų ir per jį pasakė:

- AŠ, karalius, buvau pasidavęs pykčiui. Ateikite pas 
mane ir atsineškite vėduoklę. Ji man brangiausia už visa 
kita, ir aš pažadu jums, kad laikysiuosi duoto žodžio ir 
nekariausiu su silpnesniais.

- Neturiu dabar laiko, - atsakė Konfucijus, 
daug svarbesnių reikalų. Atvyksiu rytoj.

Bet karalius nelaukė kitos dienos. Jis sėdo į 
ir pats nuvyko pas Konfucijų.

- Aš maniau, kad jūs jau išvykote į 
nustebęs Konfucijus.

Karalius nusilenkė ir atsakė:
- Aš buvau neteisus ir bedarąs klaidą, 

pergalvojau ir esu nutaręs tesėti jums 
Duokite man mano vėduoklę.

- O ne, - tarė Konfucijus, - jūs sulaužėte savo žodį 
ir už tai vėduoklės jau negausite.

Nusiminė karalius, puolė veidu prieš Konfucijų ir 
prašė grąžinti vėduoklę, kurią taip labai pamėgęs.

- Gerai, 
sąlyga jau 
kad niekad 
myrius.

Jaunasis 
žino jam vėduoklę.

Ir Kvung Lun kalnas, baigęs šią pasaką, tarė Tai 
kalnui:

- Nors esu pats aukščiausias kalnas pasaulyje, 
man priklauso San Či paukščiai, 
nesuprantama, kodėl tūkstančiai žmonių lanko tave ir 
džiaugiasi tavimi, o aš stoviu vienas ir visų apleistas. 
Juk tu neturi tokių grožybių, kokių pilna ant manęs. Tu 
nesi toks aukštas ir toKs status, tavo viršūnė nesiekia 
debesų ir tu niekad nematai žaibų ir perkūnijų paslapčių. 
Tu niekad žmonėms nesi davęs plunksnų, daug gražesnių 
už pačias gražiausias Įkėlęs, o betgi žmonės myli tave ir 
džiaugiasi tavimi. Medžiotojai medžioja ant manęs paukš-

namams, 
tai 

I

- pagaliau sutiko Konfucijus, - tik dabar su 
kita. Imkite vėduoklę, tik man pažadėkite, 
pats pirmas nepradėsite karo prieš savo kai-

karalius Loa Bai sutiko, ir Konfucijus grą-

San

nors 
vis dėlto man keista ir 
žmonių lanko tave

I

I

cius, kaimiečiai laužo nuo manęs 
bet nei vieni, nei kiti nesididžiuoja 
dančiu.

Ir Tai San kalnas atsakė:
- Taip, aš pasakysiu tau, kodėl 

daug išdidus savimi, 
pat viršūnės. Tu 
tavęs žmones, 
kių gėrybių, vaikai bijo žasti ant tavęs, 
drasko žmonėms kojas, ir todėl jie geriau laikosi toliau 
nuo tavęs. Taip, tu esi šiurkštus, 
niekas negali tavęs mylėti 
kia. Ji maloni ir švelni, 
suka lizdus, o 
visiems atvira 
giasi manimi ir

uolas savo 
manimi, visa duo-

esi 
kojų 

ji atbaido

per 
iki 

nuo

taip yra. Tu
v tu niūrus ir akmeninis nuo 
šiurkštus prigimtimi,

Tu neduodi žmonėms vaisių ar kokių kito- 
tavo akmens 1

akmeninis, niūrus, ir 
O mano prigimtis visai kito - 

ir švelni. Ant manęs visokie paukščiai 
mano pašlaitės pilnos žmonių. Mano širdis 
ir maloni, už tai visi mėgsta mane, džiau- 
nori mane aplanKyti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA I
į
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ateityje 
dėmesį, 

kratai
dar- 

kratą, 
teisininko

Captain Gorbachev, the gala to celebrate 
your vastly increased authority 
has been nwed -to the lifeboat.

"La Presse1

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS. 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATISAVęS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖ GALI

Dr. Gv. Valančiu*

spręsti kratos 
milicijos dar-

Pasvalio prokuratūrą, kuri 
jį nukreipė pas Joniškio Ko
legas. Dar ne kartą jam 
teko ten varstyti duris, 
kol po ilgoko laiko sužino
jo, kad krata padaryta 
pagrįstai, milicijos darbuo
tojų nusižengimų 
tyta. Tai gal 
nusikalstami ar 
leistini 
mai? 
niekuo

nenusta- 
nustatyti 

šiaip ne- 
Bogvilo veiKs- 

pat ne. Jis

lt

S??-:©:

LIETUVIŠKA RADIJO 

programa

Le Devoir, lundi 26 mars
• Lietuvoje apie 34.000 
žmonių serga diabetu. Pa
gal pranešamas statistikas, 
trūksta vienkartinių švirkš
tų, prietaisų neskausmin
gam kraujo paėmimui, cuk
raus kiekiui matuoti , ir 
kt. Taip pat nėra pakanka
mai dietinių produktų nė 
specialių valgyklų. Raudo
nojo Kryžiaus Klinikoje 
endoktrinologijos skyriuje 
nuo 1987 m. pradėjo veikti 
sergančiųjų diabetu mokyk
la, paruošti personalui 
dirbti su ligoniais.

ganizavo 
Pamatę 
"RYGA 
pirkimo 
nesant, 
sakydami 
vogtas.

Nesiimu 
pagrįstumo, 
buotojų veiksmų teisėtumo 
klausimų poėmio metu, ta
čiau nenoromis peršasi 
mintis, ar kiekvienas turi - 
me prieš 5-10 metų pirktų 
daiktų pateisinamus doku
mentus, ar negali kiekvie
nas iš mūsų patekti į ana
logišką situaciją.

