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ŠVIESIU PRISIKĖLIMO IR PAVASARIO ŠVENČIU
ĮVYKIŲ APŽVALGA

h. n.
KREMLIUS TEBEGRŪMOJA
LIETUVAI —————

Balandžio 11-ąją atgimu
sioj! nepriklausoma Lietuva 
yra išgyvenusi lygiai vieną 
mėnesį. Ir kokį mėnesį! 
Dažnai tenka galvoti kaip 
Lietuvos žmonės visa tai 
gali pernešti. Ypač vado
vaujantieji asmenys, iš
rinktojo seimo (parlamento) 
atstovai, tolimesniuose ša
lies kampuose gyvenantys, 
arba gyvenantys tarpe at
vežtųjų piktų ir kerštingų 
neprašytų svečių. Galima 
įsivaizduoti, kiek savitvar
dos reikalauja šaltai re
aguoti į kas antrą dieną 
Maskvos suorganizuotas 
provokacijas, gąsdinimus, 
ultimatumus, grasinimus. 
Sovietų užsienių reikalų 
ministerio Ševerdnadzės ir 
Maskvos garsiakalbio Gera
simov' o su šypsena pareikš
ti tvirtinimai spaudos
atstovams Washington' e, 
kad Lietuvoje nebūsią
panaudota jėga ir kad šiuo 
metu jau vyskstąs "nuošir
dus dialogas" yra tokio 
akiplėšiško melo geriausi 
įrodymai. Norisi patikėti, 
kad tą akivaizdų melą 
Amerikos valdžios atstovai 
permato. Galų gale, norisi 
patikėti, kad sis vizitas, 
pirmoje eilėje skirtas nu
statyti Bush' o ir Gorba- 
čiov' o susitikimo datai ir 
aptarti pradines detales 
dėlei įvairių karinių susi
tarimų, vis dėlto palietė 
ir Lietuvos klausimą. Bent 
JAV media teigia, kad 
pasitarimai trukę bent dvi
gubai ilgiau todėl, kad 
buvę karstai susikirsta dėl 
Lietuvos ir JAV prezidento 
ir Valstybės sekretoriaus 
Baker' io su Ševerdnadze. 
Ir Gerasimov' o pasisaky
mai bei atsakymai, skirti 
JAV spaudai, buvo nebe 
tokie įžūlūs ir atšiaurūs, 
nors gryno melo juose ne
trūko.

JAV prezidento susitiki
me su Gorbačiov' u neabe
jotinai bus kalbama ir apie 
Lietuvą, kaip tvirtina JAV 
media. Kiekvienu atveju, 
JAV vyriausybės laikysena 
dabar tokia: bandant nepa
kenkti Gorbačiov' o pozici
jai, viešai kalbama apie 
Lietuvą pusiau lūpų, o pri
vačiai aiškiai pasakoma, 
JAV prezidento žodžiais, 
k o Maskva turėtų 
n e d a r y t i . Iš vė
liausiųjų įvykių ir naujų 
Gorbačiov'o grasinimų ne
atrodo, kad jis kreiptų 
daug dėmesio į JAV įspė
jimus. O gal - didysis 
vadas nori, kaip sakoma, 
"išsaugoti veidą”... Kiek ir 
kaip jis saugos tą savo 
gerokai ištepliotą veidą, 
parodys tolimesnė jo elg
sena: pradės jis kalbėti

LIETUVIAMS LIETUVOJE IR VISAME PASAULYJE!
kaip žmogus, ar vis dar 
grasins maskoliškuoju kumš
čiu.

Lietuva ir jos preziden
tas Vytautas Landsbergis 
su savo vyriausybe ir nau
juoju parlamentu laikosi 
pasigėrėtinai. Lietuvos vy
riausybė, kaip teigia prez. 
prof. Landsbergis, jo asis
tentas Algimantas Čekuo- 
lis (prieš kelias dienas iš 
Londono) ir įgaliotas minis- 
teris Stasys Lozoraitis (pa
sikalbėjime su ABC televi
zijos atstovu balandžio 10 
d.) yra pasiruošusi tartis 
visais klausimais, išskyrus 
nepriklausomybės atšauki
mą. Beveik ketvirčiui milijo
no žmoniųzsusitelkusių vė- 
lia<s®*sį>u demonstracijose
už nepriklausomybę Vilniu
je, apie tai iškalbingai 
pasisakė Vytautas Lands
bergis, pakartodamas D.L.K 
Gedimino žodžius, tartus 
kryžiuočiams: "Greičiau
plienas sutirps į vašką ir 
vanduo pavirs.. , akmenių, 
negu as savo ištartą žodį 
atšauksiu^

Kad Gorbačiov'as nori 
pasmaugti paskelbtąją Lie
tuvos nepriklauso mybę, 
labai aišku. Aišku taip pat, 
kad Maskvoje esama karšin
čių maršalų ir privilegijuo
tų partijos bonzų, kurie 
kasdien siūlo Gorbačiov' ui 
pasinaudoti savo specialia 
prezidento galia ir ją 
pradėti vykdyti Lietuvoje. 
Jie tikisi tokiu būdu už
čiaupti laisvės šauksmą, 
sklindantį diena po dienos- 
tai iš Estijos, tai Latvijos, 
Ukrainos, Moldavijos, Gru
zijos, Armėnijos, Slovėni
jos, Azarbeidzano ir net 
tolimosios Mongolijos. Va
kariečiai nuolat kalba apie 
DOMINO efektą, kai vie
nai kaladėlei krentant, ima 
kristi visos viena po kitos. 
Imperijos, vergų imperijosz 
subyrėjimo bijo Gorbačiov’- 
as ir jo imperialistai sėb
rai Kremliuje. O ji neiš
vengiamai sutrupės. Lieka 
tiktai laiko klausimas.

Kaip kerėbliškai ir te
besinaudodami senuoju sta
lininiu metodu sovietai 
bando Vakaruose įrodinėti, 
kodėl Lietuvos nepriklau
somybės Maskva negali 
priimti, galima matyti iš 
šių kelių pavyzdžių. Štai, 
Gerasimov' as JAV televizi
jos apklausinėtojams tvir
tina, kad Lietuva tesudaro 
1% Sovietų Sąjungos gy
ventojų, 1% sovietines 
teritorijos ir tik apie 3% 
ekonominio vardiklio (G.N. 
P.). Tada apklausinėtojas 
klausia: "Tai kodėl jus taip 
nenorite leisti Lietuvai at
siskirti?" Surizgęs ima aiš
kinti apie sutuoktuves ir 
skyrybas, apie atsiskyrimo 
mechanizmą, apie tai, kaip

reikia atsiskirti neužtren
kus durų, bet paisant so
vietinės konstitucijos nuo
statų. Jis nepamini, kad 
pagal tuos nuostatus atsi
skirti bus beveik neįmano
ma. Jis, taip pat, aišku, 
nepamini, kad jokių jung
tuvių nebūta, bet Stalino 
ir Hitlerio suokalbio dėka 
Pabaltijo valstybės buvo 
Kremliaus užgrobtos ir vė
liau suvaidinti komiški 
rinkimai, iš visų tų sovie
tiškų aiškinimų, aišku, kad 
Pabaltijį jie norėtų ir 
toliau laikyti Šiaurės Va
karų sritimi ir naudotis 
jos uostais, jos žemės 
turtais, jos teritorija, kaip 
norės. Petro Didžiojo dva
sia ir imperijos troškulys 
tebėra giliai įsišaknijęs 
ruso smegeninėje ir labai 
sunku jo atsisakyti.

įdomu dabar pažvelgti ir 
į Lietuvos draugus. Nors 
nė viena valstybė dar ofi
cialiai Lietuvos valstybės, 
ir vyriausybės nepripažino, 
vis dėlto, yra tokių, kurie 
stipriai pasisakė už Lie
tuvą ir tokių, kurie arba 
tylėjo. arba net prieš 
pasisakė. Šių pastarųjų tar
pe pirmoje eilėje minėtina 
Švedija, patogiai taikos 
taukuose besivartanti ir 
prekiaujanti su visais ir už 
viską ir dėlei visko; pa
taikaudama Sovietų Sąjun
gai pareiškusi, jog Lietu — 
vos, Latvijos ir Estijos 
nelaikanti okupuotomis 
valstybėmis. Švedija yra 
tikra Europos gėda.

Pusiau lūpų kalba JAV, 
Didžioji Britanija, net 

Prancūzija, kuri kadaise 
taip drąsiai pripažino JAV 
ir kovojo už jos nepriklau
somybę. Netgi Vatikanas, 
toji pasaulio sąžinė, beveik 
lūpų nepajudina, nes kelias 
dienas po Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo už
mezgė diplomatinius santy
kius su SSSR. Tiesa, dabar 
pagaliau pasigirdo pasiū
lymas tarpininkauti dery
boms su Sovietais, jeigu to 
bus pageidaujama. Tokių 
pasiūlymų betgi būta anks
čiau ir nemaža: JAV pasiū
lyta trijulė - Prez, Car
ter' is, anglikonų arkivys
kupas Tutu ir Vatikanas, 
taip pat Lech Walesa ir 
Lenkijos vyriausybė, Čekos
lovakijos prezidentas Vac
lav Havel' is, JAV senato
riai (ypač karingasai Al
fonse D'Amato, nuvykęs ir 
sulaikytas prie Lietuvos 
sienos su Lenkija) ir kong
resmenai.

įdomu, kad Kanadoje 
mūsų nuoširdžiausiais drau
gais pasirodė ne kai kurių 
mūsiškių lietuvių taip gar
bintoji konservatorių parti
ja, bet socialdemokratų 
(NDP) ir liberalų atstovai. 
Bob Rae, Ontario NDP 
vadovas, ypatingai pagar
bos vertas. Jos užsitarnavo 
ir liberalas Flis, Kanados 
parlamento atstovas, kėlęs 
Lietuvos klausimą ir reikar 
lavęs^ jos nepriklausomybės 
pripažinimo iš Kanados vy
riausybės. O TĖVIŠKĖS ŽI
BURIAI net nenori NDP 
pavadinti socialdemokra
tais. Atsiliepė Joe Clark, 
visuomet mums buvęs 
palankus, bet jo bosas 

Brian Mulroney tyli, lyg 
būtų savo didžiąją burną 
vandens prisisėmęs. Šiaip 
jau labai tuščiai iškalbin
gas, gal nori pakartoti aro
gantiško intelektualo Tru
deau sarkastišką frazę: 
"Where's Lithuania?", kai 
buvo kadaise paklaustas 
apie Lietuvos okupaciją. 
Šiandien—jau visi žino, kur 
yra Lietuva.

Tikrai amerikoniškai Lie
tuvos kova už nepriklauso
mybę buvo minima greta 
brokolių, roko žvaigždės 
Michael Jackson, o balan
džio 10 d, prez.BUSH'ui 
susitikus su Kanados min. 
pirmininku MULRONEY, 
vienu atsikvėpimu su beis
bolu. Kelioms valandoms 
atskridęs j Kanadą, Bush’as 
ir Mulroney po 3 valandas 
trukusių pasitarimų, atsilan
kė j Toronte vykusias beis
bolo rungtynes tarp vieti
nės Blue Jays ir Texas 
Rangers komandų. Pastaro
sios dalinis savininkas yra 
Bush’o sūnus.

Po pasitarimų įvykusioje 
spaudos konferencijoje abu 
vadovai atsakinėjo į žurna
listų klausimus. Bent pusė 
klausimų lietė dabartinę 
padėtį Lietuvoje ir JAV 
bei Kanados laikyseną jos 
atžvilgiu.

BUSH’as atsakinėjo 
atsargiai, rankiodamas žo
džius ir stengdamasis ne 
perdaug griežtai pasisakyti 
prieš Gorbačiov'o grubų 
ir grąsų nepriklausomos 
Lietuvos ir jos išrinktos 
parlamento vyriausybės 
terorizavimą tankais ir 
ultimatumais.

Iš atsakymų nepaaiškėjo 
kiek labai Amerika leis 
Sovietų diktatoriui-prezi- 
dentui smaugti Lietuvos 
nepriklausomybę iki bus 
pradėtos vykdyti kokios 
nors sankcijos.

Kaip blankus ir negabus 
mokinukas, paklusniai ban
dąs pritarti savo mokytojui, 
MULRONEY kartojo pana
šias mintis. Juokingai skam
bėjo jo išsisukinėjimai, 
kai Mulroney vis paminėda
mas savo Maskvos vizitą, 
bandė pabrėžti Gorbačiov'o 
demokratiškumą ir gerumą 
bei jo pažadą nepavartoti 
"crackdown" Lietuvoje.Ne- 
atrodė, kad Kanados didy
sis oratorius pats supranta, 
ką tai reiškia. Abu atsaki- 
nėtojai, atrodo, nebuvo 
labai patenkinti tais klau
simais apie Lietuvą, nes 
jautėsi priremti prie sienos- 
Tasai faktas rodo, kad 
laisvoji Vakarų media žy
miai drąsiau ir aiškiau 
reiškia savo nuomonę ir 
neabejotinai yra daug palan
kesnė Lietuvai.

Iš tų Bush'o ir Mulro

ney miglotų išvedžiojimų 
galima spėti, kad Gorbačio- 
v'ui Washington'as maž
daug taip sako: daryk ką 
nori, tiktai nešaudyk...

Po šios apgailėtinos 
beisbolinės diplomatijos 
dar paminėtini nauji Gorba— 
čiov'o grasinimai, kad Lie
tuvoje esanti netvarka 
(melas! h.n.) priversianti 
jį pasinaudoti savo specia
lia prezidentine galia ir 
valdyti Lietuvą tiesiogiais 
įsakymais. Tuo pat metu 
jo patarėjai nurodė, kaip 
Lietuva galinti "išsaugoti 
savo veidą", būtent - su
spenduojant laikinai nepri
klausomybės paskelbimą 
ir vykdymą ir tada taikiai 
(l) tartis su Kremliumi. 
Ką tai reiškia, tiksliau 
nepaaiškino. * > >
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Kanadoje Br. Mulroney 
konservatoriai, ir visai 
užtarnautai, nusmuko taip 
žemai apklausinėjimų lente
lėse, kad sumušė rekordą: 
niekada dar valdančioji 
partija nebuvo taip žemai 
nusmukusi. Už konserva
torius pasisakė tiktai 15% 
klaustųjų, tuo tarpu už 
liberalus 53% ir už NDP 
23%.

Tokio žiauraus nepopu
liarumo Br. Mulroney par
tija susilaukė dėlei dauge
lio priežasčių, bet pagrin
dinėmis laikytina Meech 
Lake susitarimo problemos 
ir planuojamieji 7% mo
kesčiai, kurių beveik 90% 
kanadiečių nenori. Meech 
Lake susitarimas, iškeptas 
per daug greitai ir neap
galvotai, Br. Mulroney viso
mis keturiomis jį sumai
šius, dabar bandomas pa
taisyti, kad būtų atsižvelg
ta į visų provincijų pagei
davimus, ne vien Quebec' o. 
Susitarime palikta tiek ne
aiškumų ir nedasakymų, 
kad trys provincijos: New
foundland, New Brunswick 
ir Manitoba ,, nori pataisų. 
O kažin kodėl nustatyta 
birželio 23 diena, kai susi
tarimas turi būti visų pro
vincijų patvirtintas, jau 
čia pat. Blogiausia, kad 
Quebec' o provincija apie 
bet kokius pakeitimus 
nenori nieko girdėti. Susi
kirtus su Newfoundland' u, 
pastarasis savo ankstyves
nįjį pritarimą^ Meech Lake 
susitarimui atšaukė.

