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ĮVYKIŲ APŽVALGA 
h. n.

GORBAdOV’AS NORI 
PAKLUPDYTI LIETUVĄ

Visa Lietuva iškilmingai 
atšventė Didžiąją Savaitę 
ir Kristaus prisikėlimo 
šventę - Velykas bei pava
sario pradžią. Šimtai tūks
tančių visuose Lietuvos 
šventnamiuose dalyvavo 
Prisikėlimo procesijose ir 
klūpėdami meldėsi už savo 
gimtąją žemę, savo per
sekiojamą tėvynę.

Vilniaus katedroje iškil
mingųjų Prisikėlimo pamal
dų pamoksle Lietuvos 
Katalikų bendrijos aukščiau
sias dvasininkas kardinolas 
Vincentas Sladkevičius 
ragino Lietuvos žmones 
laikytis ramiai ir taikiai, 
bet visomis jėgomis siekti 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Kardinolo,, žodžiai suteikė 
lietuviams moralinės stip
rybės ir pasitikėjimo, kurių 
šiuo metu taip reikalinga.

O sa- 
distiSkojo Kremliaus valdo
vas "demokratas" ir "tai
kos mylėtojas" Michail'as 
Gorbačiov’as Didįjį Penk
tadienį nutarė paklupdyti 
ir nukryžiuoti Lietuvą, 
kaip kad užsienio žurnalis
tai išsireiškė. Jis per Mask
vos televiziją paskelbė dar 
vieną ultimatumą Lietuvai, 
reikalaudamas atšaukti 
Nepriklausomybės paskel
bimo išleistuosius įstaty
mus, ir jeigu tai nebūsią 
įvykdyta per 48 valandas, 
pradėti vykdyti ekonominę 
Lietuvos blokadą. Detaliau 
savo grasinimo nepaaiškino, 
bet buvo duota suprasti, 
kad gali būti sustabdytas 
gazolino, dujų ir kitų reik
menų tiekimas Lietuvai ir 
tokiu būdu paraližuota visa 
pramonė ir prekyba.

Jeigu toji blokada taptų 
visuotinė, Lietuvai grėstų, 
po kiek laiko, ir badas. 
Pasaulio reakcija buvo šį 
kartą balsinga ir staigi. 
Amerikoje tik ką grįžęs se
natorius George Mitchell iš 
Maskvos, kurion buvo nu
vykęs su senatorių dele
gacija, pranešė apie Gor- 
bačiov' o pažadą su Lietu
va tartis taikiai ir paste
bėjo, kad savo pažado 
Gorbačiov' as netesėjo. 
Tarp daugelio įmanomų 
sankcijų, senatorius nurodė 
ir galimybę atšaukti nu
matytąjį viršūnių pasitari
mą tarp Bush' o ir Gorba
čiov' o š.m. gegužės mėn. 
pabaigoje ir birželio pra
džioje. Net tolimoji Japo
nija oficialiu pareiškimu 
įspėjo, kad Lietuvos bloka
dos atveju, imtųsi sankcijų 
prieš SSSR. Aiškiau ir įsak
miau atsiliepė ir popiežius 
Jonas Paulius II savo Vely
kiniuose pasisakymuose net 
tris kartus, ir ypatingai, 
paminėdamas Lietuvą bei 
pritardamas jos laisvės 
siekiams.

Lietuva neskubėjo Gorba
čiov'ui atsakyti į jo ulti-

matumą. Šventė Velykų 
šventes. Tiktai antradienio 
(balandžio 17d.) rytų Lie
tuvos vyriausybė pasiuntė 
Kremliui ir Gorbačiov' ui 
ilgą ir detalią telegramą, 
nurodydama eilę punktų, 
dėl kurių sutinka derėtis 
ir prašydama Gorbačiov’o 
smulkiau paaiškinti jo gra
somos ekonominės bloka
dos pobūdį ir mastą. Lie
tuva, premjerės Kazimie- 
ros Prunskienės lūpomis, 
pažadėjo leisti tiems, ku
rie norės, pasilaikyti sovie
tinius pasus ir garantuoti 
jiems lygias teises su 
Lietuvos piliečiais. Paža
dėjo taip pat nesipriešinti 
ir leisti jaunuoliams, kurie 
norės tarnauti Raudonojo
je armijoje, savanoriškai 
registruotis naujokų šauki
mo vietose. Lietuvos vy
riausybė taip pat paža
dėjo nenutraukti jokių eko
nominių sutarčių su kito
mis respublikomis ir pildy
ti numatytas normas.

T^FpUeią- -savaitę buvo * 
pasirašyta savitarpinė eko
nominė sutartis tarp trijų 
Pabaltijo valstybių: Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. 
Estija pažadėjo netrukus 
atsiųsti savo ambasadorių 
Vilniun, o Lietuva pasiųsti 
savo ambasadorių į Tallin- 
n' ą.

Iš Vilniaus pranešta, kad 
visa eilė valstybių pasisiūlė 
teikti ekonominę pagalbą 
Lietuvai, jeigu Gorbačiov' - 
as savo blokados grasini
mus įgyvendins.

Valstybių neišvardino, 
bet yra žinoma, kad jų 
tarpe yra nemažas skai
čius Europos valstybių.

JAV prezidentas Bush'as 
balandžio 17 dieną dar 
kartą pabrėžė kad bloka
dos atveju, 
atitinkamų 
Konkrečiai 
nenurodė, 
kad jis 
Gorbačiov' as apsigalvos ir 
blokados nevykdys. JAV 
prezidentas apie blokadą 
išgirdo pirmą kartą, lanky
damasis Bermudos saloje, 
kurioje susitiko su Didžio
sios Britanijos ministere 
pirmininke Thatcher pasita
rimams. Jis jau tada paste
bėjo, kad tai esanti rimta 
ir grėsminga (grave) žinia.
Eisena per Montrealio gatves š.m. kovo mėn. .31 d. demonstracijose už Lietuvos nepriklausomybę.

Amerika imsis 
priemonių, 

tų priemonių 
pastebėdamas, 

dar tikisi, jog

Reporterių vis ir vis klau
sinėjamas, ką jis mano da
ryti, jei toji žinia pasi
tvirtintų, JAV prezidentas 
vėl įsakmiai pareiškė, kad 
jis nenorįs padėties blogi
nimo, bet tikįs jog Maskva 
santykius su Lietuva iš
spręs taikiu būdu. Jis taip 
pat pastebėjo, jog palaikąs 
Lietuvos nepriklausomybės 
siekimą, nes Amerika jau 
50 metų nepripažinusi so
vietinės Pabaltijo kraštų 
okupacijos. Ta proga pažy
mėtina, kad reporteriai la
bai atkakliai kėlė Lietu
vos klausimą ir kartais su
sidarė įspūdis, jog nei 
Thatcher, nei Bush’as ne
nori 
arba 
nes 
va 
daro, i 
abudu 
padėtin. 
sakinėjo Thatcher, 
tai reporterių 
prispirta, pagaliau 
G’čjf iditfioV’ ą , kad 
keliu eidamas gali 
dinti pagerėjusius 
kius su Vakarais.

Bendrai imant, reporte
riai yra palankūs Lietuvai 
ir kiekviena proga klausia 
daug klausimų apie Lietu
vą ir Vakarų laikyseną. Pa
našiai palankūs Lietuvai 
šiuo metu yra beveik visi 
JAV senatoriai ir didelė 
dauguma 
kurių 
sakęs, kad jeigu Gorbačiov- 
' as ir 
tuvą 
taikiai 
priims nutarimą, 
jantį vyriausybę užmegzti 
diplomatinius santykius su 
Lietuva 
suteikti 
žinimą.

Tuo 
rodo, visokiom 
bando įtikinti Vakarus, kad 
Gorbačiov' ui gresiąs pavo
jus iš stalinistinių armijos 
ir partijos gretų, todėl, 
girdi, nereikia Gorbačiov'o 
per daug spausti, nes jis 
galįs būti išmestas iš pre
zidento sosto ir į jį galinti 
atsisėsti kokia nors meda- 
liuota gorila, panaši į Sta
liną arba Brežnevą. Betgi 
vakariečių tarpe esama ne
mažai tokių, kurie mano,

įspūdis, jog 
, nei Bush’as 

į klausimus
ir iš,

Gorbačiov' 
viena 

ir

: aiškiai 
atsakyti, 
ir Mask- 

o kita 
būdu 

keblion

viso 
as 

sako, 
tokiu 

pastato
Ypač blankiai at- 

ir tik - 
visiškai 

įspėjo 
tokiu 
suga- 

santy-

ir 
kongresmenų, 

ne vienas yra pasi-

toliau terorizuos Lie- 
ir nesitars 

tai
su ja

Kongresas 
įpareigo-

ir tokiu būdu 
jai oficialų pripa-

tarpu Maskva, at- 
priemonėm

awoje su milžiniška vėliava demonstravo lietuviai prie Parlamento rumi\. Nuotrauka J. Piecaičio.

jįįig tai eanti tiktai tuščia 
propaganda ir Gorbačiov’’- 
ui negresia joks pavojus.