A. Bogvilas, kuris ilgus 
metus šiuo daiktu naudojo
si, pasijuto giliai įžeistas 
to, kas vyko jo namuose.

uz visa t 
nuo 1989 
9 dienos?
atsakys į šiuos klau

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO UJO- 12 vai. nakties
Programos vWtjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7 
Tol.: 669-8834

Ateik į Lietuvių A.A. (Alcoholic 
Anonymous) grupės susirinkimą.

Taip 
nekaltinamas.

Sveiku protu galvojant, 
pareigūnams derėtų gra
žiai užbaigti šią nemalonią 
A. Bogvilui ir jo šeimai 
istoriją, grąžinti be reika
lo paimtą daiktą ir atsi
prašyti. Deja, ne...

Nujausdamas, kad magne- 
tolos dar ilgai neklausys, 
A. Bogvilas kreipėsi į 
Respublikos prokuratūrą. 
Respublikos prokuroro pava
duotojas P. Babraitis įspė
ja Joniškio prokuratūrą, 
kad pastarasis 
kreiptų didesnį 
duodamas sankciją 
daryti, kad milicijos 
buotojai, atlikdami 
nepažeidinėtų 
etikos.

Savo 1989.1 1.27 d. atsa
kymu prokuroras P. Babrai 
tis suteikia A. Bogvilui 
viltį megnetolą artimiausiu 
metu atgauti.

Kaip teigia A. Bogvilas, 
Joniškio rajono vidaus 
reikalų skyriaus darbuoto
jas Ramašauskas (kuris

kratos metu ir paėmė 
aparatą), į visa tai atsakė 
labai vaizdžiai: matysi 
magnetolą kaip savo ausis. 
Pasirodo, jis aiškiaregis! 
Iki šios dienos A. Bogvilas 
nematė nei savo ausų, nei 
magnetolos.

Neprarasdamas vilties 
atgauti magnetolą, A. Bog
vilas prašo per "Respubli
kos" laikraštį paklausti: 
"Jei jis pats ar jo magne
tola įpainioti į kokią nors 
baudžiamąją bylą, kodėl 
nuo kratos praėjus daugiau 
nei pusei metų iki šiol jo 
niekas neapklausė nei kaip 
įtariamojo, nei 
namojo, nors 
numato, kad 
tardymas turi 
inas ne vėliau 
mėnesius? "

Kiek laiko 
publikos prokuroro pava
duotojo pažadėtas artimiau 
sias laikas?

Kur reikia kreiptis, jei 
Lietuvoje nevykdomas net 
Respublikos prokuratūros 
nurodymas?

Kada, kur ir kas jam 
grąžins magnetolą ir atsi
prašys 
patyrė 
pjūčio 

Kas 
simus?
/"Respublika", Nr. 51,1990. III 
7d./

KAM GROJA 
MAGNETOLA?
Algimantas Kartočius

Negalvojo Pasvalio rajo
no Pumpėnų gyventojas 
Arvydas Bogvilas, kad ne 
dėl savo kaltės jam teks 
susipažinti ir bendrauti su 
kelių rajonų vidaus reikalų 
skyrių prokuratūrų darbuo
tojais, lankytis Respublikos 
prokuratūroje, beviltiškai 
ginti savo teises ir nieko 
nepasiekti.

1989 m. rugpjūčio 9 d. 
sutelktomis jėgomis Pasva
lio ir Joniškio vidaus reika- 
lų skyrių darbuotojai or- 

jo namuose kratą, 
radiomagnetofoną 
110" pareikalavo 

dokumentų, o jų 
aparatą pasiėmė, 

, kad gali būti

ORGANIZUOJU KELIONES
L DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĘ VILNIUJE 
nuo 1990 m. liepos 2-15 d. - Kaina $2550

Dar liko 2 laisvos vietos.

Skubėkite uzsirasyti 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:



Tony O’Donaghue, David Fleet, Tony Ruprecht ir Bill Boytchuk
e s atstatymo proga sveikina 

Visos nuotraukos St. Varanko s

stakes are high. There Is a deter
mination here that will not be den
ied.

Since 1945 the cause of Baltic 
independence has been considered 
romantic. The lessons of Hungary 
in 1958 and Czechoslovakia in 1968 
showed just what the West could 
and would do: precious little.

All this has changed. The col
lapse of the Communist parties In 
Eastern Europe has happened in 
the Baltic, and is clearly happening 
inside the Soviet Union. The com
mand economy can’t work. It 
would be unconscionable to deny 
the Baltic republics the chance to 
join European democracy once 
more: this time let’s get it right.

Visi parlamentarai, įvai
rių tautybių atstovai ir 

į svečiai savo kalbose ir 
| sveikinimuose, kylančiai į 
. nepriklausomybę Lietuvai, 
; linkėjo šviesiausios atei- 

; ties. Gana gražiai apie Lie
tuvą ir lietuvius atsiliepė 
Kanados lenkų kongreso 
pirmininkas architektas 
Stanislaw T. Orlowski. Jis

• buvęs kariškis, Sibiro trem
tinys, ten sutikęs nemažai

Sveikinimo “kortelė” kurioje visi daly v avusieji P asirašė»

VILTINGA ISTORINE 
DIENA

Sekmadienį, 199U m. 
kovo mėn. 12 dieną, (Lie
tuvos laiku kovo 11 d.), 
Toronto Lietuvių Namuose 
susirinkę ne tik iš Toronto 
bet ir iš kitų miestų, apie 
1090 tautiečių, Kanados vy
riausybės parlamentarų, 
įvairių tautybių atstovų ir 
Toronto miesto savivaldy
bės pareigūnų: Jessie Flis, 
Richard Johnston, David 
Fleet, Tony O^Dcnoghue, 
Bill Boytc hu ck, Tony Rup
recht, Chris Korwin-Ku- 
czynski, NDP partijos vado 
Bob Rae žmona Arlene^ 
lietuvių kilmės. Ji su savo 
vyru lankėsi Lietuvoje su 
kitais Kanados parlamenta' 
rais, Rinkimų stebėtojais.