Šiuo metu vyksta papil
domi apklausinėjimai (ko
dėl jie nebuvo anksčiau 
pravesti, vienas Dievas ir 
Mulroney težino), skirti 
New Brunswick premjero 
McKenna plano svarsty
mams, pasiūlytiems, ieš
kant kompromisų Meech 
Lake susitarimui.

Pasaulinių įvykių pagrin-'
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
P our lą liberation de la Lituanie! Loyauti au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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LIETUVOS PARLAMENTARAI galimybė tiktai įteikti ofi
NORVEGIJOJE, DANIJOJE 
ŠVEDIJOJE, DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE

Norvegijos Užsienio 
Reikalų Ministerijai pa
kvietus, kovo mėn. gale 
iš Vilniaus buvo atvykusi 
Lietuvos parlamentarų gru
pė, vadovaujama Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos Užsienio Reikalų 
Komisijos p-ko Emanuelio 
Zingerio.

Lietuvos pasiuntiniai 
buvo oficialiai ir šiltai 
priimti Norvegijos Užsienio 
Reikalų Ministerijoje. Nor
vegai oficialiai pasiūlė 
pasinaudoti neutralia Nor
vegijos teritorija dviejų 
nepriklausomų valstybių- 
Lietuvos Respublikos ir 
Tarybų Sąjungos- taikioms 
abipusėms deryboms vesti.

Vėliau Lietuvos parla
mentarai buvo nuvykę į 
Daniją ir Švediją.

I Londoną buvo atvyku
si atstovauti Lietuvos Res
publikos vyriausybę nepri- 
klausiomps Lietuvos parla
mento deputatė ir ministe- 
rės pirmininkės padėjėja 
Laima Andrikienė. Nors 
oficialiai buvo žadėta ją 
priimti Didžiosios Britani
jos Užsienio Reikalų Minis
terijoje, čia buvo sudaryta

cialų prez.Vytauto Lands
bergio laišką Margaret 
Thatcher. Kiek anksčiau 
jai buvo įteiktas ir Didžio
sios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos kreipimasis.

Abiejuose raštuose visų 
Lietuvoje ir užsienyje gyve
nančių lietuvių vardu buvo 
išeikšta padėka už ilgame
tę Pabaltijo okupacijos 
Nepripažinimo politiką. 
Apgailestaujant buvo pa
brėžtas keistas delsimas 
oficialiai pripažinti pirmą 
kartą po 50 metų laisvai 
ir legaliai išrinktą Lietuvos 
vyriausybę ir jos priimtus 
valstybinius aktus, •- kas 
būtų logiška Didžiosios 
Britanijos politikos tąsa.

Lietuvių Namuose Lon
done surengtoje spaudos 
konferencijoje dalyvavo ir 
stambiausiųjų britų laik
raščių atstovai.

Jiems deputatė L.Andri
kienė plačiai nušvietė situ
aciją Lietuvoje ir Lietuvos 
žmonių vardu paprašė kuo 
plačiau paremti į nepriklau
somybę ir neutralumą įžen
gusios lietuvių tautos ir 
jos teisėtos vyriausybės 
žingsnius.
/ Iš "Europos Lietuvis",ba
landžio mėn. 6 d., 1990/.

UEIKTOJO laiško turinys
Miela Ponia , Ministere Pirmininke, -

1990 m.vasario mėn. 24 d. po lygiateisiškai įvyku
sios, daugpartinės kampanijos, Lietuvos žmonės, pirmą 
kartą nuo 1940 m. Lietuvos valstybingumo netekimo, 
dalyvavo rinkimuose, kuriuose išrinko savo tautos atsto
vus. Pasibaigus paskutiniam rinkimų turui, 1990 m.kovo 
mėn. 10 d., Lietuvos žmonių reikalavimas tapo aiškus 
ir nepalaužiamas - neatidėliotinas Lietuvos Respubli
kos atstatymas, pripažintas de jure Didžiosios Britanijos 
1921 m., bei pagrindinių žmogaus, ekonomikos ir politi
kos teisių, paskelbtų pirmoje 1920 m.gegužės 15 d. Lie
tuvos Konstitucijoje, įsigalėjimas Lietuvos teritorijoje.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos žmonių atstovai susirin
ko Aukščiausios Tarybos rūmuose, Lietuvos sostinėje 
-Vilniuje, ir, reikšdami tautos valią iškilmingai paskelbė 
Lietuvos Respublikos atstatymą, jos de jure tęstinumo 
nuo 1940 m. pagrindu. Lietuvos TSR Aukščiausioji Tary
ba ir 1977 m.TSRS Konstitucija ir kiti tarybiniai įstaty
mai buvo paskelbti negaliojančiais Lietuvos atžvilgiu. 
Tiktai tie tarybiniai įstatymai, kurie neprieštaravo Lie
tuvos Respublikos Laikinajam įstatymui buvo laikomi 
galiojančiais. Šie įstatymai bus peržiūrimi ir pakeičiami 
lietuviškais įstatymais, būsimų įstatyminių peržiūrų ir 
svarstymų pasėkoje.

Aš buvau Lietuvos Aukščiausios Tarybos prašomas 
perduoti Jums bei Didžiosios Britanijos žmonėms reikš
mingiausius dokumentus, priimtus 1990 m. kovo 11 d. 
Ypač pastebėsite, kad Lietuvos valstybė pabrėžia jos 
griežtą laikymąsi pasauliniai priimtais tarptautinės tei-

/........ atkelta iš 1 psl./
KITI ĮVYKIAI
dinėje arenoje, keip keista 
ir nuostabu, Lietuva užima 
vieną iš pagrindinių vietų, 
nes per Europą tebeplūsta 
tautinio atgimimo ir lais
vėjimo potvynis. Drąsia 

lietuvių laikysena stebisi 
pasaulis, o komunizmo prie
vartos aukos kratosi raudo
nojo jungo nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, išsilaisvi
nusiose Europos valstybėse 
vyksta laisvi rinkimai ir 
jose, kaip taisyklė, komu
nistų partijos, nors ir 
pasivadinusios kitais var
dais, pralaimi. Gruzijoje,
prisimenant žiaurių sovie
tinių žudynių metines,
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beveik pusės milijono mi
nia reikalavo nepriklau
somybės ir vijo Raudonąją 
armiją iš savo šalies. Ta
me milžiniškame susibūri
me Tbilisi mieste dalyva
vo ir lietuvių ir estų 
laisvės sąjūdžių atstovai 
su savo tautinėmis vėlia
vomis.

Laisvėjimo banga palietė 
ir tolimąjį Himalajų kraštą 

Nepalo karaliją, kurią 
iki šiol valdė visagalis ka
ralius. Po kruvinų demonst
racijų, karalius sutiko 
Nepale įvesti demokratinę 
daug,partinę sistemą, ku
rioje karalius liktų tiktai 
simboline valstybės galva.

sės principais, pripažįsta Helsinkio Baigiamojo Akto Lie
tuvoj gyvenančių žmonių bei tautinių bendrijų teises.

Ponia Ministere Pirmininke, jau praėjo vos ne penki 
dešimtmečiai, kai priespaudos ir tamsos šešėlis nusileido 
ant Lietuvos Krašto ir žmonių, kaip pasekmė neteisėtos 
ir morališkai smerktinos Nepuolimo Sutarties su slaptais 
protokolais, sudarytos Adolfo Hitlerio ir Josefo Stalino 
1939 m.rugpjūčio mėn. 23 d. Tame laikotarpy, iš Lietu
vos žmonių buvo atimtos beveik kiekviena pagrindinė 
žmogaus teisė, išsaugota Pasaulinėje Žmogaus Teisių 
Deklaracijoj. Pradedant 1940 m.birželio mėn. šimtai 
tūkstančių lietuvių, įvairaus amžiaus, profesijos ir kil
mės, buvo tremiami į Sovietų Sąjungą; mūsų mokyklos 
ir bažnyčios uždaromos; mūsų ūkiai ir žemė niokojama; 
mūsų aplinka nuodijama įmonių, kurioms mes mažai 
turėjome įtakosjir mūsų sūnūs krito karo laukuose toli 
už mūsų krašto ribų.

Nepaisant šių ypatingų sunkumų ir svetimos poli
tinės sistemos nesilpnėjančių pastangų sunaikinti Lietu
vos žmonių religines ir dvasines vertybes, lietuvių tauta 
išsilaikė. Kiekvienoje lietuviškoje širdyje degė noras 
laisvei, teisingumui ir taikai.

Daugeliui mūsų žmonių įkvepia vilties ir drąsos 
tai, kad daugelis Europos kraštų, Europos Taryba ir Eu
ropos Parlamentas pakartotinai yra pabrėžę 1940 m. 
Lietuvos per TSRS aneksijos ir okupacijos pripažinlmą.( 
Šiuo sakiniu norėta pasakyti, jog buvo pripažinta, kad 
Lietuvą aneksavo ir okupavo. Vertime šis sakinys ne
sklandžiai skamba, arba praleista žodžių.Red.). Šiandien, 
kai žmogaus laisvių išsivystymo galimybė daugumai lie
tuvių tampa tikrove,Lietuvos žmonės tikisi Jūsų valsty
bės paramos politiniam, ekonominiam ir aplinkos atnau
jinimo procese, kuris pastaruoju metu įsisiūbavo mūsų 
krašte.

Ponia Ministere Pirmininke, Lietuvos žmonės ir 
jos Aukščiausioji Taryba pavedė mane perduoti Jums 
šilčiausius sveikinimus ir geriausius linkėjimus. Visiems 
Sovietų Sąjungos ir Europos žmonėms mūsų valstybė 
ištiesia draugystės ranką. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad 
Didžiosios Britanijos žmonės toliau parems ir tvirtins 
Lietuvos žmonių teisę į laisvę, kilnumą ir apsisprendimu 

Nuoširdžiai Jūsų,
Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos Pirmininkas

Vilnius, 1990.111.23 d.________________________________

DR. VYTAUTO SKUODŽIO LAIŠKAS
SOVIETŲ S-GOS PREZIDENTUI MICHAIL GORBAČIOV'ui

Mes, buvę sovietinio lagerio ŠCh 385/3-5 
politiniai kaliniai, su dideliu džiaugsmu sutikome žinias 
apie trijų TSKP gensekų - Brežnev'o, Černenko's ir And- 
ropov'o mirtį. Mes su džiaugsmu sutikome Jūsų atėjimą 
į aukščiausiąją valdžią, Jūsų paskelbtas persitvarkymo 
ir viešumo idėjas ir Jūsų pradėtas vykdyti reformas, 
kurių pasekmėje ir mes visi, neatlikę visos bausmės, 
išėjome iš lagerių ir kalėjimų.

Jūsų pastangas demokratizuoti Sovietų Sąjungą 
sveikino visi Sovietų Sąjungoje gyvenantys žmonės, kurių, 
mąstyseną dar nebuvo atbukusi. Jumis žavėjosi pasaulis, 
tikėdamas, kad Jūs esate tikras demokratas, daug pada
ręs tarptautinių santykių įtampos sumažinimui.

Deja, dėl Jūsų kaltės dabar padėtis keičiasi Jūsų 
nenaudai. Nedemokratiniu Jįįidu įgijęs neribotą, diktato
riaus valdžią, ją išmėginote nepriklausomybės atstatymą 
paskelbusioje LIETUVOS RESPUBLIKOJE. Melas pasau
liui, kad Sovietų Sąjunga nenaudos jėgos Lietuvos Res
publikoje, dabar visiems yra akivaizdus. Kolonistų ir 
vietinių lietuvių tautos išgamų padedamas, Lietuvos Res
publikai dabar naudojate smauglio metodą - "be kraujo 
praliejimo".

Jūs ignoruojate TSRS KONSTITUCIJA, leidžiančia^ 
sąjunginėms respublikoms iš TSRS išstoti. Jūs dabar 
tapote neakivaizdiniu STALINO-HITLERIO 1939 metais 
susitarusių dėl Lietuvos prijungimo prie TSRS slapto 
suokalbio sąjungininku, nors , tais metais ką tik buvote 
pradėjęs mokslus pradžios mokykloje. Jūsų "pranašingi" 
žodžiai, jog lietuviai pirmieji paragaus suverenumo "sko- Bražėnas, J. Vitėnas, dr. L. Kriaučeliunas, R. Šakienė - korespon- 
nį" jau pildosi. Tačiau tas Jūsų absoliučios galios išmėgi- dentė; P. Narutis, J. Giedraitis —Tautos Fondo Valdybos pirm.; 
nimas Lietuvoje pasibaigs tuo , jog įgysite Stalino II- dr- E. Armanienė, dr. J. Stiklorius, v. Jokūbaitis -vliko valdy — 
jo pravarde. bos vicePlrm,: Cikotienė — VLIKO reikalų vedėja, J. Valaitis —

Vakarai, tikėdami jog esate demokratas, labai Tautos Fondo Tarybos pirm. Nuotr. J. Bobelio

nori Jums padėti išsilaikyti Sovietų Sąjungos valdžios 
viršūnėje. Tiktai dėl to jie dabar dar delsia pripažinti 
nepriklausomą Lietuvos Respubliką ir jos naują vyriausy
bę, kad Jums nepakenktu Įvykdyti demoktarinius Sovietų 
Sąjungos pertvarkymus. Kaip tie "demokratiniai" pertvar
kymai vykdomi, dabar visas pasaulis mato ir jo simpati
jos dabar Lietuvos, nebe Jūsų pusėje.

Tardymų metu KGB pareigūnai man aiškino, kad 
Lietuvos atsiskyrimą nuo TSRS gali nuspręsti tiktai Lie
tuvos TSR Aukščiausioji Taryba. Taryba, remiama abso
liučios daugumos Lietuvos gyventojų, paskelbė nepriklau
somybės atstatymą 1990 m; kovo 11 dieną. Jūs į tai 
sureagavote karine jėga, provokacijomis, šantažu ir re
presijomis.

Dabar pasaulis mato tikrąjį Jūsų, toli gražu, nede
mokratišką veidą. Lietuva, Jūsų įsakymu, trečią kartą 
sovietų okupuota, vis tik nepraranda vilties, kad Jūs, 
kaip naujo galvojimo žmogus ir vadovas, Lietuvos Res
publikos atžvilgiu padarysite protingas išvadas ir leisite 
lietuviams savo gimtajame krašte gyventi ir tvarkytis 
taip, kaip jie nori. Lietuvos grįžimas į pirmykštę paverg
to, beteisio ir užguito krašto padėtį jau nebeįmanomas. 
Nuvertę dabartinę teisėtu būdu išrinktą Lietuvos Respub
likos vyriausybę, Jūs pakartosite 1940 metų Lietuvos 
"laisvanoriško prisijungimo" prie Sovietų Sąjungos melą, 
kuris Jums pačiam buvo ir yra labai gerai žinomas.