Laikraštį leidžiant, pa
siekė Vakarus žinia iš Lie
tuvos, kad Maskva planuo
janti nuo balandžio 18 d. 
žymiai sumažinti natūralių 
dujų tiekimą Lietuvai. 
Anot vakariečių agentūrų, 
tą žinią telefonu iš Vilniaus 
pranešęs Lietuvos parla
mento pirmininkas. Pavar
dės nenurodė, iš pradžių 
buvo kalbama apie gazoli
no sumažinimą. Po dviejų 
valandų žinia buvo patiks
linta: Maskvoje esą pra
nešta, kad nuo balandžio 
18 d. bus žymiai sumažin
tas Lietuvai 
natūralių dujų
kitą dieną būsiąs sulaiky
tas žibalo ir benzino tie
kimas.

tiekiamų 
kiekis, o

Aptariant Lietuvos da
bartinius įvykius, būtina 
pastebėti, kad jų visų chro 
nologinės tvarkos neįmano
ma aprašyti savaitinio 

apimtyje. Jų 
jie pasaulinės 
plačiai komen- 
viską pamaty- 

ir perskaityti 
laiko, tad ką

aprašyti 
laikraščio 
tiek daug ir 
spaudos taip 
tuojami, kad 
ti, išgirsti 
beveik nėra 
bekalbėti^ apie jų aprašymą. 
Tačiau iš visos šios gau
sos, vis dėlto, apytikris

vaizdas aiškus: Amerika ir 
kiti galingieji, nors ir ge
rai supranta Lietuvos pa
grįstą ir teisingą reikala
vimą nepriklausomybės, o 
taip pat ir prašymą pagal
bos bei oficialaus 
žinimo, vis dėlto 
interesus ir 
perestroikos 
ir išlaikymą 
besniu dalyku, 
žurnalistas 
išsireiškė: 
tinė problema yra tapusi 
ne atmestinė, ne pamiršta 
ir neįvertinta, bet tikra 
tragedija.

Ar tikrai neužsitrauks 
Vakarai, sekdami aklai 
savo taip vadinamą prag
matinę pasaulėžiūrą, dar 
didesnės tragedijos ant sa
vęs? išdavus tiesą ir sąži
nę, sunku bus įtikinti pa
saulį, kad Amerikos lais
vės statula ir deklamuoja
mi demokratijos, 
žmonių 
lozungai 
žodžiai, 
doleris, 
dvasios 
ir mažą 
lies 
parduodama, 
ir pati laisvė.

Tikėkimės, 
lyje ir Amerikoje (ir Kana
doje!) dar yra visuomeni-

pripa- 
nuosavus 

Gorbačiov' o 
palaikymą 

skaito svar- 
Kaip vienas 

TIME 
Lietuvos

žurnale 
dabar-

tautų ir 
teisių ir laisvės 
nėra tiktai tušti 
už kurių kriuksi 
soti prabanga ir 
ubagiškumas. Kad 
lopinėlį laisvos ša- 

išdavus ir pardavus, 
nori-nenori,

kad pasau-

ninku ir parlamentarų, ku
riems principas svarbesnis 
už pinigą ir patogumus ir 
bet kokią taiką. Pasirink
dami Gorbačiov'ą vietoj 
Lietuvos, vistiek galų gale 
pasirinks tamsos ir melo, 
ir diktatūros tamsą prieš 
demokratijos šviesą ir tie
są.

Temepakartoja prez. 
Bush Rosevelt'o klaidos, 
padarytos Jaltoje ir Tehe
rane. Tenegelbsti yrančios 
sovietinės imperijos, pikto 
karalijos, ~ kad netektų vėl 
dešimtmečius vesti * šaltąjį 
karą ir paaukoti tūkstan
čius amerikiečių gyvybių, 
kaip atsistiko Vietname. 
PENKIOS EUROPOS
VALSTYBES DAR TURI 
SAVIGARBOS

Europos Šiaurės Valsty
bių Taryba (Nordic Coun
cil) - Danija, 
Islandija, Suomija 
gija kovo 17 d. 
vykti į Sovietų Sąjungoje 
numatytus pasitarimus, nes 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė neleido šiai Tarybai 
vykti į Lietuvą.

Vienas Tarybos narys 
pareiškė, jog yra gėda, kad 
Sovietų Sąjunga taip kie
tai spaudžia Lietuvą.

Pažiūrėsim, kada atsibus 
kitų~ valstybių savigarbos, 
ypač didžiųjų.

Nuotr. R.R. Otto.

Švedija, 
Norve- 

atsisakė
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour lą liberation de la Lituanie! LoyqutJ au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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LITHUANIA
Mr. Bill Blaikie (Winnipeg ’IVnnsconn): Mr. Speaker, I 

hope I speak on behalf of all members when 1 say that in 
Lithuania, President Gorbachev is teetering on the edge 
of forfeiting his most valuable asset, which is his reputa
tion as a man of peace.

I he people of Lithuania, in a free and fair election, 
elected a government, many of whom are communists, 
that seeks to re-establish Lithuanian independence. 
Instead of calling this process invalid, which it is not, 
President Gorbachev should sit down with Lithuanian 
President Vytautas l^mdsbergis and begin to negotiate 
the implementation of independence.

I bis will take time, and Lithuania should be prepared 
to take the time to accommodate Soviet economic and 
security interests in return for recognition. But they 
cannot negotiate with someone who does not recognize 
their right to declare their independence in the first 
place. Instead, they are forced to demonstrate rather 
than negotiate their independence, which only provokes 
the Soviet Union. Yet this provocation is of Mr. Gorba
chev's own making by his refusal to negotiate.

t ir simfonija ateities". Klausimas:"Ar jauna 
vyriausybė gali atsilaikyti prieš didžiąją valdžią?",-atsa- 

:"Mes esame Jauna pajėga, pajėga ateities ir ateitis 
yra mūsą pusėje".

Paremdami tą originalą atsakymą, skambinkime į 
mūsą radijo stotis,prašydami pagroti dalį Beethoven’o 
IX simfonijos, pagerbiant Lietuvos prez.Landsbergį, jos 
vyriausybę ir žmones. Tai būtą moralinė parama.
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two reasons for our govern- 
diplomatic recognition to 

the newly elected govern- 
demonstrate 
country and

full

ATVIRAS LAIŠKAS KANADOS VYRIAUSYBEI
Algimantas Eimantas

Jau prasidėjo Maskvos įsakyta intimidacija, varžy
mai ir ginkluota intervencija Lietuvoje. Nors Gorbačio- 
v’as buvo prisiekęs nenaudoti karinės jėgos sprendžiant 
"nepaklusnumą" Sovietų Sąjungai, tačiau jis grįžo prie 
jo paties pasmerktą stalinizmo metodą, ieškodamas 
būdą pastoti Lietuvai kelią į Nepriklausomybę.

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis kvietė 
Vakarą pasaulį pripažinti Lietuvos Nepriklausomybę, 
paskelbtą KOVO mėn. 11 dieną. Tuomi buvo bandoma 
rasti užtarimo ir ramsties laisvuose kraštuose kovoje 
prieš okupantą.

Kaip skaudu, kad Lietuvos balsas, lyg šauksmas 
tyruose, nebuvo išgirstas.

Ar leistina, reikia klausti, nusisukti nuo laisvės 
trokštančios tautos prašymo? Kaip galima neištiesti ran
kos pagalbos ir laisvės siekiantiems? Argi neapgailėtina, 
kad i r Kanada nedrįso teigiamai atsakyti į kvie
timą pripažinti Lietuvą visapusiškai savarankiška?

Dauguma politiką argumentuoja, kad Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimas būtų labai kenksmingas Gor- 
bačiov’ui ir jo reformoms. (Lietuva taip pat nenori pa
kenkti Gorbačiov’ui ar jį nušalinti.). Iš tikrąją, tie, kurie 
pritaria tokiai pažiūrai ,yra daugiau sudominti ateities 
pelnu vakariečią prekybininkams. Jie tiki, kad palaikant 
"status quo" padėtį, būtą daug naudingiau ir kartu būtą 
išvengiama nemalonumą Gorbačiov’ui ir sau patiems.