Svečių tarpe buvo ir 
Lietuvos garbės konsulas 
inž. Haris Lapas, PLB vai
dybos pirmininkas prof, 
dr. Vytautas Bieliauskas^ 
vice-pirm. su užsienio kraš
tais Algimantas P. Gurec- 
kas, visuomeninių reikalų 
vice-pirm. dr. Vytautas 
Dambrava, švietimo veikalų 
vice-pirm. Milda Lenkaus- 
Ki£nė_iL.JiLti-

Kanadiečių parlamenta
rai, kurie buvo nuvykę į 
Lietuvą stebėti rinkimus, 
papasakojo apie įspūdžius 
Lietuvoje. Jie visur patyrė 
lietuvių karštą troškimą 
tapti laisvais ir nepriklau
somais nuo Maskvos. NDP 
partijos vadui, dėl kitų jo 
įsipareigojimų negalint šia
me lietuvių "Freedom 
Festival" dalyvauti, jį pa
vadavo jo žmona Arlene, 
kuri perskaitė jo sveikini
mą susirinkusiems. Čia 
pridedu jo sveikinimą. Prie 
progos noriu paminėti, kad

Toronto laikraštyje THE 
GLOBE AND MAIL 1990.
III. 1 d. yra atspausdintas 
jo puikus straipsnis: "The 
independence train leaves 
Vilnius station".

BY BOB RAE
Mr Rae Is leader of the Ontario New Demo
cratic Party. He recently returned from a visit 
io the Soviet Union.

T
HERE ARE precious few ex
amples in the twentieth cen
tury of a country gaining 
independence only to lose it 
again. The Molotov-Ribbentrop 

Pact of 1939 did just that to Estonia, 
Latvia and Lithuania.

A half-century after their annex
ation by Stalin, independence for 
the Baltic states is once again on 
the political agenda. The first 
■ ound of the election in Lithuania 
last week produced a major victory 
for Sajudis, the broad and loose co
alition whose single-minded objec
tive is independence.

Indeed, stepping off the plane 
from Moscow in Vilnius, I felt as 
though I were in a different coun
try. The entire architecture of 
Moscow conspires to deliver one 
message: you don’t count. Massive 
buildings, whether apartments, 
offices or monuments, stretch for 
city blocks. There are lineups and 
shortages everywhere. Stalinism is 
a catastrophe. The difference be
tween now and even 10 years ago is 
that everyone knows it, and every
one is saying it.

Vilnius is a small, warm city. Its 
university, squares, architecture, 
design, ambience — the whole feel 
— are at polar opposites to the 
crumbling ;mpersonality of Mos
cow. Nor could there be any sharp
er contrast than that betweeh the 
sleek, organized, ruthless dogma
tism of the Communist Party and 
the ęheerful, if resolutely amateur, 
openness of Sajudis.

Sajudis headquarters is right 
across from the cathedral at the 
main square. Outside is a wall of 
brutal photographs, graphic re
minders of the bloody repression in 
Baku. Inside is friendly chaos: the 
third-floor office is jammed with 
visitors, volunteers, phones ring
ing, voices shouting.

In the eye of the storm, seem
ingly unruffled by the constant 
buffeting of phone calls, media in
terviews and foreign visitors, is 
Vytautas Landsbergis, a professor 
of musicology and chairman of Sa
judis. Modest, smiling, shrewd, he 
seems almost bemused by what is 
happening.

He is typical of most Sajudis 
leaders. They are professors, law
yers, writers. Soviet President 
Mikhail Gorbachev initially dis
missed what was happening as a 
revolt of the intellectuals. He 
couldn’t believe they had the sup-

port of the people, and had to go to 
Lithuania to see how wrong he was.

Empires have always suffered 
from conde'ending disbelief at the 
centre. Still, there is a flicker of 
flexibility — an armed suppression 
is ruled out. but 'all other possibili
ties " are open to negotiation.

At an election meeting In Vilnius, 
I heard a swaggering defence of 
Moscow couched in all the argu
ments of fear. Jobs will disappear; 
we can't survive without cheap 
supplies from the Soviet Union; we 
must stand united against Poland 
(really); working people aren’t In
terested in Issues of language and 
nationalism.

The candidate who made these 
arguments — a Russian speaker 
named Bordenko — lost to the lead - 
er of Lithuania’s social democratic 
party, Antanavičius. As he should 
have, for his arguments Just don't 
stand up: the Soviet economy's 
enormous problems make it impos
sible to say with any credibility 
that Lithuania’s demands for pro
found economic change will make 
things worse.

Not that anyone believes negoti
ations about the future will be easy. 
The Baltic states have a strong le
gal case when they argue that their 
previous independence makes their 
situation different from those of 
other Soviet republics. But that is 
certainly not how Mr. Gorbachev 
sees things, and his push for in
creased presidential powers to pre
serve ' the sovereignty, security 
and territorial integrity of the 
country” in the new constitution 
are seen by Lithuanian leaders as a 
"very threatening situation for 
Lithuania."

T
HE RED ARMY'S future 
presence; the importance of 
defining borders; the effect 
on other, non-Baltic repub
lics; the question of compensation 

for the victims of Stalin’s terror 
and deportations; the nature of the 
future economic relationship with 
the rest of the Soviet Union: these 
are tough issues, not easily re
solved.