Viliuosi, Jūs suprasite," kad Jūsų dabar vykdoma 
akcija prieš Lietuvos Respubliką, jos vyriausybę ir Lie
tuvos gyventojus galų gale atsisuks prieš Jus ir Sovietų 
Sąjungą.
Vytautas Skuodis,
Lietuvos Helsinkio Grupės Čikaga,
ir tarptautinės organizacijos I990m.kovo mėn31 d.
Democracy and Independence narys- JAV

IR JAV PREZ. G. BUSH'ui!
GERBIAMAS PREZIDENTE,-

Lietuvių tauta per 50 metų pasitikėjo Amerika 
ir buvo dėkinga jai už tai,: kad ji nepripažino sovietų 
1940 metais įvykdyto Lietuvos Respublikos įjungimo 
į Sovietų Sąjungą, panaudojant klastą ir jėgą. Tai sutei
kė daug moralinių jėgų įvairiais būdais vesti kovą su 

okupantu, siekiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.
Tai, kad po II-jo Pasaulinio karo sovietai okupavo 

Lietuvą antrą kartą, buvo laikoma Amerikos vyriausybės 
klaida. Ji Lietuvai kainavo daugiau kaip 300.000 kruvinų 
aukų. Pasauliui liko užistęsęs šaltasis karas.

Kai š.m.kovo mėn. 11 dieną demokratiniu būdu 
išrinktoji Lietuvos TSR vyriausybė, remiama absoliučios 
Lietuvos gyventojų daugumos paskelbė Lietuvos Respub
likos Nepriklausomybės atkūrimą, Jūs, Prezidente, šitam 
istoriniam įvykiui likote abejingas. Tuo Jūsų abejingumu 
sovietai pasinaudojo ir formaliai pradėjo trečią Lietu
vos okupacijos etapą, panaudodami karinę jėgą ir kitas 
prievartos priemones. Pnraližuodami Lietuvos Respubli
kos teisėtos vyriausybės veikimą, jie siekia ją nušalinti 
ir pastatyti sau palankią mariometinę vyriausybę, suda
rytą iš kitataučių kolonistų-šovinistų ir vietinių išgamų. 
Jums, Prezidente, už tai tenka asmeninė atsakomybė 
ne vien prieš visą lietuvių tautą, bet ir prieš pasaulį.

Savo parodytu abejingumu Lietuvai Jūs dabar 
išsižadate laisvės idealo, kurio sargyboje buvo Amerika. 
Jūsų tikėjimas, kad tik vienas Gorbačiov'as Sovietų Są
jungoje gali būti demokratijos nešėju, yra apgaulingas. 
Dabartinės Lietuvos Respublikos dramoje morališkai ir 
politiškai remdamas nedemokratiniu būdu išrinktą Sovie
tų Sąjungos diktatorių, jūs išduodate demokratiją.

Jūs kartojate tą pačią klaidą, kurią Amerikos 
vyriausybė padarė baigiantis II-jam Pasauliniam karui.

Visa tai tvirtinu aš - JAV pilietis nuo 1929 metų. 
Gimęs Čikagoje, kaip Benedict Scott, Lietuvoje tapęs 
Vytautu Skuodžiumi, 1940-1979 metais gyvenęs sovietų 
okupuotoje Lietuvoje kur patyręs visus tos okupacijos 
baisumus, buvęs Vilniaus Universiteto geologijos profeso
rius, už kovą dėl Žmogaus Teisių ir Lietuvos laisvės 
1980 metais suimtas ir nuteistas 12 metų lagerio ir 
tremties į Sibirą bausmėmis, nuo 1987 metų gyvenantis 
Jungtinėse Amerikos Valstijose;, Čikagos mieste.

JAV valstybės naujai išduotos Lietuvos reikalai 
privers mane sugrįžti į okupuotą Lietuvą toliau tęsti 
kovą už Lietuvos laisvę, kad nors tokiu būdu išpirkčiau 
savo, kaip JAV piliečio, gėdą.

Jūsų žiniai, prie šio laiško prijungiu mano š.m.ko
vo 31 d. laiško Sovietų Sąjungos prezidentui M.Gorba- 
čiov'ui kopiją ir jos vertimą į anglų kalbą.
Dr.Vytautas Skuodis,
Lietuvos Helsinkio Grupės ir 
tarptautinės organizacijos

"Democracy and Independence" narys Čikaga,IL
1990 m. kovo mėn.31 d.

VLIKo Valdybos posėdis, įvykęs 1990.III.17-18 d.d. VLIKo įstai
goje Washington, DC. Valdyba dalyvavo pilname sąstate ir taip pat 
atsilankė kel etas kviestų svečių, 15 kairės sėdi : A. Regis-VLIKo 
Tarybos pirm.; dr. D. Krivickas-VLIKo pirm, pavaduotojas, S. Lozo- 
r aitis'Lietuvos atstovas Washingtone; dr. K. B ob elis-V L IK o pirm.; 
B. Bięliukas-ilgametis VLIKo veikėjas. Stovi : A. Budreckas, V.

VLIKAS KREIPIASI Į EUROPOS PARLAMENTĄ, 
J. CARTER IR G. FORD

Europos Parlamente yra įneštos dvi rezoliucijos pa
lankios Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo deklaracijai 
ir remiančios lietuvių tautos laisvės aspiracijas.

Koordinacinei komisijai vadovauja Otto Von Habsburg, 
kuris suredaguos vieną rezoliuciją ir ją pristatys Parla
mentui š.m. balandžio 5 d.

VLIKo atstovas K. Dikšaitis įteikė 50 įtakingesnių 
parlamentarų (fakcijų, komitetų ir prezidiumo nariams) 
specialų pareiškimą. Visiems parlamentarams buvo įteik
tas 2 puslapių memorandumas su priedais.

Š.m. balandžio 3 d., Europos Parlamento vice-prezi- 
dentas Siegbert Alber priims lietuvių delegaciją - K. Dik- 
šaitį, dr. J. Norkaitį, A. Šmitą ir keturis Vasario 16 
gimnazijos mokinius specialioje audiencijoje.

Š.m. balandžio mėn. 3 d. prie Europos Parlamento 
rūmų įvyko demonstracija, kurioje dalyvavo ir Vasario 16 
gimnazijos mokiniai. VLIKas pasiuntė telegramas Euro
pos Parlamento prez. Baron Crespo (SD.), vice-prezi- 
dentui S. Alber ir Krikščionių Demokratų pirmininkui dr. 
Egon Klepsh - prašydamas paremti įneštą rezoliuciją.

Š.m. balandžio 2 d. VLIKas pasiuntė telegramas buvu
siems prezidentams J. Carter ir G. Ford, painformuoda
mas juos apie padėtį okupuotoje Lietuvoje ir prašydamas 
jų pagalbos tarpininkauti tarp Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos vyriausybės taikiam Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo išsprendimui. (ELTA)

VIENAS PAVYZDŽIŲ,KAIP 
RAŠYTI KANADOS 
PARLAMENTO NARIAMS:

As a Canadian I am de
eply concerned about
the week response by the 
government of Canada
with respect to the recog
nition of the government 
of Lithuania. Canada’s 
support for the courageous 
struggle of the Lithuanian

people is crucial at the 
present time.

Canada has always spo
ken out for Lithuanian 
liberty and independence.

I appeal to you to urge 
the Canadian government 
to recognize immediatly 
democratic Government 
of the Republic of Lithua
nia.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

A



LIETUVIŲ, IŠEIVIJOS VEIKSNIU. KONFERENCIJA t
Lietuvių išeivijos veiksnių konferencijos, įvykusios 199C 
m. kovo 31-balandžio 1 d.d. Vašingtone, JAV, išvados:

1) Lietuvių išeivijos veiksnių konferencija sveikina lie
tuvių tautą tėvynėje ir visus Lietuvos gyventojus su ne
priklausomos Lietuvos valstybės atstatymu. Mes didžiuo
jamės Jūsų vidine drausme, susiklausymu ir pasiryžimu, 
kurie po ilgų metų kovos privedė prie šio istorinio lai
mėjimo, nors gerai žinome, kad reikės dar daug pastangų 
ir pasiaukojimo paskelbtą nepriklausomybę apginti ir ją 
pilnai įtvirtinti, išeivija darys viską, ka tik gali jums 
padėti ir vykdys jai tenkančius uždavinius bendroje kovo
je už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę.

2) Lietuvių išeivijos veiksnių konferencija sveikina Lie
tuvos Aukščiausią Tarybą, įvykdžiusią tautos valią ir 
paskelbusią nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą. 
Mes sveikiname Jo Ekscelenciją Vytautą Landsbergį, iš
rinktą Aukščiausios Tarybos pirmininku Lietuvos valsty
bei vadovauti ir atstovauti ir linkime geriausios sėkmės 
ir Dievo palaimos Lietuvos nepriklausomybę apginti ir ją 
galutinai įtvirtinti.

3) Lietuvių išeivijos veiksnių konferencija sveikina Jos 
Ekscelenciją Kazimierą Prunskienę, Ministrų Tarybos 
pirmininkę ir jos vadovaujamą nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybę ir linki geriausios sėkmės ir Dievo palaimos 
apginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir atkurti 
demokratinę, teisingumu ir tarpusavio susiklausymu pa
grįstą valstybę.

4) Lietuvių išeivijos veiksnių konferencija protestuoja 
prieš papildomų sovietų karinių dalinių įvedimą į Lietu
vos teritoriją, nepagrįstus Sovietų Sąjungos reikalavimus 
karinį bei politinį spaudimą. Šiomis priemonėmis Sovietų 
Sąjunga atnaujino ir toliau vykdo savo 1939-1940 metų 
agresiją prieš Lietuvą.

Ši agresija turi būti sustabdyta. Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santykių pagrindu turi būti Lietuvos - Sovietų 
Rusijos 1920 liepos 12 d. Maskvos taikos sutartis, kuri, 
nors buvo pažeista, bet nepanaikinta i ir yra teisiškai ir 
pilnai tebegaliojanti.

Sovietų okupacinė armija, laivynas ir aviacijos dali
niai turi būti išvesti iš Lietuvos iki su nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybe sutartos datos.

5) Lietuvių išeivijos veiksnių konferencija ragina lietuvių 
išeiviją prašyti savo kraštų vyriausybes ir parlamentus 
pripažinti nepriklausomos Lietuvos vyriausybę ir teikti 
jai politinę bei ekonominę paramą. Prašome visais tinka
mais būdais įtaigoti savo krašto visuomenę, spaudą, tele
viziją, radiją, kad remtų be ginklo vedamą Lietuvos lais
vės kovą.

6) Konferencija prašo Švedijos ir Naujosios Zelandijos 
vyriausybes atšaukti sovietų įvykdytos Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybių aneksijos pripažinimą, pasinaudojant 
Australijos precedentu.

7) Konferencija įspėja išeivijos lietuvių visuomenę neriš
li Lietuvos vyriausybės pripažinimą su okupacinės kariuo
menės atitraukimu, kuris priklauso ne nuo Lietuvos vy
riausybės, bet nuo Sovietų Sąjungos, ar kitomis šiuo 
.metų neįvykdomomis sąlygomis. .. _

8) Sudaroma Lietuvių išeivijos veiksnių pirmininkų (arba 
jų įgaliotinių) taryba išeivijos politinei veiklai derinti. 
Tarybą sudaro: Amerikos Lietuvių Tarybos (ALTas), Jung
tinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenės (JAV 
LB); Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB); Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės (PLB) ir Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo 
Komiteto (VLIKas) pirmininkai ar jų įgaliotiniai. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės ir Vyriausio Lietuvos išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkai sudaro Tarybos prezidiumą. 
Taryba veikia balsų daugumos pagrindu darant sprendi
mus. Taryba palaikys artimą ryšį su Lietuvos atstovu 
Vašingtone ir prie Šventojo Sosto, Stasiu Lozoraičiu ir 
su juo artimai bendradarbiaus.

9) VLIKo ELTOS informacijos tarnyba ir JAV LB įstaiga 
Vašingtone bendradarbiaus ir keisis informacijomis. JAV, 
LB, PLB ir VLIKo valdybos tarsis dėl šių įstaigų sujun
gimo.

Amerikos Lietuvių Taryba
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendr. 
Kanados Lietuvių Bendruomenė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas

Vašingtonas, DC, balandžio 1, 1990.

REAGUOJA Į PASISAKYMUS SPAUDOJE:
VAY JONYNAS,
4-1020 Walden Circle,

April 3rd, 1990. Mississauga, Ontario.
L5J 4J9

Letters Editor, Newsweek,
444 Madison Avenue,
NEW YORK, New York, 10022.

Dear Editor:

The views you espressed in your "Weighing Risks and 
Laying Blame?" article on Lithuania in your April 2nd 
issue were made from a very comfortable Western arm
chair perspective.

How dare you suggest that Lithuania could be more than 
half to blame if the Soviets cracdown when Lithuania 
has suffered under the oppressive yoke of Soviet Com
munist tyranny for fifty years? In case you have forgot
ten, this occupation involved mass executions, torture 
and the forcible deportations to Siberia of entire dis
tricts.

The restoration of their freedom is understandably the 
sole concern of Lithuanians. Why should they care if 
their actions "inconvienience" Bush in his attempts at 
rapprochement with the Soviets? Forgive them if their 
hearts don't bleed for Gorbachev!

You accuse the Lithuanians of being "strident" and "pro
vocative" in their drive for independence. You ignore the 
fact that their efforts have also been democratic and 
entirely peaceful. This is not something that even the 
United States can claim. Witness the American Revolutio
nary War of Independence and the Civil War!

You seem to imply that had Lithuania been more patient 
it may have been able to achieve its aspirations by nego
tiating within the bounds of the new Soviet constitution.
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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/

Man pasidarė liūdna, nutariau nueiti pas kitus 
tautiečius prasiblaškyti. Buvo labai gražus vasaros sekma
dienis. Kalnai žaliavo miškais ir kitokia augmenija. Ro
dos, tik džiaukis ir gėrėkis tuo puikumu, tačiau....Vėl 
tas proziškas klausimas: "O kę šiandien valgysim?” Šlu
buodamas nuklibinkščiavau pas tautiečius. Su jais besišne 
kučiuodamas, išgirdau kažkurį sakant: "Kur gi ta Gustai
nienė viena sau žengia?" Dirstelėjęs pro langę, pamačiau 
kad žmona, apsirengusi išeiginiu marengo spalvos kostiu
mėliu, neįprastai iškilmingai traukia į kalnus. Pajutau, 
kad kažkas negerai, kad reikia užbėgti jai už akių ir 
išsiaiškinti._ Tuojau, kad ir šlubuodamas, išskubėjau iš 
kambario. Ėmiau šaukti, kad sustotų. Bet ji lyg nenorėjo 
klausyti, pamažu žingsniavo pasirinkta linkme. Pasivijau, 
paėmiau už parankes ir pradėjau vestis atgal. Iš pradžių, 
spyriojosi, prašėsi paliekama viena, jos balse skambėjo 
tragiškos gaidos. Pagaliau parsivedžiau ję keletę šimtų 
metrų atgal, pasodinau pievelėje ir ėmiau atsidėjęs klau 
sinėti, kas ję taip sujaudino.