Kita priežastis, apvilianti Lietuvos siekius, glūdi 
klaidingame tvirtinime, kuriuo norima pateisinti, kad 
joks kraštas negali būti pripažintas "de facto", jei vi
daus santvarka nėra to krašto kontrolėje. Tokia galvose
na yra nelogiška, nes nepriklausomybės pripažinimas 
Lietuvai yra būtinas atstatyti savąją santvarką. Kitaip 
galiūnė Sovietija numalšins, kaip jau ir daro, bet kokius 
laisvės troškimus. Lietuva prašo PARAMOS, KAD PER
IMTŲ SANTVARKĄ į SAVO RANKAS.

Kanados dabartinė valdžia turėtą ATSIŽVELGTI 
į PRASMINGĄ, TEISINĘ ir TEISĖTĄ LIETUVOS PAGEI
DAVIMĄ. Kanada net turėtą PIRMAUTI ŠIOJE UŽDUO
TYJE, nes jos reputacija gali nukentėti, nežiūrint praei
ties nuopelną Izraelyje, Kipro saloje, Vietname ir kt. 
Visas pasaulis gerai žino, kad Kanada užtaria nuskriaus
tuosius, gelbsti į nelaimę patekusius ir saugo bei brangi
na žmonią pilietines teises. Tad, išvadoje - KANADAI 
REIKĖTŲ NE TIK PRITARTI LIETUVOS LAISVĖS UŽMO
JAMS, bet ir KONKREČIAI PRIPAŽINTI PILNĄ SUVERE
NITETĄ "de jure" ir "de facto" formoje.

Lietuvos likimas yra pavojuje. Dar ne pervėlu 
KANADAI atitaisyti padarytą klaidą. Reikia tik ryžto, 
sąžinės ir humanitarinią principą įgyvendinimo.

I therefore call on the Soviet Union to negotiate, to 
respect the democratic will of the Lithuanian people, to 
renounce (he use of force, to give full freedom to the 
international press in Lithuania, and to declare an end to 
arrests of Lithuanian deserters from the Soviet Armed 
Forces, as it is welt known that Lithuanian conscripts 
were often in fear of their lives even before recent 
events, and would be even more so now.

I Bill Blaikie.M.P., Winnipeg-Transcona N.D.P. External 
Affairs Critic - atsiuntė Henrikui Nagiui padėkos laiš
ką už kreipimąsi į jį Lietuvos reikalais ir užtikrino,kad 
ir toliau jis ragins Kanados vyriausybę budriai sekti į- 
vykius Lietuvoje, kad būtą pasiektas taikus ir teisingas 
sprendimas. Taip pat pridėjo savo vienos kalbos kopi
ją, kuri buvo paskelbta House of Commons debatą lei
dinyje.

Taip pat gautas atsakymas iš Paul Martin,(lib.) M.P. 
kuris atstovauja LaSalle-Emard.Que. Taigi rašykime ir to
liau laiškus, prašydami paremti teisėtą Lietuvos vyriau - 
sybę ir protestuodami prieš Gorbačiov’o norimas įvesti 
sankcijas. /Paul Martin,M.P. adresas: 7731,Blv.Newman, 
LaSalle,Que, H8N 1X9. hsiti Quebec'o prov.parlamentarą 
telefonai-3-iame gio "NL" nr. puslapyje./.

” Thank you for your two recent letters concerning Li- 
thuania"s declaration of its independence from the So
viet Union.

The Liberal Party of Canada has never recognized de 
jure the occupation of the Baltic states by the Soviet 
Union and, by extention of this long-standing policy, now 
recognizes the new Republic of Lithuania. I want you to 
know that I strongly support this policy and will cer
tainly take every opportunity to voice my support for 
the ongoing struggle for independence in Lithuania.

Again, thank you for taking the time to write. I wish 
you the best luck. ... ------.. j

Sincerely', Paul Martin, M.P;’

• Pranešta, kad prez.V.Landsbergis,Cable TV pasikalbėji
me užklaustas atsakė, Jog jis norėtą,kad prez.Bush’as 
būtą griežtesnis Gorbačiov’ui. Paklaustas, ką Bush'as 
turėtą daryti, atsakė:"Negaliu duoti patarimą,bet mums 
reikia paramos. Geriausiai galima išreikšti muzika". Ko
kia? "Beethoven'o IX-tąja simfonija, nes tai yra vilties

doksų šventikas nuplėšė 
virš durų pakabintą Dovy
do žvaigždę, kilo muštynės 
į jas įsikišo Izraelio kariai 
ir policija, ir ėmė ašarinė
mis bombomis, o 
plastikinėmis 
sklaidyti minią, 
žeistų.
Jeruzalės miesto
ras - žydas - atsikėlusius 
ekstremistus žydus pasmer
kė už bereikalingą sėjimą

/ tęsinys/ 
ĮVYKIŲ APŽVALGA 
VELYKŲ ŠVENTĖS 
EUROPOJE

išsilaisvinusi 
maro, Europa 
taip vieningai 
atšventė Kristaus prisikė
limo ir laisvės pavasario 
šventes. Rumunijoje, Bulga
rijoje, Vengrijoje ir Rytų 
Vokietijoje pirmą kartą 
žmonės šventė Velykas 
laisvai ir savo maldų na
muose. Visos bažnyčios 
buvo perpildytos maldinin- 

,kų. Ir pačioje Sovietų Są
jungoje po daugelio metų 
vėl laisviau 
tradicinis 1 
sušukimas, 
paskelbiamas 
Kristus prisikėlė! (Christos 
voskres!). 
prisikėlė 
valdovų, 
galios ir valdžios pasipūtu
sių generolų ir savo 
darbą tebedirbančių kagė
bistų 
nėse 
labai 
Tikrojo žmogaus 
mo Sovietuose 
ilgai laukti.
JERUZALĖJE

iš raudonojo 
pirmą kartą 
ir iškilmingai

i nuskambėjo 
Velykų ryto 
džiaugsmingai 

šventiko:

Ar 
ir 

tebetykojančių

jis tikrai
Kremliaus

ir kitų budelių 
ir širdyse, 
ir labai

juodą

sąmo- 
tenka 

paabejoti, 
prisikėli- 

dar teks

NERAMU

Kristaus VIA DOLOROSA 
apvaikštant Jeruzalėje, 
2 psi.

teko, kaip paprastai, Izra
elio kariams ir policijai 
saugoti gatves, kad vėl ne
kiltų koks nors erzelis. 
Dieną prieš tai, apie 150 
ortodoksų žydų kažkokiu 
būdu įsigiję krikščioniško
sios Jeruzalės miesto da
lyje namą, jį užėmė. Pra
dėjus nešti baldus ir kitus 
rakandus, susirinko didelė 
krikščionių, o vėliau ir 
musulmonų minia ir reika
lavo žydus pastatą palikti. 
Kai vienas krikščionių orto

Montrealio miesto centro parkem c

REAGUOJA Į PASISAKYMUS SPAUDOJE:
Letters to the Editor 
Maclean's Magazine, 
Maclean Hunter Building, 
777 Bay St., Toronto, Ont.

Dear Editor,
Joe Clark has offert 

ment's failure to extend
Lithuania: the one being that 
ment of Lithuania must first 
indeed exercise control of the 
ing that Canada does not wish to interfere 
nal affairs of the Soviet Union. These 
stand empty.

Canada extended diplomatic recognition to SWAPO 
long before it exercised any control whatsoever in Na
mibia. Moreover Canada did not hesitate to levy econo
mic sanctions against South Africa although its hateful 
policy of apartheid was strictly internal.

The real reasons behind our government's lack of the 
moral fortitude to formally recognize Lithuania are the 
fear of endangering our wheat sales to the Soviet Union 
and reluctance to do anything that might contribute to 
Gorbachev's downfall in the Soviet Union. Evidently our 
politicians have swallowed the lovable teddy bear image 
of Gorbachev that has been painstakingly planted by the 
Soviet disinformation media and its Western sympathi
zers.

The events that transpire in the Lithuania may re
grettably expose glasnost as just another attempt to 
deceive the ever so gullible West. The 5+ million Cana
dian of Eastern European descent will well remember 
the spineless behaviour of our politicians during Lithua
nia's hour of need come election time.

Sincerely yours, Vaidotas Jonynas

that it does 
the other be- 
in the inter
protestations
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nąs Shamir'as įsiveržėlius 
palaiko. Kaip žinia, Dar- 
biečių partijos vadas Peres 
dar vis bando sudaryti 
naują vyriausybę, bet jam 
sunkiai sekasi, nes parla
mente beveik visai lygiai 
išrinkta kairiųjų ir dešinių
jų partijų kandidatų.