But there can be no doubt that 
the independence train has left the 
station. In a polling station In the 
small town of Židikai (where my 
mother-in-law was bom), I was 
embraced by a woman who'd lived 
there all her life. She'd survived 
the Soviet takeover, German occu
pation, Soviet invasion again and 
the hardships of the past 30 years.

"In our soul, we have always 
been free," she said, explaining 
that she had voted Sajudis. I jok
ingly reminded her it was a secret 
ballot. She laughed. "Let the world 
know. Tell them in Canada we’re 
voting now just like them. We don’t 
have to be afraid any more."

I hope and pray she’s right. The 
election was remarkably relaxed. 
Families turned up together to 
vote, and parents showed their kids 
the ballot before dropping it In the 
box.

We travelled the length and 
breadth of Lithuania, and saw no 
sign of the Red Army or even po
licemen. There were no street 
demonstrations, before or after. 
But the quiet is deceiving. The

lietuvių Kalinių ir tremti
nių , kuriuos minėjo su 
pagarba.

Lietuvių Namų salės ir 
balkonai buvo pilni tautie
čių ir svečių. Baro sava
noriška LIETUVIŲ NAMŲ 
kultūrinės komisijos tarny
ba: Vyt. Kulnys, A. Šim
kienė, G. Bijūnienė, dr. 
Gina Ginčiauskaitė ir Br. 
Laučys vaišino visus su 
šampanu.
LAISVES FESTIVALIUI va
dovavo advokatė, KLB 
valdybos vice-pirm. Joana 
Kuraitė-Lasienė. Scenoje 
buvo specialus tiesioginis 
telefonas, jungiantis su Vil
niuje vedančia rinkimus ko
misija. Scenoje ir salėse 
buvo televizijos aparatai 
perduodantieji įvykius 
Lietuvoje.

Gavus telefonu žinią, 
KLB valdybos pirmininkas 

Golgis Pacevičius pranešė, 
kad Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba, Vytautas Landsber
gis paskelbė Lietuvos vals
tybės Atstatymo Aktą. Po 
to paskelbimo buvo sugie
dotas, Tautos Himnas ir 
išgertos šampano taurės.

Scenoje buvo paruošta 6 
pėdų sveikinimo "kortelė" 
su Kanados ir Lietuvos ats
pausdintomis vėliavomis ir 
užrašu: "Congratulation
Lithuania!" Sveikinimo 
adresą pasirašė visi to isto
rinio susirinkimo kalbėtojai 

parlamentarai, svečiai, 
įvairių tautybių atstovai. 
Pasibaigus tam istoriniam 
momentui, sveikinimą buvo 
pakviesti pasirašyti visi 
tos džiaugsmingos valandos 
dalyviai. Pranešta, kad tas 
sveikinimas bus pasiųstas 
Lietuvai.
Spaudos konferencija

Sekančią, kovo 12 d. 
energingo, veiklaus Algio 
Juzukonio, KLB įgaliotinio 
su Kanados valdžia ir 
spauda turėti glaudžius

ryšius ir, reikalui esant, 
juos kviesti padėti Lietu
vai ir lietuviams siekti 
savo reikalams ginti ir dėl 
jų kovoti, buvo sukviesta 
LIETUVIŲ NAMUOSE, po
sėdžių kambaryje Toronto 
vietinės spaudos konferen
cija.

į spaudos atstovų klausi
mus atsakinėjo Algis Pace- 
vičius, konsulas H. Lapas, 
A. Juzukonis. Lenkų dvisa
vaitinio laikraščio POLSKI 
EXPRESS leidėjas Aleksan
der Pruszynski iškėlė klau
simą dėl lenkų mažumos

persekiojimo Vilniuje ir 
Vilniaus krašte. į tai jam 
buvo atsakyta, kad Lietu
vos konstitucija skelbia, 
jog visi Lietuvos pieliečiai 
turi lygias teises.

Baigiant spaudos konfe- 
raneiją, KLB valdybos 
pirm. Algis Pacevičius, pra
šė spaudos atstovų parem
ti lietuvių tautos troški
mus ir reikalauti visų vals
tybių pripažinti Lietuvai 
nepriklausomybę.

Stepas V a r a n k a

LIETUVIŲ KREDltOPARAMA .KOOPERATYVAS ,

MOKA: I M A :
93/4% už 90 dienų term.indėlius

10 % už 6 mėn.term.Indėlius 
10*/«% už 1 tn. term. Indėlius 
10 % už 2 m. term. Indėlius
10 % už 3 m. term. Indėlius 
107*%°*1 m- mėn. palūk.
11 % % už 1 m. GIC invest, pažym. 
'11 % už 2 m. GIC Invest, pažym. 
11 % už 3 m. GIC Invest, pažym.

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

1 metų .............123/4%
2 metų .............121/z%

3 metų .............121/z%

R I SI K E 1.1 M O
Parapijos kredito kooperatyvas r
■' 999 College St., Toronto. Ontario M61I 1A8

Telefonai . (416) 532-3400 ir 532-3414

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

9 % už RRSP Ir RMF Ind. (variable rate) 
11V4 % už RRSP ir RRIF1 m. term. Ind. 
107z% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
10/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.

874% už namų planą - OHOSP (v.r.)
8 % už taupymo sąskaitą
97z% kasd. pal. sąak. viri 10.000 
6'/2% už kaad. pal. čekių sąsk.

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.