- Kai tu išėjai, Zenčikienė ir kitos ėmė mane 
barti, kad savo vyro nežiūrinti: jis, girdi, jau visai nusi- 
maitinęs, aš su vaikais sotesnį kąsnelį suvalganti, o vy
ras dirbęs ir badaująs. Toks priekaištas man už viskę 
skaudžiausias, - kūkčiodama pagaliau prabilo žmona.

Šį jos sielvartę aš puikiai supratau. Gerai žinojau 
visus musų * šeimos maisto išteklius, taip pat žinojau, 
kad man, kaip vieninteliam šeimos duonpelniui, yra ski
riami sotesni kąsneliai. Raminau ją, kiek galėdamas, 
prašiau nekreipti dėmesio į pašalinių pastabas. Parsived
žiau į mūsų kambarį, kur visi pasidalijome ir suvalgėme 
tos dienos duonutės kriaukšleles.

Atėjo 1942 metų šienpjūtė. Gavau dalgį, galąstuvą. 
Nors jaunystėje tėviškėje nemaža buvau šieno pjovęs, net 
keletą rugiapjūčių su dalgiu atlaikęs, bet ,čia iš manęs 
šienpjovys buvo menkas. Brigadoje drauge su vyrais šie
navo ir moterys, tą kartą tik vietinės, kurios, ypač rusės, 
galėjo rungtis su vyrais. Man buvo gėda, kai moterys 
reikalavo platesnėmis pradalgėmis varyti, nes atlyginimas 
girdi, apskaičiuojamas vienodas ir už siaurą, ir už plačią. 
Bet netrukus viskas susitvarkė savaime. Šienas buvo pjau
namas ne tik dalgiais, bet ir arklinėmis, ir net traktori- 
nėmis šienpjovėmis. Reikėjo galąsti dalgius bei pjūklus, 
ir tai pavedė man, nes netyčia buvau pagarsėjęs kaip 
geras žirklių aštrintojas - mat kartą galandau žirkles 
avis kerpančioms moterims, ir jos mano darbą labai gyrė.

Taigi, vėl davė man tą didįjį tekėlą, kuriuo jau buvau 
aštrinęs avikirpes, liepė nusivežti jį į pievas prie Stver
tos upelio, kur darbavosi viena traktorinė ir keletas 
arklinių šienpjovių. Tekėlui sukti paskyrė paauglį. Darbo 
buvo nemaža, stengiausi kaip mokėjau, kad dalgiai ir 
pjūklai būtų aštrūs. Kadangi tas tekėlas tokiam darbui 
visai nepritaikytas, dažnai pasidarydavo nuovartėlių. Tas 
nuovartėles aš nulygindavau iš antros pusės, ir ištekintų 
dalgių ašmenys būdavo puikiai suvesti. Tačiau traktorinin
kas skundėsi, kad sunku pjauti. Man tada ir į galvą nea
tėjo, kad nuovartėlių nulyginimas gali pakenkti, nes dėl 
to paglemžiama žolė. Traktorininkas turbūt pranešė, kad 
aš blogai tekinąs. Patikrinti atvažiavo Savčenka ir kaž
kas iš NKVD. Jiems rūpėjo įsitikinti, ar čia nesama sa
botažo. Tuodu viršininkai vietoje patikrine visą krūvą 
mano išgaląstų dalgių ir pareiškė, kad jie tikrai aštrūs.

Žinoma, ne visą šienapjūtę praleidau aštrindamas 
dalgius prie to upeliuko. Kartą, begrėbiant šieną tose 
pačiose Šivertos pievose, privažiavo prie manęs ūkio 
direktoriaus pareigas einąs vyresnysis zootechnikas Svin-

Understand that this constitution would give the other 
republics veto power over Lithuanian independence. This 
would make independence effectively unattainable. More
over, the concept of others even having veto power is 
unacceptable to Lithuania. Your misguided concern for 
Gorbachev's situatian is laughable. You have clearly been 
duped by a version of the "good cop, bad cop" routine 
carefully fostered by the Soviet disinformation media. 
The events that transpire in Lithuania may regrettably 
expose glasnost as just another attempt to deceive the 
ever so gullible West.
Sincerely yours, Vaidotas Jonynas 

kinas. Klausinėjo, kaip sekasi, kokie pageidavaimai. Pasi
naudojau tokia puikia proga ir paprašiau druskos, kurios 
jau seniai negalėjome gauti. Žinojau, kad tarybinio ūkio 
sandėlyje yra keletas centnerių druskos, bet ji buvo skir
ta kumeliukams.

-Draugas Gustainį, - pasakė Svinkinas, - jūs esate 
inteligentas, išsilavinęs žmogus, o tokio paprasto dalyko 
nesuprantate. Taip, sandėlyje yra keletas centnerių drus
kos. Bet ta druska yra skirta kumeliukams ir kitiems gy
vuliams. Neužmirškite, kad mūsų ūkis - valstybinis žir
gynas. Vadinasi, jo ekonominis pagrindas yra arkliai. 
Kitais žodžiais tariant, arkliai čia yra pirminis elemen
tas, o žmonės tik antrinis. Arkliai - tai bazė, o žmonės 
- lyg ir antstatas. Nebus čia arklių, tai ir žmonėms 
nebus kas veikti. Todėl druska pirmiau turi būti aprūpi
nami kumeliukai.

Šienauti buvo raginami visi, kas tik pakruta. Neit de- 
vynerių, dešimties metų vaikai ir moterys, _kurios skudėsi 
sveikata ir paprastai į darbus neidavo. Ūkio vadovybė 
išsikvietė rajono gydytoją Melničenką patikrinti jų sveika
tą. Tas mums jau pažįstamas gydytojas visas nedirban
čias pripažino dirbti negalinčiomis.

Gerasis direktorius Gerasimovičius, neilgai mums va
dovavęs, susirgo ir numirė. Rudeniop gavome naują direk
torių Klimovą. Šis iš fronto grįžęs kariškis buvo manda
gus, nevengė su mumis, pasikalbėti. Kartą jis aįy^ažiąvo į 
miežius pjaunančią brigadą, kurioje aš rišau pėdus. Pasi
skundžiau, kad pėdus rišti man visai nesiseka. Rytojaus 
dieną direktorius atvažiavo, pasiveikino su manim kaip su 
geru pažįstamu ir pareiškė:

- Skiriu tave vyresniuoju stogdengiu. Jums pavesiu už
dengti štai šitą pastatą prie Kužurlos. Jau reikia grūdus 
pilti, o jis vis dar be stogo. Pagalbinių darbininkų ir 
šiaudų duosime.

Mano minėtas Byčkovas, brigadininkas, trumpai išdės
tė visą darbo techniką.

- Pirmiausia, - instruktavo jis, - reikės lotas užkloti 
žaliomis maumedžio šakomis, plongaliais aukštyn, kad 
šiaudai nuo jų žemyn nešliuožtų. Ant tų šakų uždėsi 
storą sluoksnį avižinių šiaudų, kurių čia privež trejos šla
jos. Šakas iš miško vežios du berniokai. Šiaudus padavi
nėti skiriamas Stasys Grincevičius. Žiūrėk, kad šiaudų 
sluoksnis būtų ganėtinai storas, gerai juos subukuok, 
tajiek grėbliu nušukuodamas ir varyk taip iki kraigo. 
Vieną pusę uždengęs, ta pačia tvarka uždengsi ir kitą, 
užtaisysi kraigą, ant jo dar po kartį pritvirtinsi.

Du vietiniai vaikigaliai tuojau atvežė vežimą šakų. 
Tik šiaudų privežimas buvo labai nespartus, vos po vieną 
kombaino pamestą pleką. Mat ūkis neturėjo virvių ne tik 
šiaudams pririšti, bet ir arklių vadžioms. Vežėjai turėjo 
vesti jucs už apinasrių, o nuo siaurų šlajukių nepririštus 
šiaudus vėjas lengvai nupūsdavo. Dėl lėto medžiagų pri
statymo mudu su Grincevičium nė kiek nesijaudinom, 
galėdavom ir išsimiegoti. Dengiau storai, šiaudų negailė
jau, grėbliu šukuodavau, ir mano stogas saulės šviesoje 
net žvilgėjo kaip stiegtinis. Baigęs dengti, ant kraigo 
uždėjau storas medines kartis, kurias dar pritvirtinau 
karkleliais, ir darbas baigtas. / bus daugiau/

1990 m. Š. Amerikos Lietuvių ir Pabaltiečių Plaukimo 
Pirmenybes

1990 m. Š. A. Lietuvių ir Pabaltiečių Plaukimo Pirme
nybes įvyks š.m. gegužės 26 d., šeštadienį, Brockton 
High School, 470 Forest Ave., Brocton, Mass. Vykdo 
Bostono LSS Grandis. Šios varžybos yra dalis 40-tųjų Š. 
A. Lietuvių Sporto Žaidynių.
Varžybų pradžia - 2:30 PM.

Varžybos bus vykdomos šiose klasėse: Vyrų ir Moterų 
(15 m. ir^ vyresnių), Senjorų - virš 24 metų, Jaunių - 
ir Mergaičių - (13-14 m.), Jaunių ir Mergaičių - (11- 
12 m.), Jaunių ir Mergaičių - (9-10 m.), Berniukų bei 
Mergaičių - (8 m. ir jaunesni).

Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį nebus. 
Amžiaus kvalifikacija nustoma pagal dalyvio amžių varžy
bų dieną.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų 
plaukikams.

Dalyvių registracija iki š. m. gegužės 19 d.
šiuo adresu:

Mr. Vytautas Eikinas, 1 Fawn Circle, Randolph, MA 
02368. Tel.: (617)-961-3523.

Rietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabaltiečių.
Smulkios informacijos pranešta visiems sporto klu- 

banrs. Klubams nepriklausą plaukikai dėl informacijų gali 
kreiptis į bet kurį sporto klubą ar tiesiai į Vytautą Eikiną.

Visi lietuvių sporto vienetai ir pavieniai plaukikai ska
tinami šiose varžybose skaitlingai dalyvauti.
1990.IV.2 d. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
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Verbų nuotraukos K.Driskiaus

ŠIS TAS IŠ MUSU LIAUDIES VELYKINIU PAPROČIŲ,
/ iŠ llETUVių KALENDORINĖS ŠVENTĖS", DR-JoNAS BALYS/

DIDYSIS ARBA VELYKŲ ŠEŠTADIENIS

• Velykų šeštadienį pasėtos rūtos labai auga ir neiš
nyksta. Liškiava.
• Kai V.š. kuriama pirtis, tai reikia pakurti serbentų 
šakele, tada bus daug serbentų uogų. Šimonys.
• Kas pirmesnis D.š. pavalgo, iš pirties pareina ir ug
nies ataneša, tai tam sparčiau per visus metus eis dar
bas. Tverečius.
• Jei V.š. pučia pietų vėjas, tai būna šilta vasara, jei 
rytų - javai uždera, jei žiemių - esti šalta vasara, o jei 
vakarų - tai lietinga. Kalvarija, Mar.

Pašventinta ugnis

• D.š. parsinešę iš bažnyčios švęstos ugnies, žmonės ją 
išlaiko iki pirmosios Velykų dienos ryto ir neša aplink 
savo trobesius, kad jie iki kitų metų nesudegtų. Raseiniai.
• Tik parnešus švęstos ugnies, kurdavo pečių ragaišiui 
ir kitiems Velykų valgiams kepti bei virti, taip pat ir 
pirtį kurdavo. Velykų kiaušinius būtinai reikia virti švęsta 
uginirni. (Visur Lietuvoje).
• D.š. iš tolimesnių kaimų suėję žmonės negali parsi
nešti šventintos ugnies. Jie atsineša degtukus ir kai ku
nigas šventina ugnį, jie atidaro degtukų dėžutes ir kuni
gas pašventina degtukus. Parėję į namus jie užsikuria 
tais degtukais ugnį. Gudžiūnai.
• D. s. piemuo eina parnešti švęstos ugnies ir švęstc 
vandens. Jis stengiasi pats pirmas pasisemti vandens, 
tada jo šeimininko bus riebūs gyvuliai ir piemuo visuo
met pirmas išgins bandą, t.y. bus nemiegalis. Jei parneš 
degančią ugnį, tai jo šeimininko arkliai kaip ugnia degs 
t.y. bus riebūs ir greiti. Dūkštas.

Pašventintas vanduo

• Švęstą vandenį geria nuo išgąsčio. Kai neša sėti sė- 
manis, juo apkrapija, kad amarai nepultų. Liškiava.
• Gyvulius per Velykas laisto švęstu vandeniu, parneštu 
D.š. Nuo švęsto vandens, sako, gyvuliai neserga ir niekas 
negali jų užkerėti. Raseiniai.
• Parnešus švęstą vandenį, visi mirko į jį pirštus ir 
žegnojasi. Šeimininkas apšlaksto juo gyvenamus namus ir 
kitus pastatus, kad perkūnas netrenktų ir neuždegtų. 
Šilalė.
• Parsinešama švęsto vandens, kad mirštant nuo numi
rėlio piktas dvasias išvaikytų, ir geriamas pirmą Velykų 
dieną. Girkalnis.