Vyriausybę sudarant, ke
lios ultra-religinės grupelės 
turi 
svorio 

neapykantos iki šiol ramib sybės 
je krikščioniškoje Jeruza
lės dalyje. Izraelio teismas 
nusprendė, kad namas pri
klauso krikščionims, nės 
atėjūnų įsigytas neteisėtai. 
Paduota apeliacija; todėl 
atsikraustę žydai, saugomi 
dieną naktį policijos, tebe
gyvena tame name. Pasku 
tinėmis žiniomis vienas 
arabų pirklys pasiūlė įsi- 
krausčiusiems žydams 7'^ 
milijonų dolerių, jeigu jie 
taikiai namą apleis. Žydai 
reikalą svarsto. Tuo tarpu 
premjero pareigas tebeei-

vėliau ir 
kulkomis 

Buvo su-

burmist -

neproporcingai daug 
nulemiant vyriau- 
sudarymą. Kaip 

dėlei to šimtatūks-tiktai
tantinė minia demonstravo 
Tel-Avive, reikalaudama 
pakeisti dabartinę rinkimi
nę sistemą. Tačiau politi
kieriams ir mažoms parti
joms, kurių Izraelyje yra 
gausu, senoji sistema pa
tinka.
• Trečiadienį, balandžio

18 d., prieš pat laik- 
išleidimą, Sovietų 

dar nebuvo nu- 
nei dujų, nei 

produktų tiekimo

men. 
raščio 
Sąjunga 
traukusi 
naftos 
Lietuvai.
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LITI IA MIE
Nuotr. J. Piecaicio 

uvę gintarieciai groja rageliais prie Sovietų, Konsulato Montrealyje

Nuotr. R. r. otto
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KAIP NEREIKIA LIETUVAI PADĖTI

Kai viso pasaulio akys 
nukreiptos į Lietuvą ir 
laikraščių pirmuosiuose pus
lapiuose duodamos žinios 
ir reportažai iš Lietuvos, 
labai svarbu taikliai infor
muoti užsienio koresponden
tus, reportuojančius iš Vil
niaus. Gaila, pasitaiko ir 
netaiklių pasisakymų.

LOS ANGELES TIMES, 
1990.4.6 laidoje, pasirodė 
du ilgoki straipsniai apie 
įvykius Lietuvoje. Vienas 
jų buvo užvardintas: "Lie
tuvos politiniai mėgėjai 
vadovauja valdžiai, kuri 
nevaldo". Nesustodamas 
prie straipsnio turinio, 
cituosiu tik ištrauką, kuri, 
spėju, inspiravo korespon
dentę Esther Schrader 
pasirinkti tokią antraštę, o 
man sukėlė gilų pasipikti
nimą.

Korespondentė Schrader 
kalbėjosi su dvidešimtmete 
lietuvaite iš Kanados, 
dirbančia Informacijos 
Centre Vilniuje, Loretta 
Stanulis (Stanulytė, V.P.) . 
Ji esanti viena iš amerikie
čių - kanadiečių studentų 
grupės, kurie, rašoma 
straipsnyje, "dirba, kaip 
oficialūs valdžios (Lietuvos 
respublikos,. V.P.) kalbėto- 
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jai į virš 200 užsienio 
žurnalistų, kurie dabar 
buvo priversti iš Lietuvos 
išvykti".

Korespondentė toliau ra
šo, cituodama Stanulytę: 
"Aną naktį mes buvome 
čia 3 vai. ryto, sėdėjome 
čia ir aš pradėjau galvoti: 
tai yra tik juokai ("joke", 
V.P.). Mūsų prezidentas 
yra muzikos profesorius. 
Mes turime būrį ("bunch", 
V.P.) intelektualų parlamen
tarais ir mūsų valdžios 
informacijos centre dirba 
būrys studentukų (bunch of 
college kids", V.P.), pasakė 
viena savanorė iš Kanados 
Loretta Stanulis, 20 metų.

Korespondentė toliau ci
tuoja Lorettą: "AŠ mėginu 
tai išaiškinti savo drau
gams namie (Kanadoje, 
V.P.), tiesiog esu priversta 
to atsisakyti ("to give 
up"). Visos citatos angliš
kai, paimtos iš originalo. 
(V.P.).

Mano galva, butų buvę 
daug išmintingiau, jei Lo
retta būtų galvojusi, o ne 
kalbėjusi. Jai turėtų būti 
uždrausta "teršti savo 
lizdą" paikomis mintimis, 
o geriau būti išdidžiai 
savo įnašu dėl tėvynės lais-
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LIETUVOS DEMOKRATŲ, PARTIJOS KREIPIMASIS
Į J A V DEMOKRATŲ PARTIJĄ

buvo nusiųstas įgalioto Tarybos nario Noreikos Pi- 
mo ir ir LDP Tarybos pavedimu:

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARY
BA 1990 m. kovo 11 dieną paskelbė, kad yra atstatomas 
1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valsty
bes suvereniniŲ galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva yra 
vėl nepriklausoma valstybe.

Lietuvos Demokratų Paja sieke ir sieks Lietuvos 
nepriklausomybes įtvirtinimo ir demokratiškai tvarkomos 
valstybes sukūrimo. Kad butų įgyvendintas šis tikslas 
ir išsipildytų dešimtmečiais laisves siekusios tautos troš
kimas, tikimės Jūsų partijos solidarumo ir paramos.

Vertiname Jūsų šalies vyriausybes vykdytą Lietu
vos aneksijos nepripažinimo politiką ir kreipiamės į Jusu 
partiją prašydami paremti Lietuvos nepriklausomybes 
siekius ir tuo prisidėti prie Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo.

Tikimės tvirtų ryšių ir bendradarbiavimo su Jūsų1 
partija. Mums labai padėtų Jūsų partijos, turinčios gilias 
demokratijos tradicijas, patirtis.

/Antspaudas. Priimta LDP Tarybos posėdyje 1990 m.kovo 
11 d. Parašas J.Mugevičius/ y Kaunas/.

/Praneša ELTA/

JAV KONGRESAS IR LIETUVOS /VYKIAI
JAV Kongresas užėmė stiprią poziciją, remiančią 

Lietuvos Nepriklausomybės deklaraciją, paskelbtą 1990 
m. kovo 11 dieną.

Senatas_1990 m. kovo 22 d., 93 balsais prieš 0, 
o Atstovų Rūmai balandžio mėn 4 d. 416 balsais prieš 
3 priėmė rezoliuciją, remiančią Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo deklaraciją, lietuvių tautos išreikštą 
valią ir siūlančią JAV administracijai pripažinti Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymą ir sudarytą vyriausybę.

Š.m. kovo 29 d. senatorius Dole, Senato mažumos 
vadas, padėkojo už prezidento V.Landsbergio kvietimą 
atvykti į Lietuvą. Jis sveikina lietuvių tautą už pasiryži
mą kovoti už savo nepriklausomybę ir nepasidavimą 
provokacijai, siekiant laisvės taikiu derybų keliu. Išreiš
kiant savo pritarimą Lietuvos žmonėms "aš didžiuojuosi 
principiniai priimdamas Jūsų kvietimą apsilankyti Lietu
voje. Aš mielai norėčiau su Jūsų valdžios atstovais ap
tarti kaip tai galėtų būti įvykdyta".

Š.m. balandžio 4 d. senatorius Don Riegle inicia
tyva buvo pasiųstas laiškas prezidentui Bush, pabrėžian
tis, kad JAV administracija turi pranešti prezidentui 
Gorbačiov'ui, kad JAV remia Lietuvos Nepriklausomy
bę ir kad Sovietų Sąjungos jėgos panaudojimas turės 
rimtas pasekmes JAV ir Sovietų Sąjungos santykiuose. 
Laišką pasirašė 30 senatorių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 500,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines Ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W.,
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo sukis “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!''

1990. IV. 19 

vės. Taip kalbant, kenkia
ma Lietuvos reikalui ir jos 
patriotams sunkiausiose va
landose.

Tegu Loretta susimąsto, 
šį kartą dienos metu, ir 
prisimena, kad Sacharov'as 
buvo mokslininkas, Havlik' 
as yra rašytojas-dramatur- 
gas, Walensa - elektrikas, 
bet jie iškilo politikoje ir 
pasaulio akyse. Mūsų res
publikos protingi vadovai, 
neužsitarnauja dar nesu- 
brendusios studentės nega
tyvios kritikos, ypač da
bartiniu, kritiškai sunkiu 
Lietuvai metu.

Vytautas Plukas, 
Santa Monica, CA.

(Ar ji nežino, kad Lie
tuvos vyriausybės . narių 
tarpe yra įvairių profesio
nalų, ekonomistų, ekologų 
ir kt.? Red).

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

DEŠINĖJE -

LOS ANGELES. KALIFORNI

JOJE, lietuviai 1990 m. balan

džio mėn. pradžioje didelę de

monstraciją pravedė svarbioje 

miesto dalyje prie valstybinių, 

rūmiį. Skaitlingai dalyvavo 

daug lietuvių, daugumoje jau
nimas. Talkino ir kitų tautybių 

žmones. Pravažiuojantieji 

automobiliai nuolat signalizavo 

pritariant, ir draugiškai mosavo.