AKTYVAI VIRŠ 76 MILIJONŲ DOLERIŲ
Visų nanų gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2, OOO. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........  93/4%

180-185 d. term. ind. .;......10 %
1 metų term, indėlius.......1O ’/4%
2 metų term, indėlius..... 10 %
3 metų term, indėlius..... 10 %
1 metų GlC-met. palūk. .. H’/«%
2 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
3 metų GlC-met. palūk. ..11 %
1 metų GlC-mėn. paiūk.. 101/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 9 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 1174%1 
RRSP Ir RRlF-2 m. term. ind. 107z% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 1072% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 972% 
Kasd. pal.čekių sąsk.lki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ................. 13 ki%
Nekiln. turto paskolas:

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 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 M6P 1A6
TELEFONAS: 532-1149

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). Neimama mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių ______

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psi.

Lietuvių Namų 
Žinios

o VELYKINIAI PIETŪS 
įvyks balandžio mėn.22 
d., sekmadienį, 1 val.p.p. 
LN, Karaliaus Mindaugo 
menėje. Programoje: pianis
tė Leokadija Kanovičienė, 
MAIRONIO Mokyklos moki
niai, Velykų Bobute. Bilie
tai gaunami sekmadienio 
popiečių metu, pas LN 
Moterų Būrelio nares ir 
darbo valandomis LN rašti
nėje.

Bilietai suaugusiems 
$15,jaunuoliams nuo 5-12 
m. $7, vaikams iki 5 m.
- nemokamai.

Atsilankę į pietus turėsit 
progų aplankyti P.Markuš- 
kio ir Br.Marijošiaus dar
bų parodų, kuri atidaroma 
balandžio mėn.21 d.,šešta
dienį, 4 val.p.p. Rengėjai
- LN Moterų Būrelis ir 
Lietuvių Namai.

•: Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 320 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė: po 
vienų iš Kretingos,Punsko, 
Vilniaus, Utenos ir 3 iš 
Šilutės; Iš Port Severn- 
J.Balčiūnas, I.Kaliukevi- 
čienė; iš New York'o - 
dr.R.Siniūte-Ayre.

• LN MOTERŲ BŪRELIO 
metinis narių susirinkimas 
vyks balandžio mėn. 1 
d., sekmadienį, 1 val.p.p. 
LN patalpose.Pageidauja- 
mas skaitlingas narių daly
vavimas.

LITUANISTIKOS KURSAI
KAUNE

Pasaulio Lietuvių Kul
tūros, Mokslo ir Švietimo 
Centras š.m. rugpjūčio 
mėn., prie Vytauto Didžio

jo Universiteto Kaune ren
gia Lituanistiko kursus.

Registracijos adresas 
yra pakeistas. Reikia kreip
tis į prof .Algį Norvilų,
4036 W. 91st Place, Oak 
Lawn,IL 60453,USA, tel: 
/708/ 636-2595.

Prašymus įteikti ne 
vėliau 1990 m.balandžio 
mėn. 30 d.

GRAŽIAI PAVYKO 
KAZIUKO MUGĖ

Kovo 4 d. skautai ir 
skautės buvo surengę tra
dicinę Kaziuko Mugę Prisi
kėlimo P-jos patalpose.

Mugę pradėjo komendan
te ps. J.Melnikaitė, kuri 
apibūdino išsirikiavusioms 
draugovėms Muges tradici- ' 
jas ir Šv.Kazimiero atlai
dus, kurie vykdavo laisvoje 
Lietuvoje. Mugę atidarė 
v.s. L.Yčienė. Ji atrišo 
juostas ir paskelbė oficialiu 
atidarymų.

Po to visi nuvyko išklau
syti Mišių, kurias atnašavo 
3 kunigai. Svečias iš Lie
tuvos, kun.A. Volskis pasa
kė turiningų pamokslų. 
Gražiai giedojo muz.D.Vis- 
kontienės vadovaujamas
choras.

Paviljonų vardai 
buvo pavadinti Lietuvos 
miestų vardais ir gausūs 
įdomiais eksponatais.
Labai įdomiai buvo įsirengė 
ir Paukštytės su Vilkiukais, 
o taip pat ir Jūrų skautai.

Lankytojų buvo daug, 
nuoširdžiai talkininkavo 
tėvų komitetas ir kiti .

Toronto RAMBYNO 
ir ŠATRIJOS tuntai labai 
dėkingi visiems už gausų 
dalyvavimų. Visas šios mu
gės pelnas paskirtas LIE
TUVOS skautams. I.

DAUGINIS
DRA ŪDA — 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!

ras MKttXMXMXttXMXM

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

ATEI# į LIETUVIU a. A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves >nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai, '

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591



london, ont.
NETIKĖTAS DŽIAUGSMAS

Nors Ir daug buvo kal
bama bei rašoma apie tai, 
kad netrukus Lietuvoje 
gali būti atstatyta nepri
klausomybė, tačiau net 
ir tą ypatingąją dieną - 
KOVO VIENUOLIKTĄ JĄ- 
vis dar galvon brovėsi da
lelė abejonią: o gal kas 
nors nelemto tą dieną į- 
vyks?... Vis dėl to, buvo 
jaučiama, kad ta diena 
yra ypatinga ir mums la
bai svarbi. Todėl, nežiūrint 
to mažo susirūpinimo, pa
kilia nuotaika lietuviai 
būriais rinkosi į Šiluvos 
Marijos bažnyčią, o vėliau 
į parapijos salę, užpildydami 
visas sėdimas vietas.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo sutikimas 
buvo labai gerai suorgani
zuotas Rasos ir Pauliaus . 
Kurą bei K.L.B.Londono 
Apylinkės valdybos. Rasa- 
arba Paulius Kūrai pakai
tomis visą laiką palaikė 
telefoninį ryšį sui K.L.Bend- 
ruomenės vadovybe Toronte 
ir Amerikos Balso pareigū
nais Washington’e. Jiems 
su savo aparatūra talkino 
S.Keras, A.Švilpa ir K. 
Kudukis. Visas žinias iš 
Lietuvos londoniškiai galėjo 
sužinoti vienos valandos 
laikotarpyje - gal net grei
čiau, negu kaikurie Lietu
vos gyventojai. Todėl susi
rinkusieji sekė visus prane
šimus su dideliu susidomė
jimu.