Velykų rytas
a) Vandens magija
• V.r. prieš saulėtekį reikia visam nusiplauti, tai nebus 
nei vočių, nei skaudulių. Veliuona.
• V.r. dar saulei netekėjus reikia parsinešti vandens, 
kuris teka, ir tuo vandeniu praustis, tada visus metus 
nesirgsi. Tą vandenį galima laikyti keletą metų, jis ne
pasensta. Klipštai, Klaipėdos apskr.
• Kad didesnis užaugtum, reikia Velykų pirmą dieną 
lietui lyjant kurį laiką pastovėti vienplaukiam lietuje. 
Veliuona.
• Antros Velykų dienos rytmetį reikia tinginius ir mie
galius apkrapyti su šlapia verba, kol dar neatsikėlę. Jei 
kas nesilaidžia, tai reikia kuo nors atsipirkti. Viduklė.
• Pas mus laistydavosi vandeniu antrą dieną Velykų. 
Parėję iš bažnyčios eina gulti. Mergės pritaiso virš lovos 
milžtuvę ar kibirą, nuveda virvutę laukan, kai bernai 
sugula, patraukia virvutę ir aplieja. Užventis.
• Kas nebūtų tavo žemėje gyvačių, reikia V.r. pašven
tinti rubežius švęstu vandeniu. Telšiai.
• V.r. žmonės smilkosi ir šlaksto švęstu vandeniu savo 
gyvenamuosius namus, nes V.r. piktosios dvasios išeinan
čios iš namų prie tų, kurie nesimeldžia. Palieka vienos 
dūšios, kurias reikia pasmilkyti. Sugrįžusios, piktosios 
dvasios nebedrįstančios į pašventintus namus įeiti, todėl 
vėlėms pasidarą lengviau. Laukuva.

b) Saulės šokinėjimas

• Velykų pirmos dienos rytą patekėdama saulė šokinėja: 
triskart pašokėją aukštyn ir žemyn, mainosi tvariomis 
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spalvomis ir plastėja, nes džiaugiasi, kad Kristus prisi
kėlė. (Visoje Lietuvoje. - Tas pats sakoma apie saulę 
Joninių rytą).
• Velykų rytą saulė rėdos: kai teka, tai pasidaro raudona 
žalia, mėlyna, balta. Ji būna ne visa vienokia, bet to
kiais plėmais. Mums seneliai tada liepdavo eiti saulės 
dabot. Salakas.
• Saulė V.r. šokinėja iš džiaugsmo, kad Kristus prisikėlė. 
Norint pamatyti šokančią saulę, reikia pasižiūrėti, kai 
einama aplink bažnyčią. Rokiškis.

c) Einant aplink bažnyčią
• Kai žmonės V.r. per prisikėlimą eina aplink bažnyčią, 
reikia sukalbėti 9 poterius į šv. Antaną ir pabaigoje prieš 
žodį "amen" pasakyti: "Kad nematyčiau savo akimis lauku 
lekiančių ir žeme šliaužiančių". Tada visus metus nesu
tiksi vilko ir nematysi gyvatės. Taip mokė mane motina, 
užtat man neteko tų baisybių sutikti ar matyti.
Antalieptė.
• Jei nori tais metais nematyti jokių vaiduoklių, raganų 
aitvarų, tai V.r. einant apie bažnyčią reikia ant švento
riaus, nusigręžus nuo bažnyčios, sukalbėti penkerius pote
rius, - tada nieko tais metais nematysi, nei vedžios 
kas, nei paklaidins. Kupiškis.
• V.r. einant su procesija aplink bažnyčią, reikia sukal
bėti 7 poterius Kristaus prisikėlimo intencijai ir dar gale 
pridėti žodžius: "Kad aš nesuronytum ir jokių bjaurybių 
nematyč". Tada visus metus nesusižeisi ir nesusitiksi su 
gyvate. Dusetos.
• V.r. kai eina aplink bažnyčią, reikia šventinti daržai, 
tai nebus žolės. Tauragnai.
• Merginos pirmą Velykų dieną nesiklaupia bažnyčioje, 
tai geriau augs gėlės ir bus labai gražios. Leipalingis.
• V.r., kai žmonės eina aplink bažnyčią, reikia žiūrėti, 
iš kurios pusės vėjas pučia - tą metą visą laiką pūs tas 
vėjas. Sako, jei vakaris, - bus lietinga vasara, jei pietys 
-sausa, jei šiaurys, - šalta, iš to spėja ir apie derlių. 
Šimakaičiai.
• Kai pirma Velykų dieną pradeda eiti apie bažnyčią, 
reikia šluoti iš visų keturių trobos kampų, tai iš vieno 
kampo pasirodys tas, su kuriuo apsivesi. Alytus.

d) Kiti burtai (apie blusas .ir peles)

© Kad vasarą nebūtų blusų, reikia pirmą Velykų dieną 
anksti rytą išeiti laukan ir pro langą klausti viduj esan
čių: "Ar yra blusų?" Viduj esantis atsako: "Nėra". Tre
čias priduria: "Kad jų ir nebūtų". Varėna.
• Kad namuose išnyktų pelės, reikia anksti V.r. bažny
čioje vykstant prisikėlimo apeigoms, papešti iš keturių 
grįčios kerčių po truputį sienos samanų, jas sudėti ant 
grįčios slenksčio ir sudeginti. Paskui pelenus gražiai 
sušluoti, supilti į jaučio ragą, išnešti laukan ir, pučiant 
šiaurės vėjui, berti prieš vėją, kalbant šiuos žodžius: "Žie
my, Žiemeli, išpūsk peles!" Pelenai beriami prieš vėją ir 
žodžiai kartojami tris kartus. Taip padarius po trumpo 
laiko gryčioj nebelieka nei vienos pelės. Veliuona.
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• Kas pirmas pasikels V.r., tam geriausia seksis darbas. 
Melagėnai.
• V.r., vos tik pasibaigus bažnyčioje pamaldoms ir ku
nigui pašventinus velykinius margučius, visi skubinasi kuo 
greičiausiai namo, lenktyniauja raiti, važiuoti ir pėsti, 
kiekvienas stengiasi aplenkti savo kaimyną ir pirmas 
pasiekti naąius, - mat tikima, kad kas pirmas pasieks 
namus, tas ir su darbais vasaros metu visus aplenks: jam 
labai seksis, visuose darbuose bus pirmas, pirmiau už 
kitus apdirbs lauką, suvalys javus, visą vasarą eis sodžiuje 
pirmutinis su darbais, pirmas nuo laukų nueis ir pan. 
(Visoje Lietuvoje).
• Kas pirmas V.r. parvažiuoja namo, tas pirmas nupjau
na rugius. Liškiava. Veisėjai. Leipalingis. Seirijai. Kalva
rija.
• Kas pirmas Velykų dieną parvažiuoja iš bažnyčios, to 
gyvuliai bus stipriausi. Merkinė.

Velykų pusrytis (Atsigavėjimas)

• Kas per Velykas ankščiau pusrytį pavalgo, tas anks
čiausia pavasarį išeina į laukus dirbti. Grinkiškis.
• V.r. prieš sėdant valgyti, šeimininkė turi tris kartus 
peržegnoti velykiniais valgiais apkrautą stalą, kad tuose 
namuose visus metus būtų santaika ir ramybė. Veliuona.

• V.r. pusryčių metu Montautienė (iš Šudaičių k. Šiaulė
nų v.) visai šeimai padalina po keletą margintų kiaušinių 
o vieną kietai išvirtą, pati šeimininkė supjaustė į dalis ir 
visiems šeimos nariams po dalį to kiaušinio įdeda į burną. 
Taip darydama sako: "Kad Velykose duoda, tai visus 
metus duos viso gero". Šiaulėnai.
• V.r. valgant nepamirštamos ir mirusiųjų vėlės. "Dū
šiom pilti tris šaukštus po stalu". Veisėja?.

• Senovėj pirmą Velykų dieną (šeimininkė?) eidavo su 
ąsočiu alaus aplink savo trobas. Vyras: "Kas čia eina?" 
Moteris atsako: "Ponas Diebas" - "Ką jis neša?" - "Geras 
dienas". Subačius.

Velykų kiaušiniai: simbolika, magija, žaidimai

• Bėdoje prisimink tą vardą, su kuo Velykose perpus 
kiaušinį valgei, bus pagelbėta. Dusetos.

• Patys margučiai primena Kristų, o jų dažymas tai 
Kristaus kančias. Kai Kristus ėjo į Golgotos kalną, jis 
sutiko Cirinėjų su sūnumi, kurie nešėsi krepšį kiaušinių. 
Cirinėjus paliko kiaušinius ir’ padėjo Kristui nešti kryžių. 
Kai jis grįžo (atgal), tai rado visus kiaušinius gražiai 
išmargintus. Girkalnis.

• "Velykų bobutė" atvažiuoja pirmąją Velykų dieną dar 
prieš saulės tekėjimą. Jos ratai iš buroko, arkliai iš 
vaško, vadžios iš "ubago lazdų". ]i prieš saulės tekėjimą 
važiuoja todėl, kad neištirptų jos arkliukai. Atvažiavusi 
padeda vaikams kiaušinius prie lovos, ant lango, ar kur 
netoli nuo trobos augančiam medy. Eržvilkas.

• Per Velykas yra paprotys daužti ir risti kiaušinius. 
Daužant, kiekvienas stengiasi turėti stipresnį kiaušinį. 
Kurio stipresnis kiaušinis ir sudaužo kito, tas ilgiau gy
vena. Raseiniai.
• Velykų pirmą dieną galima kiaušiniais mušti tik smai
galiu, o antrą dieną jau abiem galais. Šiaulėnai.

SVETUR GYVENANTIEMS LIETUVIAMS

Kuriant nacionalinės bibliotekininkystės koncepciją, 
negalima pamiršti svarbios pareigos - rūpintis,^ kad lie
tuviškas žodis pasiektų visus lietuvius, gyvenančius Tary
bų Sąjungoje. Jie plačiai pasklidę daug kur: Estijoje, 
Latvijoje, Baltarusijoje, Kazachijoje,, Irkutsko, Kalinin
grado srityse. Visur atsirado entuziastų, kurie jungia 
vietinius lietuvius į draugijas, esant galimybei organizuo
ja lietuviškų knygų bibliotekas, lietuviškas klases arba 
mokyklas, platina naują lietuvišką spaudą. Jie susidomėję 
seka Lietuvos atgimimo procesą; vis daugiau jaunimo, 
vaikų iš mišrių seimų stengiasi mokytis savo protėvių 
kalbos.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
respublikinių mainų skyrius taip pat stengiasi prisidėti prie 
šio darbo. Palaikome ryšius su lietuvių organizacijomis 
įvairiose respublikose, parenkame ir siunčiame joms lietu
vių rašytojų knygas vaikams ir suaugusiems, lietuvių 
kalbos vadovėlius, žodynus, leidinius apie Lietuvą. Užmez
gėme kontaktus su Lietuvos švietimo ministerijos Mokyk
lų valdybos darbuotoju A. Kairiu, į kurį dažnai kreipiasi 
pagalbos kitose respublikose gyvenantys lietuviai; gavome 
nemaža jų adresų, telefonų. Palaikome ryšius su Pskove 
susikūrusia lietuvių draugija "Aidas", pasiūlėme jiems lite
ratūros iš mūsų mainų fondo. Pskove yra apie 100 lietu
vių (daugiausia studentų), prie jų jungiasi ir ten gyvenan
čiųjų lietuvių mišrios šeimos, kurių nariai nori mokytis 
lietuvių kalbos. Jiems pasiuntėme vaiKiškos literatūros, 
vadovėlių, lietuvių autorių knygų. "Aido" draugijos pirmi
ninkui A. Lisauskui pavyko susitarti su Pskovo sritine 
biblioteka dėl lietuviškų knygų skyriaus įsteigimo. Palaiko
me ryšius su Latvijos lietuvių draugija Rygoje. Šios drau
gijos pirmininkas R. Ražukas ir grupė Rygos mokytojų 
lankėsi pas mus, rinkosi literatūrą mainų fonduose. Šiai 
draugijai skyrėme apie 700 egz. literatūros lietuvių kalba 
vadovėlių, mokymo priemonių. Draugijos entuziastai pasi
stengė, kad Rygoje būtų įsteigta lietuviška sekmadieninė 
mokykla vaikams iš lietuviškų šeimų. Taline taip pat 
kuriasi Estijoje gyvenančių lietuvių draugija; jai issiųsta 
apie 200 egz. lietuviškų knygų.

Pas Baltarusijoje gyvenančius lietuvius apsilankę M. 
Mažvydo bibliotekos sąjūdininkai V. Narščiuvienė, A. Te- 
belškienė, L. Dikavičius susitiko su Gervėčių, Girių, Rim- 
džiūnų mokyklų vaikais, nuvežė jiems dovanų lietuviškų 
knygelių. Astravo rajono CB vedėja Vera Stepanova Tu- 
mos savo bibliotekoje sutiko priimti 500 egz. lietuviškų 
knygų ir jomis aprūpinti Gervėčių, Girių, Rimdžiūnų ir 
kitų aplinkinių kaimų lietuvius.

Visaip būna, neretai susiduriame su numatytais ir 
nenumatytais keblumais... Tačiau nemaža yra ir kitų 
tautybių žmonių, kurie mūsų siekius supranta ir mums 
talkina. Neseniai į Lietuvos švietimo minsiteriją atvykusi 
Bochansko rajono liaudies švietimo skyriaus vedėja Uktiab- 
rina Bachramajeva papasakojo, kad jų rajono centre yra 
lietuvių,ištremtų ten 1949 m. Jų vaikai sukūre mišrias 
šeimas, bet nori mokytis gimtosios kalbos. O. Bachrama
jeva sutiko priimti apie 200 egz. grožinės ir vaikų lite
ratūros lietuvių kalba ir perduoti jas ten gyvenantiems 
lietuviams arba vietos bibliotekai. Gavome laišką ir iš 
Petropavlovsko miesto; Šiaurės Kazachijos sritinės S. 
Mukanovo bibliotekos direktorė V. Kašemirova parašė, 
kad čia gyvena lietuvių, norinčių skaityti gimtąja kalba, 
ir paprašė atsiųsti lietuviškų knygų. Šiai bibliotekai suda
ryta 5UU egz. knygų siunta.

Parėmėme Lietuvos kultūros fondo "Lituanikos" klubo 
organizuotą lietuviškų knygų rinkimo akciją Baltarusijoje, 
Kaliningrado srityje ir kitur gyvenantiems lietuviams. 
Šiam tikslui iš mainų fondo skyrėme apie 1500 egz. 
vaikų, grožinės ir mokslo populiarinimo literatūros. Už
megzti ryšiai su Lietuvos atstovybės biblioteka Maskvoje 
aktualūs dar ir dėl to, kad nuo šių mokslo metų Maskvos 
miesto 1234-ojoje vidurinėje mokykloje įvedamas lietuvių 
kalbos fakultatyvas. Bendraujame su Kaliningrado srities 
lietuvių draugijos pirmininku Sigitu Šamboskiu, kuris 
siekia suvienyti visus čia gyvenančius lietuvius, atgaivin
ti tautos kalbą ir kultūrą. Kaliningrade gyvenantiems 
lietuviams paruošta apie 1500 egz. spaudinių siunta, kur 
atrinkta ne tik vaikų, grožinė, bet ir kita populiari lite
ratūra.

Problemų yra daug: bibliotekose trūksta patalpų lie
tuviškai literatūrai, mokyklose nenorima mokyti lietuvių 
kalbos; bet pamažu einama į priekį. Vien per šiuos me
tus kitose respublikose gyvenantiems lietuviams buvo 
išsiųsta 5,286 egz. spaudinių. į mus kreipiasi ir pavieniai 
entuziastai, vykstantys dirbti svetur. Jauna mokytoja A. 
Simonavičiūtė, išvykdama dirbti į Kaliningrado srities 
Ragainės miestą, paprašė vaikų literatūros. Kai tik atsi
ras patalpos bibliotekai, į Ragainę nusiųsime lietuviškų 
knygų.

Daug lietuviškos literatūros prašo įvairių karinių dali
nių bibliotekos, šiemet jiems išsiųsta apie 4600 egz. 
spaudinių. Lietuviškų knygų siuntos nukeliavo į Južnosa- 
chalinską, Sverdlovską, Užgorodą, Rostovą prie Dono, 
Ulan Udę, Joškar Olą, Maskvos sritį ir kitur. Karinių 
dalinių vadovybės, bibliotekų darbuotojai dėkoja už lietu
viškas knygas, nori, Kad šie ryšiai būtų pastovūs.

Mums talkina daugelio lietuvių bibliotekų mainų rezer
vinių fondų darbuotojai. Daug naujos dubletinės literatū
ros tėvynainiams gauname is Molėtų, Jurbarko, Kaišia
dorių, Kelmės, Varėnos ir kitų CB. Kviečiame prie to 
kilnaus darbo prisidėti visų miestų ir rajonų CB mainų 
fondų darbuotojus.