Nuotraukos A. Gustaičio.

. Valentinas Gustainis
BE KALTES

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

PAGALIAU MES TREMTINIŲ GYVENVIETĖJE.
/tęsinys/

Daugiau kaip mėnesį taip lengvai dirbęs, vėl atgavau 
optimizmą. Štai mes jau ištisus metus išgyvenome, tai 
kodėl neturėtume išgyventi ir antros žiemos? O čia ka
ras jau persilaužimo stadijoje, tuoj turės baigtis, .susi- 
rinks Pasaulinė taikos konferencija, kuri tarp kitų klau
simų išspręs ir Lietuvos valstybės klausimą. O tada - 
-mes namo! ' t

Vieną 1942 metų rudens dieną mūsų rajono tremtiniai 
sujudo. Keletai šimtų buvo liepta pasiimti daiktus ir 
kažkur važiuoti. Kažkam šovė į galvą mintis, kad dabar, 
kai Tarybų Sąjungos santykiai su Amerika pasidarė geri, 
mūsiškius veža atiduoti amerikonams, kuriems pagailo 
vargstančių. Kai kas iš mūsiškių net šiek tiek pavydėjo 
tiems, kuriuos vežė. Mane NKVD viršininkas paklausė, ar 
nenorėčiau su kitais iš Jabagano išvažiuoti? Atsakiau, 
kad man ir čia gerai, nes netikėjau, kad tremtinius vež
tų į geresnes vietas. Po keleto mėnesių paaiškėjo, kad 
nuvežė juos į Arktiką. Net baisu įsivaizduoti: tenai žie
mą saulė tris mėnesius visai neužteka, amžina naktis, 
jokios augmenijos. Mes džiaugėmės, kad likome Jabagane 
kur kniaukėme valdiškas avižas, grūdome jas piestelėse 
ir taip gynėmės nuo bado. Vieni kitiems pasižadėjome, 
kad ir sugrįžę Lietuvon šias mūsų gelbėtojas gerbsime - 
- priimdami svečius, kaip pagrindinį patiekalą duosime ki
sielių...

Daugiau kaip metus išgyvenę tremtinių teisėmis, ofi
cialiai ir toliau buvome vadinami tremtiniais, o vietiniai 
gyventojai mus vadino "pereselencais", t.y., perkeltaisiais. 
Vieni prie kitų buvome jau gerai pripratę, vieni pas 
kitus eidavome be jokių leidimų. Tačiau nuvykti į rajono 
centrą už 25 kilometrų be leidimo neturėjome teisės. O 
ten gyveno keletas mūsų tautiečių šeimų, iš pradžių 
nuvežtų į kalnų Ulužajų, kur verčiamasi gyvulininkyste. 
Ulužajuje buvo kur kas sunkiau gyventi, negu mūsų Jaba
gane. Ten beveik nebuvo kelio, vos raiti tegalėdavo nu
joti. Ir duonos tenai niekas nevežė - atgabendavo tik 
miltų ir juos pagal normas išdalydavo. Pabaigę iš Lietu
vos atisvežtus maisto išteklius, mūsiškiai pradėjo tiesiog 
badauti, buvo priversti valgyti pastipusius veršius, ieškoti 
žolelių. Prasidėjus žiemai, jiems buvo dar blogiau, baisi 
bado mirtis tiesiog į akis žiūrėjo.

į Ulužajų pateko ir Vladas Augustinavičius, išvežtas 
iš Gelgaudiškio. Apie šį vyrą noriu plačiau papasakoti. 
Kilimo jis iš Švenčionių krašto, Gelgaudiškyje atsidūrė su 
tėvais 1916 metais, kai vokiečių karinė okupacinė valdžia 
į Sūduvą atkraustė daugybę gyventojų, lietuvių ir balta
rusių. Vietiniai mūsų kaimiečiai juos praminė "vilniečiais'!

QUEBEC
Right 1’Hon. Brian Mulroney, (PC) 
Charlevoix 418-296-4111
Vincent Della Noce, (PC)
Duvernay 514-661-0604
1’Hon. Lucien Bouchard, (PC) 
Lac-Saint-Jean 418-668-0721
Paul Martin, (Lib) 
LaSalle-Emard 514-367-3396
Jean-Claude Malepart, (Lib) 
Laurier-Sainte-Marie

514-524-0752
Guy Ricard, (PC) 
Laval 514-682-1891
Carole Jacques, (PC) 
Mercier 514-642-1252

OUEBEC'o prov.M.P.TELEFONAI. Galima skambinti LIE- 
TUVOS reikalais arba susižinoti adresus:

Sheila Finestone, (Lib) 
Maunt Royal 514-739-2201
l’Hon. Warren Allmand, (Lib) 
N otre-Dame-de-Grace

514-489-8703 
l’Hon. Andre Ouellet, (Lib) 
Papineau-Saint Michel

613-995-8872
Benoit Tremblay, (PC) 
Rosemont 514-729-5342
Marcel Prud’homme, (Lib)
Saint Denis 514-277-5070
David Berger, (Lib) 
Saint-Henri-Westmount 

514-845-1101
Alfonso Gagliano, (Lib) 
Saint-Leonard________514-256-4548

Taigi, toks vilnietis buvo ir Vladas Augustinavičius. Jo 
tėvai mirė, jis užaugo kaip vargšas našlaitis. Kiek paau
gęs, ganė ūkininkų gyvulius, paskui išėjo ganyti į Prūsiją, 
nes tenai buvo didesni uždarbiai. Vėliau bernavo, paskui 
pramoko siūti, vedė. Tačiau kaimo siuvėjo uždarbis buvo 
menkas, todėl Augustinavičiai atidarė alinę ar užkandinę. 
Turėjo pora vaikučių, buvo laiminga šeima iki 1941 metų 
birželio 14 dienos. Jie irgi pateko į tremtinių sąrašus, 
buvo atvežti į Bijską, iš čia - į Ulužajų.

Kalnuose prasidėjus šalčiams, nematydamas nieko kita 
tik bado mirtį, Vladas Augustinavičius ryžosi be leidimo 
bėgti į rajoną pas NKVD viršininką ieškoti pagalbos. Čia 
atvykęs pusbasis, išbadėjęs, jis, matyti, padarė tam tikrą 
įspūdį. ..

- O kokį darbą tu moki dirbti? - paklausė NKVD 
viršininkas.

- Galiu siūti, - atsakė Augustinavičius.
- Ar sugebėtum man geras kelnes pasiūti?
- Kurgi ne! - drąsiai atsakė Augustinavičius.
Padavė jam medžiagą, lyg juokais, lyg rimtai gra

sindamas, kad už medžiagos sudarkymą jį be jokio teis
mo pats nušausiąs. Tačiau Augustinavičius kelnes greitai 
pasiuvo, klientas liko darbu patenkintas. Paklausė, ar jis 
galėtų ir karišką švarką pasiūti. Siuvėjas ir tą taip pat 
greitai pasiuvo. Viršininkas atsidėkodamas leido Augusti- 
navičiui apsigyventi vienoje miestelio lūšnoje, persikraus
tyti šeimą ir dirbti. Tokia netikėta permaina Augustina- 
vičiams buvo tikras išganymas. Geras amatininkas grei
tai įsikūrė visai neblogai. Darbais buvo užverstas, siuvo 
įvairiems aukštesnių rangų tarnautojams, pagarsėjo kaip 
labai geras siuvėjas. Uz darbą jis gaudavo daugiausia 
maisto produktais, kas tuomet buvo itin svarbu. Žmona 
padėdavo jam dirbti, o uošvė senutė Marcinkevičienė 
pardavinėdavo atliekamus drabužius, parūpindavo miltų ir 
1.1. Netrukus Augustianavičiai įsigijo karvę, pasidarė tur
tingiausi tremtiniai visame rajone. Turiu pabrėžti, kad 
dėl savo būdo ir dorovinių įsitikinimų Augustinavičiai 
pagarsėjo kaip didžiausi visų vargan patekusių tautiečių 
rėmėjai. Labai daug jie ir man padėjo, apie tai dar pa
pasakosiu.

Jabagano tarybiniame ūkyje laukų darbai rudenį buvo 
nepatogūs - javų pasėliai slėniuose tarp kalnų išbarstyti 
toli nuo centro. į darbą keliaudavome po 10-15 kilometrų. 
Rudenį dienos trumpos, o iš darbo brigadininkai paleidžia 
tik temstant. Namo galima ir neiti, laukuose yra lenti
nės būdelės miegoti. Bet jose šalta, pasitaiko utėlių, nes 
vietiniai altajai tais laikais utėlėmis buvo tiesiog aptekę. 
Be to, ką gi tenai valgysi? Nė verdančio vandens pus
ryčiams negausi. Todėl norom nenorom po darbo tamsoje 
kiūtindavom namo. Kai kurie darbininkai jodavo raiti, 
dažnai ant vieno arklio sėsdavo ir po du. Jei prie darbų 
būdavo vežimų, tai dalis darbininkų parvažiuodavo. Deja, 
ne visi tilpdavo.