Po VYTAUTO LANDS
BERGIO išrinkimo ir nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo sugiedotas Tautos 
Himnas, o vėliau "Lietuva, 
brangi". Su dideliu džiaugs
mu sutikti pranešimai, 
kad Prancūzija,Švedija ir

1990. III. 29

Pagrindiniai sutikimo organizatoriai PAULIUS ir RASA KŪRAI 
su viešnia iš Lietuvos EMILIJA GIRDŽ1UVIENE - J. Daniliu- 
nienės sesute (viduryje).

kiti kraštai žada Lietuvai 
padėti. Gi po pranešimo, - 
kad Danija pažadėjo aprū
pinti Lietuvą nafta - iš 
Lietuvos atvykusieji iš 
džiaugsmo apsiverkė...kad 
nereikės šalti. Tai buvo 
tikrai netikėtas džiaugsmas*

K.L.B.Londono Apylin
kės p-kas P. Kuras parašė 
raštą Kanados ministeriui 
pirmininkui Brian Mulroney 
prašydamas, kad jo vado
vaujama vyriausybė pripa
žintą Lietuvos nepriklauso
mybę.

Šiame sutikime nuo 
pradžios iki pabaigos daly
vavo federalinio parlamen
to narys Joe Fontana. Jis 
pažadėjo minėtą raštą įteik
ti Kanados ministeriui pir
mininkui bei paskatinti 
Kanados vyriausybę pripa
žinti Lietuvos nepriklauso
mybę ir užmegzti su ja 
diplomatinius santykius. 
Apylinkės valdyba taip 
pat pasiuntė sveikinimo 
raštą, pasirašytą visą šio 

sutikimo dalyviy, naujajai 
Lietuvos vyriausybei. Daly
vavo ir kitą etninių grupių, 
atstovai, ypač daug latvių. 
Šis renginys skyrėsi iš kitų 
tuo, kad jame vyravo ne
paprastas entuziazmas ir 
kartojosi audringos ovacijos 
bei džiaugsmo ašaros. Tos 
dienos išgyvenimai bus 
ilgai, ilgai su dideliu malo
numu prisimenami. Daug 
kam tai buvo netikėtas 
džiaugsmas. Ne vienas, 
nubraukdamas ašaras, išsi
tarė: "Niekados aš nesiti
kėjau to sulaukti..."

įvykį televizijoje pavaiz
davo CKCO stotis Kitche- 
ner’yje. Gi dienraštis "The 
London Free Press" kovo 
mėn. 12 d. paskyrė pusę 
pirmo puslapio įvykiams 
Lietuvoje aprašyti su labai 
ryškia (puslapio pačiame 
viršuje.) antrašte: "NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA 
SVEIKINA PABAIGĄ MASK
VOS VIEŠPATAVIMO."

D.E.

(Chicago,
ŽURNALISTŲ PREMIJA— 
JURGIUI JANUŠAIČIUI

Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Centro valdyba 1989 
metų žurnalisto premijai 
skirti sudarė šią 5-ių narių 
komisiją: Algirdas T.Anta- 
naitis, Paulius Jurkus, Vy
tautas Kasniūnas, Bronys 
Raila ir Juozas Šlajus.

LŽS CV pirmininke 
R.K.Vidžiūnienė ir komisi
jos nariai sutarė, kad pre
mijos balsavimų procesui 
vadovaus ir jų galutinius 
rezultatus praneš Kultūros 
Tarybos pirmininkei Bronys 
Raila.

Jury komisijai buvo 
pristatyti 4 kandidatai, 
o komisijos nariai sutarė, 
kad jie turi teisę ir parei
gą siūlyti ir daugiau kandi
datų. Balsavimai vyko per 
telefoninius ryšius.

Vasario mėn. 20 d. 
buvo balsuota ir jury ko

PADĖKA
Brangiai ir mylimai Žmonai, Mamytei ir Močiutei 

a.a. Pranciškai GORIENEI-NEVERAUSKAITEI 

iškeliavus į amžiną poilsį 1990 rn. kovo 11 d., 
širdingai dėkojame kun. kleb. J. Aranauskui,S.J., 
kun. J. Kubiliui, SJ, I. Sadauskui, SDB, už maldas 
koplyčioje ir palydėjimą į kapines; sol. G. Cap- 
kauskienei - už gražų giedojimą.

"NL" redakcijai už užuojautą. Už suteiktą pa
galbą ir gėles - Vidai ir Sauliui Goriams, jų tė
vams; Natalijai ir Andriui Hernagiams ir jų tė
vams.

Taip^ pat dėkojame visiems už aukas šv. Mi
šioms už velionės sielą, už atsilankymą į laido
tuvių apeigas. Tegul Jus visus Dievas laimina-

Nuliūdę: Vyras - Izidorius Gorys, 
duktė - Bronė Spudulienė, 
anūkai - Vytautas ir Teresė Spuduliai.

A t A
JONUI SKARDŽIUI 

iškeliavus amžinybėn,

mielą LYNN, Jo dukterį, šeimą, gimines ir 

draugus nuoširdžiai užjaučiame —

PAVASARIS,

Montrealio Mergaičių Choras.

misija balsy dauguma nuta
rė 1989 m. lietuvio žurna
listo premiją skirti Jurgiui 
Janušaičiui už straipsnių, 
reportažų ir pokalbių gausą 
užsienio lietuvių spaudoje 
visuomeniniais ir kultūri
niais klausimais bei už 
aktyvią ilgametę darbuotę 
užsienio lietuvių žurnalistų 
organizaciniam gyvastingu
mui išlaikyti.