Nijolė Kemeklytė
iš: "Bibliotekų Darbas", nr. 11, Vilnius, 1989 m.
Redakcijos adresas: Gedimino pr. 51, Vilnius, 232635.
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KOREKTIŠKAI 
PASVEIKINO

Išrinkus M.Gorbačlov'ų 
prezidentu, jį telegramomis 
pasveikino Lietuvos Respub
likos prezidentas Vytautas 
Landsbergis ir Ministerių 
Tarybos pirmininkė prof.Ka 
zimiera Prunskienė. Ji 
savo telegramoje parašė, 
jog "Lietuvos vyriausybė 
tikisi jautraus ir geranoriš
ko Jūsų požiūrio į suvere
nios Lietuvos nutarimus. 
Lietuvos respublikos vyriau
sybė nori palaikyti stabi
lius savitarpiškai naudingus 
santykius su TSRS ir to 
paties tikisi iš TSRS".

Tuo tarpu Kremliaus 
patikėtiniai įžūliai skelbia, 
kad Lietuvos vyriausybė 
nenorinti jokio dialogo.

LIETUVOS GYVENTOJU 
STATISTIKA

Š.m. kovo mėn. 10 d. 
"Tiesoje" buvo paskelbti 
1989 m. Lietuvos gyventojų 
surašymo rezultatai. Pagal 
Lietuvos statistikos komi
teto duomenis, 1989 m. 
sausio mėn. 12 dienų Lietu
voje buvo 3.674.802 nuola
tiniai gyventojai. Miestuose 
gyveno 68%, kaime 38% 
respublikos gyventojų.

Statistikos dienų Lietu
voje gyveno 542 ilgaamžiai, 
sulaukę 100 metų ir dau
giau. Iš jų 120 vyrų ir 
422 moterys. Vienam tūks

Prie Pauliaus Galaunės memorialinės lentos atidengimo Kaune Vydūno ai.
Iš kairės: Algis Augūnas, Dalia Galaunytė-Kaupienė-Augūnienė, M. K. 

Čiurlionio Dailės muziejaus Kaune direktorius Malvydas Sakalauskas, 
memorialinės lentos autorius skulptorius Stasys Žirgulis.

• Prieš 100 metu Pageležiuose,Ukmergės apskr.,gimė 
PAULIUS GALAUNE, grafikas, meno istorikas, muzieji
ninkas,memuarų rašytojas. Studijavo Psichologijos Insti
tute Petrapilyje, Petrapilio ir Maskvos dailės mokyklose. 
1916-1917 m. dirbo Lietuvos centriniame komitete^ ir 
kartu su grupe kitų veikėjų registravo Lietuvos kultūros 
paminklus tikslu gražinti juos vėliau tėvynėn.

Studijavo Ėcole de Louvre Paryžiuje. Suruošė lie
tuvių meno parodas Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, 
Čekoslovakijoje. Buvo 1936-1937 m. meno sekcijos pirmi
ninku, rengiant Lietuvos skyrių pasaulinėje parodoje "Me
nas ir technika moderniame gyvenime" Paryžiuje, vadova
vo meno sekcijai, rengiant Lietuvos Paviljonų pasauli
nėje parodoje New Yorke 1938-1939 m. Susiorganizavus 
Kaune M.K.Čiurlionio galerijai, buvo paskirtas jos ir 
Valstybinio Muziejaus vedėju. Jo pastangomis yra surink
ta visa eilė išvežtų į užsienį arba privačiose kolekcijose 
buvusių Čiurlionio paveikslų.

1990. IV. 12

tančiui moterų tenka 898 
vyrai.

Gyventojų skaičiai pa
gal tautybes:

Lietuviai- 2.924.251, 
t.y.79.6%;

rusai - 344.455 -9,4%;
lenkai - 257.994, 7.0%

baltarusiai - 63.169-
1.7%;

ukrainiečiai - 44.789
-1.2%;

žydai - 12.392 -0.3%;
totoriai - 5.188 - 0.1%; 
latviai - 4.229 -0.1%; 
čigonai - 2.718 - 0.1%; 
vokiečiai- 2.058 -0.1%; 
karaimai- 189 -0.0%.

Šalia to, Lietuvoje dar 
gyvena tokių tautybių as
menų: armėnai, uzbekai, 
moldavai, azerbaidžianie- 
čiai, čiuvašai, kazachai, 
gruzinai,estai, tadžikai, 
mordviai, baškyrai, oseti
nai, mariai, bulgarai, dud- 
mur tai,graikai,rumunai,suo
miai, karelai,komiai,korėjie
čiai, kirgyzai, lezginai, veng- 
rai ir kt.

Lietuviai gyvena sovie
tinių respublikų plotuose- 
70,400, Latvijoje-34,600, 
Ukrainoje-11,400, Baltaru
sijoje- 7,600.

• Š.m. vasario mėn. 26 
d.Lietuvoje komunistų par
tijai priklausė 84.958 na
riai.

su I H
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSLKAI JI PATI SAVfS lSaŽA~ 
DA. JOKIOS KITOS PA JĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NfiGAU

Dr. Gv. Valančiui KReM

VLADAS MIKĖNAS 
PASAULIO ŠACHMATŲ 
MEISTERIS

balandžio mėn. 17 d., 
tarptautinis didmeisteris 
Vladas Mikėnas švenčia 
savo 80-tųjį gimtadienį.

Jis 1937 m. Latvijoje, 
stambiame tarptautiniame 
šachmatų turnyre įveikė 
pasaulio čempionų A.Alio- 
chinų.o taip pat ir šach
matų žvaigždes E.Tartako- 
ver’į, V.Petrov'ų, G.Štal- 
berg'ų.
Per 41-nerius metus

Vladas Mikėnas veda šach
matų skyrių "Švyturio" 
žurnale ir patelkė apie 
800 šachmatinių uždavinių 
skaitytojams išspręsti.

Šachmatai yra labai 
populiarus laisvalaikio užsiė
mimas, dar nenutrintas 
televizijos Lietuvoje ir 
kitose Pabaltijo valstybėse.
• LIETUVOS sportininkai 
atsisakė dalyvauti SSSR 
rinktinių sudėtyje ir čem
pionatuose.

iš žurnalo "Švyturys" Nr.5.‘ 
KUR PRADINGO MANO 
TĖVAS ?

Mano tėvas Jonas Sa
dauskas buvo Mažeikių ap
skrities Anapolės dvaro 
kumetis. Jau nepriklauso
moje Lietuvoje 1927 m. 
kaip to dvaro ilgametis 
darbininkas gavo 9,49 ha 
žemės ir kaip naujakurys 
ant plyno lauko pelkėtoje 
dvaro pakraščio žemėje 
statėsi trobesius, augino 
duoną ir šeimą. Kada 1930 
m. vyko rinkimai į savivab 
dybes, jis buvo išrinktas 
Židikų valsčiaus Griežės se
niūnijos seniūnu. Buvo kele
tas kandidatų, bet už ma
no tėvą balsavo dauguma 
tokių pat buvusių dvaro 
darbininkų, smulkesnių ūki
ninkų.

Taip savo pareigose 
keletą kartų perrenkamas, 
išdirbo visą dešimtmetį iki 
pat 1940 metų vasaros, 

LIETUVI ŠKA RAD I J O

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11 JO- 12 vai. iMHti
Programos Vedėjasj LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvtmay, Lovai, P.O. H7ft 4K7 
Tai.; 669-8034

kada užtekėjo "Stalino 
saulė". Kada 1941 metų 
vasarą prasidėjo karas ir 
užgriuvo rudasis maras, 
tėvas buvo pakviestas vėl 
dirbti savo pareigose, nes 
iš pradžių kalbėta, kad 
vėl būsianti nepriklausoma 
Lietuva. Kai tėvas suprato 
kad vienus okupantus pa
keitė kiti, trauktis iš dar
bo nebebuvo kelio, nes 
būtų palaikytas priešu. 
Taip ir dirbo seniūno pa
reigose visą vokiečių oku
pacijos laikotarpį. Pats 
būdamas darbo žmogus, 
labiau kovojo už mažaže
mių valstiečių ir kaimo 
darbininkų reikalus ir nesi
stengė pataikauti vokie
čiams okupantams. Per 
visą okupacijos laiką nė 
vienas žmogus iš seniūni
jos nebuvo suimtas, nubaus
tas ar sušaudytas. Taip 
pat nė vienas nebuvo išvež
tas į Vokietiją darbams, 
niekas nebuvo užverbuotas 
į vadinamąją reicho dar
bo tarnybą ar kariuomenę. 
Žinodamas, jog žmonės 
bus verbuojami ar gaudo
mi, gyventojus įspėdavo, 
kad pasislapstytų ir iš
vengtų bėdos.

1944 m. rudenį vėl su
grįžus Raudonajai armijai, 
jis ir toliau ketino dirbti 
savo darbą, nes nesijautė 
niekam nė mažiausiai nu
sikaltęs. Bet į tai niekas 
nekreipė dėmesio. Vieną 
dieną atėjo saugumietis, 
du stribai ir išsivedė. Be 
pinigų, be duonos gabaliu
ko. Mama tik po keleto 
mėnesių gavo atviruką, 
kad tėvas kažkur Baškiri
joje ir prašo atsiųsti pini
gų, ką nors iš maisto. 
Kada išiuntė pinigų, tai jie 
po keleto mėnesių grįžo su 
prierašu, kad adresatas 
nerastas. Manėme, kad per
keltas į kitą vietą, ir 
laukėme žinios. Tačiau 
taip tebelaukiame iki šio
lei, nes niekas nepranešė, 
už kokius nusikaltimus iš-

® Visų dienų ir naktį skrido į Vakarus lakštingala ii 
Leningrado. Pasiekusi Austrijos miškų, ji nutūpė pailsėti. 
Pažinęs svetimtautę, erelis jos paklausė:

- Iš kur tu atskridai?
- Iš Leningrado, - atsakė lakštingala.

Tai ko iš ten bėgai? Ar lizdo neturėjai?
- Turėjau puikų lizdų.
- Tai gal stigo grūdų ar kirmėlaičių ?
- Ne, ir maisto turėjau pakankamai.
- Nesuprantu, kam tau reikėjo iš ten bėgti? - ■ *

- Aš norėjau retkarčiais ir pačiulbėti, - atsakė atsi
dusdama lakštingala. /

• - Kas pradėjo eksperimentus su komunizmu: moksli
ninkai ar nemokšos?

- Aišku, kad nemokšos. Mokslininkai jį būtų pirma 
ant žiurkių išbandę.

tremtas, kiek metų baus
tas ir kur yra, ar kur 
palaidotas. Kad lageryje 
mirė, sužinojome daug vė
liau, kai iš tenai sugrįžo 
tie, kurie liko gyvi.

Mes žinome, kad tėvo 
neprikelsime, ir niekam ne
siruošiame keršyti už jo 
mirtį. Dėl tėvo reabilita
cijos ir kad sužinotume, 
už ką ir kiek jis buvo nu
baustas ir kur ilsisi jo 
palaikai, parašėme užklau
simą Respublikinei proku
ratūrai. Po pusmečio ga
vome prokuratūros atsa
kymą, kad žinių apie tokį 
pilietį ir jo įkalinimą Lie
tuvos TSR vidaus reikalų 
ministerijoje nerasta. Dar 

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

Dar liko 2 laisvos vietos.
Skubėkite užsirašyti ir sutaupyti $50.-

* Skrisime su KLM (Montreal-Amsterdfim-Maskva- 
Vilnius - Leningradas) lėktuvu;

* Vienas žmogus gali vežti 64 kg. bagažo.
* Užsirašiusiems 12U dienų prieš išvykimą - $50 

nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.
Parūpinu:

* Lėktuvo bilietus individualiai kelionei L 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:
L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albane!, 
Duvernay, Laval, Que.

įstaigą, turinčią Ontario ir Canada H7G 4K7, 
Quebec valdžios licenzijas. Tel: (514) 669-8834

5 psl.

pranešė, kad bus atlikta 
papildoma paieška Lietu
vos TSR valstybės saugu
mo komitete. Praėjo vėl 
trys mėnesiai, bet jokios 
žinios nebesulaukiau. Išei
tų, kad tėvas savanoriškai 
kažkur išvažiavo, pabėgo 
iš namų, nuo šeimos. Kai 
paėmė ir ištrėmė, nerei
kėjo jokių archyvų, jokių 
dokumentų ir liudytojų. 
Per keletą mėnesių suge
bėta jį išsekinti ir numa
rinti, o dabar niekas nesu
geba besurasti, už ką iš
tremtas, kada mirė ir kur 
palaidotas, jeigu iš viso 
palaidotas.

J. Sadauskas, Šilutė.

v



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Lietuvių Namų popietėje 
balandžio mėn. 1 d. daly
vavo 300 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė po 1 iš 
Ramygalos, Panevėžio, 
Šilutės, Klaipėdos, Joniškio;
2 iš Kėdainių, 4 iš Vilniaus.

• LIETUVAI REIKALINGA 
MŪSŲ PAGALBA. Lietuvių 
Namuose yra įsteigtas KRI
ZĖS CENTRAS, kuris vei
kia jau keletas savaičių
ir veiks tol, kol Lietuvos 
padėtis bus kritiškame 
stovyje. Norintys padėti, 
prašomi užeiti į Krizės 
Centrų arba paskambinti 
telefonu 588-6225.

• LIETUVIŲ EVANGELI
KŲ-LIUTERONŲ IŠGANY
TOJO PARAPIJOJE 

balandžio mėn. 7 d.
vyko Moterų Draugijos 
religinis apmųstymo vaka
ras. Atitinkamų pamokslų 
pasakė Emma Šturmienė, 
giedojo Parapijos Choras.

Balandžio 13 d., Didįjį 
Penktadienį vyks iškilmin
gos pamaldos 11:15 val.r. 
su Sv.Vakariene. Giedos 
Parapijos Choras. Pamoks
lai bus sakomi lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Balandžio 15 d.- Velykų 
dienų pamaldos vyks įpras
tu laiku, 11:15 v.r.

• VOLUNGĖ švenčia savo 
15-m et į gegužės mėn. 5 
d. Ruošiama įdomi progra
ma su vakariene ir šokiais 
Prisikėlimo .P-jos patalpose.

VOLUNGĖ planuoja 
kelionę į Lietuvų, kur žada 
pasirodyti su religiniu ir 
dainų repertuaru, kuriam 
dabar intensyviai ruošiasi.

• Toronto "GINTARO" 
Ansamblio 35-mečio koncer
tas vyks gegužės mėn. 
12 d.,Anapilio salėje. Bilie
tus galima įsigyti pas G. 
Šimkienę tel:766-8844 arba 
pas J.Vingelienę tel: 233- 
8108.