Mano laimei, darbai tolimuosiuose slėniuose baigėsi. 
Buvau paskirtas į kūlėjų brigadą už kokių keturių kilo
metrų nuo namų. Darbai prie mašinų paprastai sunkesni, 
privalai suspėti, nes mašina nestoja. Vieną dieną snigo 
šlapdriba, aš padavinėjau pėdus iš kūgio. Galinga kombai
no kuliamoji dirbo smarkiai, pėdus ryte rijo. Teko dirbti 
išsijuosus. Mano jėgos jau sumenkėjusios, vos bepastoviu 
ant kojų, svirduliuodamas dedu sunkius avižų pėdus ant 
kuliamosios stalo. Privažiavo direktorius, mane apsnigtą 
ir apdulkėjusį pažino, pasisveikino, paklausė, kaip sekasi.

- Betgi jūs esate ligonis! - tarė direktorius, pažvelgęs 
į dulkėtą, šlapiu sniegu apdrėbtą mano veidą. - Jūsų 
veidas papurtęs...

Jis pats pasiūlė man kreiptis į gydytoją. Rytojaus 
dieną išsirengiau į rajoną sveikatos tikrinti. Teko eiti 
pėsčiam visus 25 kilometrus. Kaimynės turėjo išsikepu
sios miežinių bandelių. Jos mane pavalgydino, dar ir į 
kelionę įdėjo. Vakarop laimingai atvykau į rajono centrą.

Nors buvo vėlokas laikas, bet išdrįsau kreiptis į gy
dytoją Melničenką. Gydytojas pasikvietė mane į kambarį, 
supažindino su žmona, kuri tuojau pakvietė užkąsti. Pri
vaišino mėsa, net altaišku araku. Paskui atsidėjęs išklausė 
mano širdies plakimą, pasakė jokių didelių pakitimų ne
randąs, bet vis vien mane reikėtų nuo sunkių fiziniu 
darbų atleisti. (Bus daugiau)

3 psl.
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KULTŪRINIS
Vytautas A. Jonynas

•YRĄ NEMATOMA JUNGTIS TARP MŪS' VISU ŠIRDŽIU"
VYDŪNO DRAUGIJA PAGERBIA ANSĄ LYMANTĄ

Montrealiečiai pažįsta Ansų Lymantų kaip rimtų 
vyrę. Aktyvų kolonijos narį, nepraleidžiantį jokio svarbes
nio renginio - koncerto, minėjimo, šiupinio. Malonų pa
šnekovų, nes puikiai apsiskaičiusį. Nusituokiantį neblo
giau už kokį triskart diplomuotų politologų visuomeninio 
gyvenimo verpetuose. Bet už vis labiau pažįstam Ansų 
Lymantų, kaipo tylių darbo pelę, nelinkusių į skundus 
bei aimanas ir kaip reto kuklumo žmogų, Iš tiesų, pa
kanka žvilgterti į jo biografijų Lietuvių Enciklopedijos 
Papildymuose, kad įsitikintumėm kaip svetimas jam no
ras pasigražinti, padauginti savo nuopelnus. Net apmau
du: vos keturios eilutės:

"Lymantas, Ansas (g.1921). Lietuvoj baigė gimna
zijų. Vokietijoj studijavo grafikų. 1950-51 redagavo Ke
leivį. Kanadoj nuo 1960 m. Lietuvos Pajūrio redaktorius"

Jokių užuominų apie mokytojo darbų aukštesnėje 
grafikinio verslo mokykloje Berlyne ar mokytojavimų 
lietuvių gimnazijoje Liubeke. Nei apie eitųsias pareigas 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos Centro Valdyboj 
ir jos padaliniuose. Nieko apie Mažosios Lietuvos Fondo 
organizavimų bei tvarkymų. Pagaliau labai kukliai užsi
menama apie Lietuvos Pajūrio leidimų., nors mums vi
siems žinoma, kad Lymantas tų darbų dirbo ištisais de
šimtmečiais su retu kruopštumu bei atyda.

Dar akivaizdžiau pasimato tasai Anso Lymanto 
santūrumas, pasisukiojus jo darbo kambaryje, padėbčiojus 
į knygų lentynas. Dieve brangus, kokių leidinių ten e- 
sama! Ir dėžių-dėželių su Nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpio periodika (Trimitais, Kariais, Naujom Romuvom) 
ir prašmatnių vokiškų albumų apie Lietuvų, pasirodžiusių 
Pirmojo Pasaulinio karo metu ir kurių, tarp mūsų kal
bant, neteko matyti net Lietuvoje. "Žinai", - sako man 
Ansas,-"kiti bogino po Vokietijų nešulius su patalynėm, 
o aš, matai, va šias knygeles." Ne kitaip, kad tas žmo

gus apsėstas... Žiuri į tuos įrištus Lietuvos Pajūrio komp- 
lektus su visom vinjetėm, išpaišytom Lymanto rankos, 
su visais žemėlapėliais, spoksai į tas bibliografines re - 
tenybes ir matai, kad tų žmogų yra užvaldžiusi viena 
aistra - "Grųžink kų privalai" savo tėviškei, gimtajam 
Klaipėdos kraštui.

Tokia bent švietėsi A. Lymanto asmenybė mums 
- atplaišoms. Pasirodo, ar dėl jo ištikimybės tėvynei, 
ar dėl kitų priežasčių, visai kitaip buvo pažvelgta į 
jo asmenį Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje ir tai 
išryškėjo gana dramatiškai. Kai jis pabandė gauti leidi
mų paviešėti tėviškėje, toji ministerija, išlaikiusi ilgiau 
pusmečio vizom gauti popierius, susirado priekabę atmes
ti Lymantų šeimai sudarytus dokumentus.

Pasijutęs diskriminuojamu, juo labiau, kad vykstan
tiems vasaroti Klaipėdon Memelaenderiams bei kito
kiems turistams nėra daroma jokių tokių "įstatymiškų" 
suvaržymų, Ansas Lymantas neištvėrė nepasiskundęs, 
parašydamas atvirų laiškų Gimtojo Krašto redakcijai:

" Tikriausiai iš Maskvos ateina ši liguista prielai
da, kad mes, išeiviai, galime būti pavojingi didžiajai 
Sovietų imperijai. Nejaugi Maskvos įstaigos ir jų paval
diniai Lietuvoje rimtai mano, kad elektroninės technikos 
amžiuje, kur kosmose skraidantys žvalgai - satelitai net 
per tamsius debesis įstengia nufotografuoti stovinčio 
sunkvežimio registracijos numerius, žmona, dukra ir 
aš, kaip tuose sovietfilmuose, veidus suodžiais nusidažę> 
bloknotais, žiūronais ir filmų aparatais apsiginklavę, 
imsime landžioti po tėviškės raistynus, slepiamų raketų 
registruoti, o, apsistoję Klaipėdoje, gal dar ir kokį Da
nės tiltų nuleisime.

Ir dar kas krito į akį: Antanas Velička, vizų sky
riaus viršininkas tame pačiame G.K. numeryje pabrėžia, 
kad, jei norima kų nors iškviesti iš Europos Savitarpinės 
Pagalbos Tarybų šalių, tai galima (padaryti) visose Lie
tuvos vietovėse,atsieit, tų šalių pilietis patikimesnis 
už išeivį lietuvį ir todėl Sovietų Sųjungai nesudaro pavo
jaus. Vadinasi, tokį žmogų galima iškviesti net ten, jei 
išsirikiavusios sovietinės raketos stovėtų netoli iškvietejo 
sodelio tvoros."

Rasit todėl, kad Lymantas nepagailėjo, kaip ma
tome, ironijos bei pašaipos Maskvos statytinių biurokratų 
adresu, o gal todėl, kad iš tikrųjų ima atbusti Lietuvoje 
tautinė savigarba, jo laiškelis Gimtajame Krašte iššaukė 
gyvų reakcijų. Ne vien Lymantams padėti pasisiūlė 
per pažįstamus eilė Vilniaus bei Kauno gyventojų (kar
tais pažįstančių juos vien kepurine pažintimi), bet ne
trukus pasiekė juos ir toks, sakytumėm, oficialus raštas:

"Mes su skausmu perskaitėm Jūsų žinutę Gimtaja- 
me Krašte. Labai norėtumėm Jus ir Jūsų šeimų matyti 
čia, Lietuvoje. Manome, kad mūsų susitikimas būtų nau
dingas. Prašome pranešti savo duomenis ir kokioje būk
lėje yra Jūsų iškvietimai.