MARČIULIONIS YRA 
LIETUVOS PASIUNTINYS

ToKią antraštę tik anglų 
kalba ("MARČIULIONIS IS 
ENVOY FOR LITHUANIA") 
uždėjo didžiausią Ameriko
je tiražą turintis dienraš
tis "USA TODAY" vasario 
8 dieną. Čia atspausdinta
me Torn Weir plačiame 
rašinyje ne tiek kalbama 
apie Marčiulionio sporti
nius sugebėjimus, kiek nu
sakomas jo didelis lietu
viškas nusiteikimas ir ne
ribotas noras padėti savo 
tėvynei. Sakoma, kad jis 
daugumą savo laisvo laiko 
(kartais 12 valandų savai
tėje) praleidžia duodamas 
pasikalbėjimus spaudos ir 
televizijos atstovams, 
kurie jo nepalieka ramybė
je, ypatingai kuomet iškyla 
svarbesnis momentas ir 
būna paliečiama Lietuva. 
Kaip tame rašinyje pabrė
žiama, Marčiulioniui patin
ka būti Lietuvos ambasado
riumi, o pats Šarūnas 
sako, kad tai "mano misi
ja".

Pažymėtina, kad prie 
čia minimo rašinio dien
raščio redakcija prie straips
nio deda pieštą žemėlapį, 
kuriame parodyta Lietuva 
tarp savo kaimynų su pa
brėžtais didžiausiais mies
tais: Vilniumi ir Kaunu, o 
taip pat ir pagrindinėmis 
žiniomis apie Lietuvą.

Tačiau San Francisco ir 
apylinkių, o taip pat ir 
kiek tolimesnių vietovių 
laikraščiai, apie Šarūną 
rašo beveik kiekvieną sa
vaitę (čia neturime galvoje 
rungtynių aprašymų, kur 
jis būna minimas po visų 
pasirodymų) ir dažnai pir

muose puslapiuose. Kuo
met Lietuvoje kas nors 
naujo atsitinka, žurnalistai 
tuoj ir deda Marčiulionio 
pasisakymus.

Šių eilučių autorius 
tokias iškarpas nuolatos 
gauna (daugumoje ten gy
venančio Vytauto Bikul- 
čiaus dėka) ir jų jau nuo 
praėjusio rudens susiaarė 
bent pora šimtų lapų.

Paskutinę savaitę, šalia 
politinio pobūdžio pasisa
kymų Lietuvos klausimu, 
pasitaikė ir kita proga, 
kuomet kovo 10 d. pas 
Šarūną pasisvečiuoti atvy
ko net 5 artimieji: jo 
tėvai Laimutė ir Juozas 
Marčiulioniai su 32 m. 
amžiaus dukra Zita (Šarū
no sesuo) ir jo uošviai Vik
toras ir Vanda Reinikovai.

Oaklando TRIBUNE 
dienraštis (kovo 15 d.)
paskyrė nepaprastai daug 
vietos šiam įvykiui aprašy
ti. Yra įdėta didžiulė visų 
septynių nuotrauka, aprašy
mai apie Šarūno svečius, 
na ir pasikalbėjimas su 
jais, kuris liečia daugumo
je ir Lietuvą.

Yra minima, kad svečiai 
jau stebėjo vienas rungty
nes, kuriose Šarūnas rung
tyniavo, nors ir su sužeis
tu nykščiu ir nelabai gerai 
galėjo pasirodyti. Cituoja
ma Šarūno mama, kuri 
nustebo, kad jos sūnus 
gali varžytis kartu su 
stipriais juodaodžiais žai
dėjais ir jai buvo sunku 
įtikėti tuo vaizdu.

žurnalisto paklausti, 
koks buvo jausmas, kuo
met Šarūno tėvai sužinojo, 
kad jų sūnui buvo pasiūly
tas 3.3 milijonų kontrak
tas Amerikoje, Šarūno 
motina atsake: "Aš buvau 
laiminga, nes jis galėjo 
daryti tai, kas jam patinka. 
Nes išsipildė sapnas, kurį 
jis sapnavo nuo pačios 
savo vaikystės".

Čia norisi palinkėti 
Šarūnui daug sėkmės krep
šinio aikštėje, kartu ne
pamirštant jo antrojo po
mėgio - būti Lietuvos 
ambasadoriumi. O šio tipo 
žmonių mums labai trūksta 

Ed. Šulaitis



KURIS IVYKS 1990 m.
BALANDŽIO mėn. 28 d.

7 vai. vakaro j 
Šeštadienį,

Į------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ --- .
Į Maloniai kviečiame visus į Kanadoje seniausiojo lietuvių laikraščio

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

u
D

D SPAUDOS BALIU
Aušros Vartų parapijos salėje

1465 rue de Sfeve, Montreal.

PROGRAMOJE: "SERENADA" , dainos vienetas iš Toron toj

įĖJIMAS: $12.50
Jono ŠULMISTRO muzika, gera vakarienė, baras, loterija.

• Artimieji ir draugai su
rengė JONUI BABRAUS- 
KUI, maloniam "NL" ekspe
dicijos talkininkui, pagerbi
mą jo 65 m. amžiaus pro
ga "NL" patalpose.

• ASTA /KLIČIŪTĖ/ Ir 
LINAS STAŠKEVIČIAI susi
laukė dukrelės Kristos-Van- 
dos.

Sveikiname.’