"AUŠRA" PIRMAUJA
Krepšinio rungtynių pir- _ 

menybėse gerai pasirodė 
Toronto lietuvių komanda 
"Aušra". Laimėjo vasario 
mėn. 14 d. prieš "Hotspurs" 
95:81, vasario 21 d. prieš 
"Carousel Tours" 105:96, 
kovo mėn. 5 d. prieš "Vy
čio" komandų 88:73.

fffi LIETUVIŲ KREDltO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
974% už 90 dienų term.indėlius 

10 % už 6 mėn.term.indėlius 
10'/«% už 1 m- term, indėlius 
10 % už 2 m. term, indėlius
10 !% už 3 m. term, indėlius 
101/«%|už 1 m. GIC mėn. palūk. 
111/2% už 1 m. GIC invest, pažym. 
'11 % už 2 m. GIC invest, pažym.
11 % už 3 m. GIC invest, pažym.
9 % už RRSP ir RRIF ind. (variable rate 

11 ’/«% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind 
1 Q'h°/O už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind 
10’/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
83/4% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
972% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6V2% už kasd. pal. 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, 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.

ptelM BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 532-1149 

6 psi.

Jaunimas prie Prisikėlimo Parapijos Toronte pasiruosęs žygiui į miesto rotušę prasyti Kanados vyriausybes pagalbos Lietuvai. Nuotr. St. Varankos

Prie Lietuvių Klubo
• Motinos Dienos pietus 
rengiami Anapilio salėje ge
gužės mėn. 13 d., sekma
dienį, 1 val.p.p.

•Jau nutarta ruošti skautų- 
skaučių stovyklų ROMUVO
JE rugpjūčio mėn. 5-18 
cLd. Stovyklos tema - AT
GIMIMAS. Vadovams, kurie 
planuoja stovykloje vado
vauti, dabar pats laikas 
prašyti darbdavių atostogų.

• Pasaulio Skautų Vyčių 
suvažiavimas organizuoja
mas 1990 m.gruodžio mėn. 
28 d. iki 1991 m.sausio 
mėn. 8 d. GIL VELIO parke 
prie Viktorijos, Australijoje.

Numatyta įdomi progra
ma. Iš Kanados žada va
žiuoti nemažas būrys. No
rintieji dalyvauti kviečiami 
nedelsiant susisiekti su 
tuntininkais.

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES 
INFORMACINIS 
SUSIRINKIMAS

KLB pirmininkas adv. 
Algis Pacevičius padarė 
išsamų pranešimų apie 
paskutiniųjų trijų savaičių 
pastangas Tėvynėje ir išei
vijoje, kad įgyvendintų 
š.m.kovo 11 dienos atstaty
tų Lietuvos Nepriklausomy
bę bei aptarė numatytus 
ateityje galimus ėjimus.

įvairiais būdais stengia
masi paveikti Kanados 
vyriausybę, kad ji nedel
siant pripažintų Nepriklau
somos Lietuvos vyriausybę 
ir užmegztų oficialius diplo
matinius santykius. Pasi
džiaugta, kad gautomis 
žiniomis iš JAV, išeivijos 
veiksnių konferencija įstei
gė naujų junginį - Išeivijos 
Veiksnių Tarnybų,- kuri 
sutartinai imsis reikalingų 
žygių įtaigoti ir palenkti 
Washington’u mums teigia
ma ir efektinga kryptimi.

Kanados federalinio

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo...13 74% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) : 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų .............1274%
2 metų ............ 1272%
3 metų ............ 1272%

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

iŠ kairės: Prisikėlimo parapijos koop. pirm. S. ČEPAS, "Talkos” (Hamiltono) koop. pirm. J. 
STANKUS, "Paramos” koop. pirm. D.P. VAIDILA, K.L.B. pirm. adv. A. PACEVIČIUS, Krizės 
centro organizatorius J. NORKUS, Susirinkimo pirm. H. STEPAITIS. Nuotr. Sta. Dabkaus.

parlamento liberalų parti
jos narys Jesse Flis padarė 
pranešimų apie parlamen
tarų viešnagę Lietuvoje 
rinkimų metu, apie Kana
dos parlamento rezoliucijos 
priėmimų ir susitikimų 
su Sovietų ambasadoriumi. 
J. Flis ragino visus lietu
vius skambinti ir rašyti 
savo apylinkės parlamenta
rams, prašant juos paremti 
kovojančių Lietuvų.

J.Norkus papasakojo
apie įkurtų KRIZES CENT
RĄ Lietuvių Namuose ir 
jo darbus. Prašė talkos 
- ateiti ir padėti, kas tik-, 
tai gali. Jie turi radijų,te
levizijų, faksų, telefonus 
ir daug spaudos. Jie kaupia 
ir paruošia informacinę 
medžiagų.

Visi tie darbai pareika
lauja nemaža išteklių. Išei
vija Kanadoje greitai ir 
darniai atsiliepė į skelbtų 
vajų. Susirinkimo metu 
PARAMOS Koop. pirmi - 
ninkas D.P.Vaidila įteikė 

999 College St., Toronto. Ontario M6II 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-34 14

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........  974%

180-185 d. term. ind. ........ 10 %
1 metų term, indėlius.......10 74%
2 metų term, indėlius..... 10 %
3 metų term, indėlius..... 10 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 11 V2%
2 metų GlC-met. palūk. ..11 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 11 % 
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 74% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 9 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 117x%' 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 1072% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 1072% 
Taupomąją sąskaitą   8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 972% « 
Kasd. pai.čeklų sąsk.lkl... 574%

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 įkra
tytus čekius bei apmokamas (vairios sąskaitas.

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Krašto valdybai $ 18.000- 
čekį, PRISIKĖLIMO P-jos 
Koop. pirmininkas S.Čepas 

$ 15.000- su pažadu, 
reikalui iškilus, ir daugiau 
duoti; TALKOS (Hamilto
no) Koop. pirmininkas J. 
Stonkus - $ 10.000.

Audringais plojimais 
susirinkimas ...atsidėkojp 
UŽ šias dosnias aukas lais
vinimo darbui. Nemaža 
asmenų aukojo prie specia
laus stalo.

Susirinkimui pirmininka
vo Herbertas Stepaitis. 
Vyravo rimtis, disciplina 
ir ryžtas. Susirinkimas 
baigtas Tautos Himnu.

Informacinis susirinkimas 
įvyko balandžio men. 1 d.,
Lietuvių Namuose. La.

• KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS primena, kad 
studentai, norintys gauti 
stipendijas 1990-1991 moks
lo metams, turi paduoti 
Fondui prašymus iki š.m. 
gegužės mėn. 15 d., juos

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1274%
2 metų .................  1272%
3 metų .................. 1272%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 1174%

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

atsiunčiant Kanados Lietu
vių Fondui, 1573 Bloor 
St., W., Toronto, Ont., M6P- 
1A6.

Specialiai paruoštus 
prašymo blankus stipendijai 
gauti galima pasiimti iš 
KLB Krašto Valdybos raš
tinės arba paprašyti jas 
atsiųsti, rašant: ‘KLB Kraš
to Valdyba, 1011 College 
St.,Toronto,Ont.,M6H 1A8.

K.L.F.

floridą
• KOVO mėn.25 d.,,sekma
dienį Šv.Vardo bažnyčioje 
specialiu būdu buvo mel
džiamasi už Lietuvos laisvę 
pagal paskelbtų vysk.P.Bal- 
takio,OFM raštų. Giedojo 
R.Ditkienės moterų dainos 
vienetas.

Lietuvių Klube sekma
dienio pietuose dalyvavo 
apie 400 žmonių. Čia įdo
mų pranešimų padarė tik 
kų grįžęs iš Washington’©, 
VLIK'o pirm. dr.K.Bobelis.

Bažnyčioje ir Klube 
pietų. metu lankėsi TV 
13-tojo kanalo korespon
dentė ir filmuotojas. Du 
kartu vakarinėse žiniose 
buvo rodomi vaizdai iš 
pamaldų ir pokalbių. 

DAUGINIS
DRAUDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 BloprSt. West, Toronto, Ont.. M6P 1A6
Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous)Atel
GRUPES'SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves -nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7t30 vai

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

durų, užklijuota burna ir 
retežiais surakintomis ko
jomis ir rankomis, laiky
damas plakatų su užrašu 
"Lithuanian Democratic 
Glasnost". Taip demonstra
vo visų mūsų vardu Jonas 
Radvila.

• Floridos lietuviai XV-
tajame Tarptautiniame 
Festivalyje- Folk Fair - 
labai gerai pasirodė. Da
lyvavo 42 tautybės kovo 
mėn. 16-18 d.d., naujai
pastatytame St.Petersburgo 
stadione. Abu lietuvių pa
viljonai buvo erdvūs ir 
greta vienas kito. Dalyvavo 
su tautodailės darbais ir 
maistu. Lankytojai labai 
domėjosi N.Liubinienės 
šiaudinukais, audžiamomis 
juostomis, lėlėmis, parodė
le "Kenčianti Lietuva", 
kurių paruošė J.Taoras, 
gausiais gintarais, medžio 
drožiniais, margučiais ir 
verbomis. Buvo taip pat 
ir knygų stalas, Lietuvos 
žemėlapis, lietuvių krepši
ninkų, aktorių - Rūtos 
Lee ir Ann Jillian nuotrau
kų.

Spėjama, kad vien iš 
lietuviško maisto paviljono 
gauta apie $12.000 paja
mų.

Tautodailės paviljonui 
vadovavo G.Modestienė, 
o maisto po vienų dienų 
A.Aleksiejūnas, RJSalkienė 
ir L Kusinskienė, su būriu 
talkininkų.

Festivalį organizavo 
tarptautinė organizacija 
SPIFFS. Lietuvių Klubų 
joje atstovauja E.Radvilie- 
nė ir K.Gaižauskienė.

• Lietuvių Klubo tautinių 
šokių grupė AUDRA pa
kviesta Dance Theatre 
of Florida, kovo mėn. 24 
d. dalyvavo Festivalyje. 
Programa buvo dedikuota 
All Childrens Hospital pa
gražinimui. Su Dance The

atre of Florida šoko ir 
du lietuviai baleto šokėjai

Viktoras Barauskas ir 
Antanas Rūkštelė.

Publikų su šokėjais supa
žindino AUDROS vadovė 
A.Karnienė ir prašė pa
remti Lietuvos Nepriklauso-
mybės paskelbimų ir prisi
minti Lietuvų maldose.

• Suvalkų Trikampyje lei
džiamam laikraščiui AUŠ
RA buvo surinkta leidimo 
paramai $875. Pinigai iš
siųsti.



Mirus
A t A

MONIKAI ŠIAUClULIENEI,

Jos vyrui, Skyriaus vicepirmininkui Juozui 
Šiaučiuliui liūdesio valandoje gilią užuojautą 
reiškia - Lietuvių Karių Veteranų

Sąjungos "Ramovė", 
Montrealio skyrius

I Hamilton
GRAŽIAI PASIRODĖ 
SKAUTAI KAZIUKO 
MUGĖJE

"Širvintos-Nemuno" 
tai šiemet surengė puikių 
Kaziuko 
lietuviški 
loterijos stalus, vyko 40- 
ties metų skautiškos veik
los paroda, gausi nuotrau
komis, skautiškais ženklais 
ir darbais. Mugės lankytojų, 
buvo labai daug, net ir 
kitataučių ir nemaža jauniu

tun-

Mugę. Gražūs 
audiniai puošė

veiklos
40-ties metų

atvykti ir buvę 
ir Nemuno" tun- 

skau-

šeimų su vaikais.
Balandžio men. 29 d., 

sekmadienį Hamiltone vyks 
lietuvių skautijos 
išeivijoje 
sukakties minėjimas. į jį 
kviečiami 
"Širvintos 
to vadovai, skautai, 
tės, rėmėjai, tėvai ir skau
tiškos veiklos rėmėjai.

Tų dienų 10:30 v. r. 
vyks specialios pamaldos, 
11:30 val.r. iškilminga suei
ga su specialia programa 
ir vaišėmis parapijos salė
je.

AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI
• Adomas ir Filomena Kantautai iš Edmontono, prisiuntė 

iki $42.000.
• Adomas ir Filomena Kantautai 
vėl $6.000, tuo būdu papildydami savo įnašus

• Dr.V. Suima iš Lumsden,Sask., 
dydamas savo įnašus iki $ 3.700.

prisiuntė $ 500,- papil-

• Mirus a.a.Jonui RADVILAI Port Colborne, 
- A.Pivoriūnas. Dėkoja visiems K.L.F.

aukojo $20

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI 
paskutiniu metu aukojo:

$ 200 - Kredito Unija PARAMA (viso $800.); po 
$100 - Kazukonis Pranas (viso $500.),dr.J.Uleckas (viso 
$600.); po $ 50 - A.M.Bumbuliai (viso $90.), A.A.Paške- 
vičiai (viso $80.), K.E.Čeputis (viso $290.), Grita Bunti- 
nienė (viso $260.); po $ 30 
A.S.Kenstavičius (viso $66.); 
so $ 70-), J.Kalainis ( viso $ 
liūs; $ 15 - V.Jakonis (viso $

Fondo Valdyba nuoširdžiai 
našus.

- E.Senkus (viso $ 200.). 
po $20 - Z.H.Lapinas(vi - 
60.); $ 19.46 - Vydas Sau- 
40.).
dėkoja už papildomus į- 

Fondo Valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kaad. pal. čekių aąak. iki.... 9% 
santaupas....................... ..... 8%
kasd.pal.taupymo s-ta.... 7.5%
90 dienų Indėliu* ........... 10.5%
1 m. term. Indėliu*,   11.5% 
1 m. term.Ind.mėn.pal. 11% 
3 m. term.lndėliu* .............  11%
RRSP ir RRIF (pen*ljoa).8.75% 
RRSPirRRIFIm..............11.5%
RRSPInd. 3m.  .............. 11%

IMAME UŽ:
asmenine* paskola*..... 16%
nekiln. turto oaak. 1 nu ...13% 
nekil.turto paak. 2 m, 12.75% 
Nemokamaa, čąk/ų Ir apskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydĮ Iki $2.000Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, 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 7vai. vakcro. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta

*p*cui.r«
BATU TAISYMAS 
DRABUŽIU PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARSKIMIU SKALBIMAS 
UŽUOLAIDĄ VALYMAS

1990.1V. 12

montreal
ATSISVEIKINO SU 
a.a.MONIKA ŠIAUČIULIENE

Š.m. balandžio mėn. 
6 d. su netikėtai mirusia 
Monika Šiaučiuliene J.F.Wils- 
son & Sons Laidojimo Na
muose atsisveikino didelis 
būrys Montrealio lietuvių.

L.K. MINDAUGO Šaulių 
Kuopos nariams einant 
garbės sargybų, ant Jos 
karsto buvo uždėta Lietu
vos trispalvė. AV kleb.kun-
J.Aranauskas.SJ pravedė 
rožinio maldas, atsisveiki
nimo žodį tarė MINDAUGO 
Šaulių Kuopos pirm. Augus
tinas Mylė:

"Šį vakarų L.K.MINDAU- 
GO Šaulių Kuopa kartu 
su jumis, malonūs tautie
čiai, amžinai atsisveikina
me su Kuopos sese šaule 
Monika Mažakelyte-Šiaučiu- 
liene. Kuopai mirė sesė 
šaulė, man mirė lyg tikra 
sesuo.

Sesė Monika buvo gi
musi 1922 m.lapkričio men- 
30 d. Taujėnų miestelyje, 
Ukmergės apskr., buvusio 
Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos tėviškėje. Tėvai- 
Veronika ir Baltrus Maža- 
keliai ir sesuo Marija da
bar pasitinka dukterį,sesutę 
Monikų prie vartų, aname 
Pasaulyje.