Jus gali iškviesti Klaipėdos miesto L.D.T. (Liau
dies Deputatų Tarybos) pirmininkas Alfonsas Žalys.

Kad būtų greičiau tvarkomi šie reikalai, perduoki
te informacijų į Sųjūdį FAX....ar TELFAX....

...Lietuvninkų Bendrijos vardu
Vytautas Gocentas.'

Šis konkretus pasiūlymas pažaboti biurokratų sau

valę yra be abejo džiuginančiu reiškiniu, bet, manding, 
kur kas įstabiau veikia to laiško pirmieji žodžiai: " su 
skausmu perskaitėm..." Todėl, kad jie neskamba mela
gingai. Mat, dar prieš atsitinkant tam "paradoksui", kaip 
pavadino Lymantų šeimos incidentų Gimtasis Kraštas, 
buvo užsimezgę tarp lietuvninkų Lietuvoje ir Mažosios 
Lietuvos bičiulių užjūriuose tam tikri kultūriniai ryšiai. 
Ir taip, įvertindama Anso Lymanto siuntas, "nepaprastai 
pravertusias,- pasak vieno jos nario,-„rengiant antrųjų 
Vydūno gyvenimui skirtų knygų", Vydūno Draugija prie 
Kultūros Fondo nelauktai išrinko Ansų Lymantų savo 
Draugijos garbės nariu, atsiųsdama jam tokio turinio 
"pergamentų" :

Didžiai gerb. Ansui Lymantui

Pranešame Jums, kad visuotinis Vydūno Draugi
jos prie Lietuvos Kultūros Fondo susirinkimas, ver
tindamas gražų Jūsų indėlį į įžymiojo lietuvių rašy
tojo ir kultūros veikėjo Vydūno idėjų populiarinimą 
bei jo atminimo įamžinima, išrinko Jus šios draugi
jos GARBĖS NARIU.

Nuoširdžiai Jus sveikiname, linkime vydūniškos 
dvasios giedros, ištvermės, geros sveikatos ir tiki
mės, kad ir toliau, kiek leis Jūsų jėgos ir laikas, 
būsite mūsų bendražygis.
(Antspaudas)
Vilnius, 1988 lapkričio 5 d. ( Parašai)

Be abejo, leistina šį ilgamečio Lietuvos Pajūrio 
redaktoriaus pagerbimų nelaikyti kažin kokiu grandiozi
niu įvykiu. Nėra juk tai koks sunkiasvoris titulas, akade
miškas žymuo, nei pagaliau visuomenininko-žurnalisto- 
kultūrininko piniginė premija, kokiomis apdovanojame 
savuosius mes čia išeivijoje. Ir pats Ansas paminėjo 
man šį įvykį kaip kurjozų, kaip dar vienų daiktelį įrėmi
nimui. Man , tačiau, kažkodėl regis, kad jam širdy šis 
Vydūno Draugijos dėmesingumas jo asmeniui ypatingai 
brangus, kaip įprasminus viso gyvenimo darbų.

Niekam ne paslaptis, kad nūdieniai RYTPRŪSIAI- 
MAŽOJI LIETUVA šiandien baisiau negu bet kada " sto
vi nuoga istorijos skersvėjuose ", kaip sakytų poetas... 
Ištisus dešimtmečius niekas nedrįsdo Lietuvoje netgi 
užsiminti apie jos padėtį, tarytum Donelaičio gimtinė 
su savo praeitimi būtų vien tuščiu garsu, nuaidėjusiu 
istorijos toliuose... Vien tiktai išeivija galėjo telkti, kaup
ti istorinę, etnografinę, antropologinę, sociologinę me
džiagų apie tų žemės kampelį.

Dabar iškyla nauja karta, susibūrusi aplink kuklių 
Vydūno Draugijų, ir betarpiai, be jokių "gatekeepers" 
patarimų, pripažįsta Ansui Lymantui, kol dar ne vėlu, 
nuopelnus už užjūriuose nuveiktų darbų. Tiesiai, atvirai, 
be jokių rezervų, pavadindama jį bendražygiu.

Tokiu konsultantu, patarėju, siuntų siuntėju Ansas 
Lymantas, kiek aš jį pažįstu, neabejotinai išliks ir belie
ka vien prisidėti prie vydūniškių linkėjimų jam sveikatos 
dvasinės giedros bei ištvermės.

Atsiųsta Paminėti:

SVEČIOSE ŠALYSE. Stasys Dalius. Kelionių aprašymai. 
310 psl. Kaina $9. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 
Leidinio mecenatai Leo ir Susan Klimaitis. Kalbų ir 
korektūrų taisė Juozas Masilionis. Chicago,IL, USA. Kny- 
gailsiustruota arti 80-čia nuotraukų.

Stasys Dalius yra ne tiktai aistringas keliautojas, 
bet ir gabus pasakotojas, lengva, vaizdinga kalba suge
bantis perduoti svarbiausius aplinkos įspūdžius. Šioje 
knygoje (tai antroji jo kelionių aprašymų knyga; pirmoji 
- 1971 m. išleista "Palmių Pavėsy") jis aprašo trijų sa
vaičių kelionę aplink pasaulį per 5 kontinentus. Teko 
perkeliauti 29.498 mylias kelio ir ore- lėktuvuose- išbūti 
61 valandų. "Iš Toronto išskridom į vakarus, o grįžom 
jau iš rytų pusės, apsukę ore visų žemės rutulį", - rašo 
jis.

STASYS DALIUS

SVEČIOSE ŠALYSE

4 psl.

Stasys Dalius yra gimęs 1921 metais Šimonių 
valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Yra visuomenininkas 
ir žurnalistas, aktyviai besireiškiantis Lietuvių Bendruo
menės darbuose. t . b.

TURINYJE:

IŠ ŠALTOS AMERIKOS ŠILTON AUSTRALIJON.
N. Zelandijoje, Pas Sydnėjaus tautiečius, Bendros Kūčios 
Australijoje, I Australijos lietuvių dienas, Krašto Tarybos 
posėdžiai, Tautinių šokių šventė, Kelias atgal iš Australi
jos, Havajų įdomybės, Polinezijos kultūros centre.

DVI SAVAITĖS ANAPUS ATLANTO
Fatimos šventovėje, Per Ispaniją Liurdo link, Liurde, 
Kelias atgal, į Madridą, Portugalijos laukais.

JAUNIMO LAISVĖS IR TAIKOS ŽYGIS
Danijos sostinėje, į tribunolo posėdžius, Liudininkai kalba, 
Spaudos konferencija ir demonstracijos, Traukiniu į Stock- 
holmą, Baltijos jūroje, Artėjam prie Lietuvos, Helsinkio 
gatvėmis, į Stockholm© centrą, Pas Švedijos lietuvius, 
Šuolis į Norvegiją, Vikingų laivai.

TOLIMIEJI RYTAI LIETUVIO AKIMIS
Japonijoje - nepaprastas mandagumas, Pajūriu, Greitasis 
traukinys, Senoji sostinė, Singapūro miestas ir respuolika, 
Malazija - mahometonų kraštas, Malakos mieste, Sostinė 
Kuala Lumpur, Penengo salon, Tropikinė karalystė Tailan- 
dija, Drambliai, drambliai, Karaliaus rūmai ir šventyklos, 
Buvusi sostinė Ayutthaya, Ekskursija provincijon, Hong- 
Kongas - žmonių skurzdėlynas, Vietoj namų - laivai, į 
Raudonąją Kiniją, Pasitinka1 invalidai, Respublikos steigė
jo gimtinėje, Portugalų kolonijoje.

KELIONĖ PER PIETŲ AMERIKĄ
įdomybės Kolumbijos sostinėje, Mieste besižvalgant, Auk
so muziejuje, Bolivaro namai, į druskos katedrą, Senovės 
miestų kraštas Peru, Daugybė skurdžių, Pranciškonų vie
nuolynas, Indėnų mieste, Senovės inkų statyba, Sacsahua- 
man tvirtovė, į džiunglių miestą, Skubėkite stoti į eilę!, 
Užmirštas miestas, Turguje, Kontrastų kraštas Čilė, Pajū
rio miestai, Asado šalis Argentina, Mirusių mieste, Iguas- 
su krioklys, Vaizdai iš Brazilijos pusės, Naujas miestas, 
Kristaus statula, Skaudi patirtis.

KELIONE AUTOBUSU į ROMĄ
Paryžiaus gatvėmis, Prancūzijos laukais, Liurdo šventovė
je, Vynuogyvnų laukais, Popiežių mieste, Lankome Mona
ką, Per tunelius Italijon, Gondolų mieste, Kišenvagiai, 
Jau ir Florencija, Prie pasvirusio bokšto, į Vatikaną, 
Iškilmės bazilikoje, Istorinės vietos.