SPECIALIAI JAUNIMUI.
Montreallo Lietuvių Jau

nimo Sąjungos Valdyba kvie
čia visą lietuvižką jaunimą, 
tarp 18 - 35 m. amžiaus 
dalyvauti naujos M.L.J.S- 
gos valdybos rinkimuose 
bei veiklos planavime š.m. 
BALANDŽIO m ė n. 8 d.,

’NL" VALDYBA

Montrealio L.K. Mindaugo Šauliu. Kuopa po metinio susirinkimo s.m. kovo mėn. 11d.
po 11 vaLMišią Seselių
Namų patalpose.

Jeigu norėtumėte kan
didatuoti ar turėtumėte 
klausimų, prašome kreiptis 
į Viliją Lukoševičiutę,tel: 
733-6583.

Jeigu ir nenorėtumėte 
prisijungti prie Valdybos, 
vistiek prašome atvykti 
Į susirinkimą, pasiūlyti 
savo mintis ir projektus 
ateities Montrealio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos veik
lai.

• "NL" VALDYBA susiren
ka posėdžiui balandžio 
mėn. 7 d., 3 val.p.p.Redak- 
cijos patalpose.

• Montrealio L.K.MINDAU
GO Šaulių Kuopos metinis 
susirinkimas vyko AV P- 
jos salėje kovo mėn. 11 
d.,po pamaldų.

Perrinkta valdyba sekan
čiai 2-jų metų kadencijai: 
p-kas Aug.Mylė ir nariai:V. 
Sušinskas, A.Račinskas, 
A.Žiukas, P.Gabrys, A.Kal- 
vaitis, G.Remeikienė, V.Ba- 
rauskas, A.Čepulis; revizi
jos komisija: A.RusinasJ. 
Šulmistras, K.Alinauskas. 
Kapelionu ir toliau sutiko 
būti kun.dr. J.Kubilius,SJ;
jo pavaduotojas- kun,St.Ši
leika,SDB.

SPECIALIOS MIŠIOS
UŽ LIETUVOS LAISVĘ

AV Parapijos bažnyčioje 
specialias Mišias atnašavo

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

ADAMONIŲ ŠEIMA, 
Tel.: (514) - 256-5355.

k leb. ku n.J.Aranauskas.SJ.
Jis paskaitė išeivijos vysku
po Pauliaus Baltakio, O. 
F. M . raštą, kuriuo buvo 
paraginta visose išeivijos 
lietuviškose parapijose, 
misijose ir kitur melstis 
už Lietuvos laisvę kovo 
mėn. 25 dieną.

AV Choras įsijungė 
šion maldon sekančiomis 
giesmėmis: "Alyvų Darže
ly" - J.Naujalio, "Skaisčioji 
Marija"- J.Gaidelio, "Sanc- 
tus"- F.Gounod, "Prisikėli
mo Himnas" iš Kantatos 
- Aleksandro Stankevičiaus 
"Pergalės Kristui" - L.von 
Beethoven'o, atliko sol.A. 
Keblys, "Rūpintojėlio Skun
das" - Aleksandro Stanke
vičiaus. Pabaigai kleb.J.A-

ranauskas sukalbėjo specia
lią maldą ir Mišios baigtos 
su giesme "Malda už Tėvy
nę"- muz.Dambrausko.

A.K.

• JIEŠKO moters, galinčios 
prižiūrėti 8 mėnesių am
žiaus kūdikj ir atlikti namą 
valymo darbą. Ateinant 
- nuo 8 val.r.iki 5 val.p.p., 
arba susitarti gyventi šei
moje. Teirautis tel: 685- 
3462.

• Aukojo Tautos Fondui:
po $ 50 - A.Dasys ir 

J.Kibirkštis, prisimindamas 
Vasario 16-tąja.
Nuoširdus AČIŪ.

Tautos Fondo Atstovybė 
Montrealyje

Member

Foto M.L.S.
SISTEMAį

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235 

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

D.D.5.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suita 600 
htontreai, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CMIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
HSP 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. GaJtan B&RARD, D.N.D.

Dantų gydytoja* — chirurgas 
466 A. boU. de* LearenHde* 
punt Viau, Laval, H7G 2V1

(Pri* bout. Concord* )
Skambinti Tel . 662-1177

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Vili. La Sdle, P.O. H8P 1L2

Atidaryta haadlea aao • — 10 v.v. 
šeitadicaiala : aao • r. — 0:30 v.v. 
Sr* mad lea I ala: aao 10 r. — 0:30 v.v.

TeL: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POP1ERAHTS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.CJS. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Svita 215, Mentreol, Que., H3G 1L5

T*L:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAU8KA& 
Suite 1143, Sun Life Building 

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V«
Tel. (514) - *71-1430

8 psi.

Two kassete radio -$129.- Video nuo $399.- 
Video camera : $1499.-

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

Toronte tel.: (4 16) 886-7659

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

D. N. BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ™
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ « GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENC7 INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 1L7

entrepreneur electrical 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102 A. ALLION
LASALLE.OUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
Saugojimas vasaros laiku (Storage) 
Taisau ir remodel iuoju 
Siuvu ir parduodu.

KAILIU SIUVĖJAS

144* rue 81. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844- 7307 Ir 2889446

PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARI AGE - WEDDtMGS

5220 Ome Mary Rd. Salta •
TONY LMHHNMTK

M*wtra< P-Q M3 W 1X5 T*L: 4*1-440*

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CŪTĖ realties

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTdI
L AUUM1NIJAUS DURYS, LANGAI, STOGEU Al, 

APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE
į MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR
t APDRAUSTAS. I

SAVININKAS: John OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 J

Telefonas: 721—9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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