Susipažinau Monikų 
Anglijoje 1949 m.,Manches- 
teryje. Susitikdavome daž
nai Lietuvių Klube, kuria
me kantriai laukdavo mud
viejų su Juozu šachmatų 
partijos pabaigos, kas kar
tais ir ilgiau užtrukdavo.

1953 m. Monika ir Juo
zas persikelia į Kanadų, 
apsistoja Montrealyje. Pa
dirbusi keletu metų teksti
lės fabrike, ji pereina dirb
ti į Victoria ligoninę, kur 
išdirba iki pensijos- 
porų metų.

1969 m. kovo 
įsijungia į . šaulių 
kur pasireiškė kaip nepails
tama, pareiginga minėjimų, 
parengimų, švenčių paruoši
mų talkininkė, pavyzdingai 
darbuodamasi.

Už nuopelnus Lietuvai 
ir Šaulių Sųjungai 1975 
m. yra apdovanota Šaulių 
Žvaigždės medaliu.

1982 m. Monika prisira-

šo ir į Lietuvių Žvejų ir 
Medžiotojų Klubų NIDA. 
Kaip MINDAUGO Kuopoje > 
taip ir NIDOS Klube Ji 
- nepamainoma talkininke. 
Ne vien tik Kuopoje, ar 
Klube, bet dažnai mes 
matėme Monikų talkininkau
jančių įvairiomis progomis, 
kas tik vykdavo AV Parapi
joje.

Tu,Monika, dirbai tyliai , 
kantriai ir daug. Kad užsi
dirbai šios pagarbos, liudija 
čia šį vakarų skaitlingas 
skaičius atsisveikintojų.

Palikdama mus, Tu,Mo
nika, palieki lietuviškas 
organizacijas, palieki liūde
syje daug brolių-sesių šau
lių, kartu Tavęs liūdi ir 
Tavo gausus skaičius pažįs
tamų, bet didžiausiam liū
desy palikai savo mielų 
Juozų, kuriuo Tu taip rūpi
naisi, visados jam pritarda
ma.

Išėjai iš šio pasaulio, 
išėjai iš musų gyvenimo, 
atrodė,kad daug
neužėmei, o tuščių 
palikai didelę.

Nebesulaukei tikrai 
vos Lietuvos, 
Tu taip mylėjai ir, 
Tavo jėgos, sųlygos 
dirbai. Gerai žinau,
paskutiniuosius įvykius Lie

tuvoje,jų prošvaistes džiaugs
mo ašaromis sutikdavai, 
tamsumas 
gyvenai.

Sudiev, 
būna Tau 
slojo ramus amžinas poilsis, 
tebūna Tau lengva, 
ir svetima, 
Kanados

vietos 
vietų

lais - 
kurių 
kiek 

leido, 
kad

prieš

men. 
eiles,

- skaudžiai per-

sese Monika, te
suteikta Aukščiau-

kad 
bet svetinga 

žemė Anapilyje, 
Lietuvių Kapinėse, Missi- 
ssaugoje.

Šių skaudžių ir sunkių 
valandų Juozui reiškiame 
nuoširdžių broliškų užuojau
tų."

Kitų dienų gedulingas 
Mišias atnašavo Tėv. Jonas 
Kubilius,: SJ., Giedojo sol. 
Antanas Keblys. Karstų 
išlydėjo kleb.kun. J. Aranaus- 
kas.SJ su šaulių palyda.

Laidotuvių pusryčiai 
vyko AV Parapijos salėje. 
Čia žodį tarė kleb.kun.J.A- 
ranauskas,SJ.,. Augustinas 
Mylė. Visiems nuoširdžiai 
padėkojo Juozas Šiaučiulis.

Šiaučiulie- 
paslaugumų 

šios koloni- 
b.

Monikos 
nes gerumų ir 
ilgai prisimins 
jos lietuviai.

PADĖKA
Mano Mylimas Vyras

a-a. ALBERT AS-ALBINAS SIMIJONAS

mirė 1990 m. kovo mėn. 27 d. Reddy Memorial 
ligoninėje Montrealyje.

Padėka mano mylimai dukrelei ir žentui, taip 
pat ir anūkams už jų patarnavimus ir užuojautą.

širdingai dėkoju klebonui Tėv. Aranauskui, 
S.J., už ligonio lankymą, Paskutinio Patepimo 
suteikimą ir maldas. Tėv. Iz. Sadauskui, SDB, už 
šv. Mišias, pamokslą, apeigas kapinėse.

Tėv. J. Kubiliui už maldas ir užuojautą 
(šeimos skausmo valandoje.

Iš širdies dėkoju visiems už paauKotas mišias, 
gėles, užuojautas raštu, žodžiu, maldas, dalyva
vimą laidotuvėse, palydėjimą į kapines ir atsi
lankymą į laidotuvių pietus -

Jūsų Marytė Simijonienė.

7725 Georg*, LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja.

Į Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. .
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel : ]

364-1470

A + A 

MONIKAI ŠIAUClULIENEI 
mirus,

Jos vyrą, aktyvų Kanados Lietuvių Bend
ruomenės veikėją Juozą, skaudžioje netekimo 
valandoje užjaučia ir kartu liūdi -

K.LB. Montrealio Apylinkės Valdyba

Mylimai žmonai

MONIKAI ŠIAUClULIENEI
staigiai išėjusiai į Amžinybę,

Juozui ŠIAUČIULIUI, ilgamečiui "NL" Valdybos 
pirmininkui ir darbuotojui, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą netekimo valandoje.

Gailimės netekę rūpestingos "NL" renginių 
talkininkės - ....... ,, .."NL" Valdyba,

Redakcija ir darbuotojai.

Kuopos šaulei
A t A

MONIKAI ŠIAUClULIENEI 
mirus,

Jos vyrą g.š. J. Šiaučiulį broliškai užjaučiame —

L.K. MINDAUGO
Saulių kuopa

Klubo narei
A t A

M. ŠIAUClULIENEI 
mirus,

Jos vyrą Juozą Šiaučiulį nuoširdžiai užjaučiame - 

LIETUVIŲ ŽVEJOTOJŲ- MEDŽIOTOJŲ
KLUBAS -NIDA"

A t A

MONIKAI ŠIAUClULIENEI
iškeliavus į Amžinybę, jos vyrą Juozą 
ŠIAUČIULĮ, gilaus liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame -

Jurgis ir Emilija Karosai, 
Nijolė Karosaitė, ' 
Algirdas ir Matilda Karosai 
ir jų šeima.

A t A

MONIKAI ŠIAUClULIENEI 
mirus,

JUOZĄ ŠIAUClULį nuoširdžiai užjaučiame-

AUGUSTINAS ir ONA MYLĖS

A + A

MONIKAI ŠIAUClULIENEI 
mirus,

Jos vyrą JUOZĄ giliai užjaučia -

G. ir E. ALINAUSKAI

Padėka
A. a. JOHN DAN SKARDŽIAUS

šeima nori išreikšti nuoširdžią padėką visiems 
giminaičiams^ ir draugams už visokeriopą pagalbą, 
išreikštas užuojautas ir aukas Jo atminimui -

žmona Helen,
duktė Lynn Skardžius, 
sūnus John ir
Mr.& Mrs. Danielius Skardžius

KF FUNERAL HOMERS
W? J.F. WILSON & SONS

■ 123 MapleBlv., 3784Verdun Avfl 
Ichateauguy, Que. Verdun, QueJ 

Tel: 691-4763 * Tel: 767-9956
į MODERNIOS KOPLY^IQSB

7 pal.

7.



ĮĖJIMAS:

KURIS IVYKS 1990 m.
BALANDŽIO mėn. 28 d.

7 vai. vakaro, 
ŠEŠTADIENĮ,

Maloniai kviečiame visus į Kanadoje seniausiojo lietuvių laikraščio I

MOKA
11M

uz

LITAS

D. Perez 
President

. 9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
10:00 - 6:00

1050 Laplerre 
coin La Vdrendrye

Taupymo - special.......
Taupymo - su gyv. dr. . 
Taupymo - kasdienines 
Einamos sąsk...............
RRIF —RRSP — term. .. 
RRIF-RRSP-taup. ...

Dodge Chrysler 
Camlona Dodge Trucks

6%%

6K%
4%%

1W
8 %

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

Certifikatus ....
Term, indėlius:

1 metų ................. 10$4%
180 d. -364 d.......... 10%%
120 d.-179d........ 10%%
60d.-119d........ 10 %
30 d. - 59 d..........  10 %

KASOS VALANDOS
1475 De Save 

Pirm. An trad. Tre?. 
K etvirtadieniai s.... 
Penktadieniais....

Tel.: 365-6444

366-7818

D. N. BALTRUKONIS

Peintuiei Perez Painting
RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

STUCCO & WALL PAPER

50 Metų Sukaktuvinį

montrealig lietuviu
KREDITO UNIJA

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

SPAUDOS BALIU
Aušros Vartų parapijos salėje

1465 rue de Sfcve, Montreal.

PROGRAMOJE: ’’SERENADA” , dainos vienetas iš Toronto;
Jono ŠULM1STRO muzika, gera vakarienė, baras, loterija.

$12.50 "NL" VALDYBA

1475 De Sėve, Montreal, Que., H4E 2A8 

TEL.: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virt $26,000,000 REZERVAS - virš milijono 
už:

IMA
Nekflno|amq turtq — nuo 13% Asmenines — nuo 13%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA LITE

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

MIRUSIEJI:
• MONIKA ŠIAUČIULIENĖ 
/MAZAKELYTĖ/,67 m., 
staiga susirgusi,mirė La- 
salle General Hospital li
goninėje balandžio tnėn.5 
d.

Liko vyras Juozas Šiau- 
čiulis. Specialios Mišios 
atnašautos Aušros Vartų 
Parapijoje. Palaidota Missi
ssauga, Ont., Lietuvių Šv. 
Jono Kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

e ARMONIKOS ŠIAUČIU- 
LIENĖS atminimui aukojo 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
$25 - M.J.Juodviršiai.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• AV Parapijos bažnyčioje 
rekolekcijos vyksta Didžio
joje Savaitėje 7 vai.v. At
našaujamos Mišios, pamoks
las; išpažintys klausomos 
po ir prieš pamaldas. Re
kolekcijoms vadovauja kun. 
Kastytis Ramanauskas, 
neseniai atvykęs iš Lietu
vos j Čikagų, dabar viešin
tis Montrealyje.

• Šv.Kazimiero P-jos cho
ristai kviečiami įsijungti

giedojiman kartu su nauja 
vargonininke.

• ERIKAS ir MARIA /MUS-
TILLO/ ŠIMONĖLIAI susi
laukė pirmagimio kūdikio 
- dukrelės Aleksandros
Lauren. Sveikiname!
• Gerb.solenizantų VINCĄ. 
KAČERGIŲ praeitame "NL” 
numeryje mašinėlė pajauni
no...Turėjo būti-80.*

• RŪTOS Klubas organi
zuoja kelionę į Putnamų. 
Registruotis iki gegužės 
2 d. pas Klubo valdybos 
narius. Kaina $ 140 - asme
niui.
• I Montreall atvyksta 
VILNIAUS MAŽASIS JAU
NIMO TEATRAS. Jis pasi
rodys CENTAUR Teatro 
scenoje birželio mėn. 19 
ir 20 d.d. Teatrų kviečia 
Kanados Teatrų Sąjunga. 
Papigintus bilietus bus 
galima gauti pas mūsų 
Spektaklių iš Lietuvos Ren
gimo Komiteto narius.
DEŠINĖJE - 
Demonstracijoje prie So
vietų Konsulato Montrealy
je kovo mėn. 31 d.

Nuotr. R.R.Otto

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

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Norinitieji įsigyti "VaGuo" ir "iwkSlu" leidyk

lų išleistų knygų Lietuvoje, gali Kreiptis į tų lei
dyklų atstovų Kanadoje L JAV-ėse, Liudą StanKe- 
vičių, 1053 Albanel Cr., Duverney, Lavai, 
H7G <tK7, TeL: 669-8834.
’’švyturio’’ metinė prenumerata oro paštu - $42.-

2422 MENARD - LASALLE 
P. QUE H8N 1J5

A.a, MONIKOS ŠIAUČIULIENĖS PRISIMINIMUI, AUKOJO 
TAUTOS FONDUI:

po $25 - Aug.ir O.Mylės, R.ir P.Brikiai.St.Vyšniaus- 
kas; po $ 10- P.Dikaitis, V.Kačergius, B.H.Nagiai, J.Šal- 
tenis, J.Šeidys, V.Jakonls, G.Montvilienė, A.R.Žiūkai, 
V.Villušienė, J.Sulmistras, P.Ražanas, A.Račinskas, E.Vab 
čekauskas. Visiems nuoširdžiai dėkoja

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

ADAMONIU ŠEIMA, 
TeL: (514) - 256-5355.

Tautos Fondo Atstovybe 
Montrealyje

Dr. JONAS MAL1SKA
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D.D.&
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catharine St. W. Suite 600 
Montreal, P.O, H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS i
Dental Surgeon,

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

Suite 209, LaSalle, Que.
H6P 1N5. Tel. 364-4658. I

Dr. CaJtan BERARD, D.M.B.
Dantų gydytąją* - chirurgą*’ 
466 A. bod. da* Leurantlda* 
Pant Viau, Lovai, H7G 2V1

(Prie haul. Concorde )
Skolinti Tai: 662-1177

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

Atidaryta kaadiea aao * — 1* v.v. 
Seitadieniaia : awo • r. — *:30 v.v. 
Sekmadieni ata: auo 10 r. - »:3» v.v.

Tai.: 366-9745 ir 365-0505

DR. A. S. POPIERATTTS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.CA (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Chre., H3G 1L5 

TaL:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAU8KA6 
Suite 1143, Sun Life Buildinc 

USS rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 9V9
Tel. (514) - 871-1430

8 p*|.

BALTIC ENTERPRISES REG'D
• Home renovations • Extensions
• Patios • • Painting

• Drywall - Gyproc
* Work guarantees, Reasonable rates ♦ 

Skambinkite Vytui, tel.: 453-9696 (6:3u v.v.), 
373-2115 (collect),

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

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

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

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5

* Dideli* pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (Storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu.

TEL: 366-5484

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St. Alexandre. t. Telefonai:
Montieal^P^Q? H3A 2G6 M4- 7307 lr 288tte46

TONY
PHOTO 
STUDIO

PASSEPORT - COMMERCIAL 
RAMAGE - WEDDINGS 

5220 Qaaea Merv Rd. Salt* •
TONY LMNNNMriS

Montreal. P O- H1W 1X5 Tai.: 481-M08

Foto M.L.S.

SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Tdon W. Suite 305, Montreal, P.Q- 
Tel: 273-9181 .............. Nam\t: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS Tel L“.’ :
C. I. B.

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

3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., i.b.

tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & eSTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

r — — "J" ■ IP I ■ '
’ TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
L AU UM1 NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 

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

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

Telefonas: 721—9496

...... ...... lip'll- nil i ,JB ti
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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