APLINK PASAULį PER 60 VALANDŲ
Fiji salos, Pakeliui į Australiją, Susitikimas su lietuviais, 
Paliekam Australiją, pasiekiam Bali salą, Malajų pusiasa
ly, Karalystė Himalajų papėdėje, Tibeto keliu, Šventyklos 
ir budistų deivė, Seychelles salų respublika, Salos sostinė 
- Victoria, Pakeliui į Europą, Strauso valsų mieste, Vie
nos miškai, Atsisveikinimo balius.

T.’-.

/Ištrauka iš 'SVEČIOSE ŠALYSE"/:

TROPIKINĖ KARALYSTĖ TAILANDIJA

Drambliai, drambliai...
........ Popiet išvyka į dramblių kaimenę. Tailandi- 

joje yra apie 10.000 dramblių, kurių 3.000 naudoja miš
kuose darbui. Jie yra Azijos drambliai, kiek mažesni 
už Afrikos. Atvykę į aptvertų rajonų, radom keliasde
šimt įvairaus dydžio ir amžiaus dramblių. Kiekvienas 
jų turi savo prižiūrėtojų - trenerį, kurio tik vieno klauso, 
o kitų įsakymus ignoruoja. Supranta iki 60 žodžių įvairių, 
komandų. Sugautus šiaurės miškuose laukinius dramblius 
treniruoja šešis mėnesius darbui ir komandoms. Mokyti 
pradeda ne senesnius kaip 3 metų, nes senesni nebepasi- 
duoda treniruotei.

Kartais atskiri drambliai pasidaro nesuvaldomi, 
pašėlę. Tokius atskiria nuo kaimenės ir su tvirtom gran
dinėm prie kojų pririša atskirai atokiau nuo kitų, kol 
praeina šėlimo laikotarpis. Atsitinka, kad dramblys šėls
ta ilgų laikų. Tokių niekad nežudo, bet paleidžia atgal 
į miškus laisvėn. Po kelių mėnesių ar net metų tokie 
drambliai vistiek grįžta atgal pas savo trenerį, nes 
drambliai pamilsta ir neužmiršta žmogaus visų amžių.

Laukinius dramblius gaudo miškuose su prijaukin
tais drambliais, bandydami bėgančiam drambliui užnerti 
kilpų ant užpakalinės kojos. Kokius reikia pagauti spren
džia iš dramblio pėdos dydžio, nes priekinės pėdos ap
link ilgis padaugintas iš 2-jų parodo dramblio aukštį 
ir amžių.

Čia pamatėme, kaip drambliai velka ir neša me
džio rustus, eina ir bėga pavieniui ir grupėmis. Labai 
įdomiai atrodė, kai suėjo į tvenkinį maudytis straublius 
iškėlę ir visai pasinėrė į vandenį, tik treneriai, stovėda
mi ant jų nugarų, balansavo. Taipgi parodė, kaip senovės 
laikais aprengti drambliai dalyvaudavo karo veiksmuose. 
Vėliau, kas norėjo , galėjo pajodinėti ant drmablių ir 
pasidaryti atminimui nuotraukų. Ši išvyka visiems labai 
patiko ir paliko nepamirštamų įspūdį.

Vakare vėl buvom laisvi, tad vaikščiojom po gat
ves, stebėdami vietinių gyvenimų. Gatvėse yra daug 
pinigų keitėjų su iškabintom lentom su įvairių valstybių 
pinigų kursu. Šie keitėjai duoda geriausių kursų, bankai 
kiek mažesnį, o viešbučiai mažiausių.

....... Krašte yra dešimtys tūkstančių budistų šventyklų. 
Iki 1932 m. buvusi absoliutinė monarchija, tapo konstitu
cine, bet gyvenimas beturčiams nepalengvėjo, nes krašte 
labai išsivysčiusi korupcija ir vyrauja kyšiai. Aukštieji 
valdininkai turi milijonines sųskaitas ne tik savo krašte, 
bet ir Šveicarijos bankuose. Įstaigose be patepimo -kyšio 
reikalo neatliksi ar turėsi laukti mėnesius norimo pažy
mėjimo. Davus 100 baht kyšio,reikalai iš karto pajudės.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
( lt SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IRIŠEIVIJ ffjgl

Atstatyta Trakų pilis (1989 m.) J. Šidlausko nuotr.

NAUJA POLIKLINIKA 
MAŽEIKIUOSE

Seniai laukiama polikli
nika pagaliau įrengta ir 
priima lankytojus.

Penkių aukštų pastate 
įsikūrė keletas gydymo 
skyrių. Pirmame aukšte 
įrengtos priemonės gydyti 
vandeniu - baseinas, specia 
lios vonios. Kituose aukš
tuose atidaryta vaikų poli
klinika, moterų konsultacija, 
terapijos ir nervų ligų sky
riai, džiovos dispanseris. 
Penktame ligoninės aukšte 

laboratorijos, kuriose 
pacientai be didelio vargo 
ar ilgo laukimo gali atlikti 
įvairius tyrimus ir gauti 
atsakymus.

• KAUNE yra įkurta gim
nazija ypatingai gabiems 
vaikams.

• VILNIEČIŲ Tautinės Dai
nos Ansamblis, susidedantis 
iš O.Bečiuvienės, E.Bajorai- 
tienės, S.Gudaičlo, A.Sta- 
syčio, S.Šalkausko, kovo 
14 d. Rašytojų Klube buvo 
surengęs 100-tąjį per savo 
gyvavimų ir pirmąjį nepri
klausomos Lietuvos dieno
mis muzikos bei literatūros 
vakarą, pavadintą "Mūsų 
skausmo ir džiaugsmo šalis'.’

• PRIPAŽINTAS NEKALTU 
rašytojas Kazys Boruta 
(1905-1965), kuris 1946 
m.lapkričio mėn. 22 d. 
Vilniaus karinės įgulos ka
rinio tribunolo buvo apkal
tintas priklausęs 1945 m.pa
baigoje Vilniuje suorganizuo
tam "Lietuvos Tautiniam 
Centrui". Jis buvo nuteis
tas 5 m.laisvės atėmimu.

TAUTA Yra TADA ŽUVUSI. KAI JI PATI SAVJfS ififflŽA- 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NĖ GALI

Dr. Gv. Valančius

t "The New York Times",April, 1990/

juo geriau, patyriau, kad jis labai menko išsilavinimo. Jis 
tačiau buvo komunistų partijos^ narys ir už veiklą nuken
tėjęs. Jis turėjo pareigą "apšviesti" kareivius, kad jie 
žinotų ir suprastų, jog tik komunistinėje santvarkoje 
galima gyventi, kaip rojuje. i

Neilgai man teko gyventi Plungėje, nes rugpjūčio 
mėn. (tikslios datos neatsimenu) gavau įsakymą su kuopa 
išvykti į Aukštaitiją - Kupiškio, Subačiaus apylinkėj esan
tį Skvarbų kaimą. Mat, tuo laiku Lietuvos teritorijoje 
buvo užplanuota įrengti 60 karinių lauko aerodromų (ora- 
uosčių). Vienas jų buvo numatytas Skvarbų kaimo laukuo-

• LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS DRAUGIJOS 
neeilinis suvažiavimas įvy
ko kovo mėn.21 d. Draugi
jos pirmininku išrinktas 
Juozas Šapoka. Numatoma 
atnaujinti ryšius su Tarptau
tine Raudonojo Kryžiaus 
Lyga Ženevoje, Šveicarijoje.

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius šios Lygos nare 
yra nuo 1923 metų.

• LIETUVOS KULTŪROS 
KONGRESAS Vilniuje ren
giamas gegužės 19-20 d.d. 
į jį yra pakviesta daugiau 
kaip 200 užsienio lietuvių.

Kvietimus pasirašė pre^. 
Vytautas Landsbergis ir 
Lietuvos Kultūros Ministe-
ris Dainius Trinkūnas.

Visi yra labai laukiami 
ir reikia tikėtis, kad nebus 
daroma iš pašalės kliūčių, 
ypač iš tų, kurie skelbiasi 
sudemokratėję ir praregėję.

K^Efyl
ve/dRooz/ai

se. Mano kareiviai buvo paskirti, kaip darbo jėga.
Pulko vado įsakyme, man nebuvo aišku, kur mes tu

rėsime apsistoti. Pulko vadas man tik patarė pasiimti 
daug palapinių, nes galį tekti laukuose apsistoti. Be to, 
jis sakė, kad turėsim prisistatyti vienam mūsų karininkui 
- inžinieriui, kuris jau randasi Skvarbų kaime. Jam yra 
pavesta organizuoti aerodromo darbus ir juos vykdyti. Jis 
duosiąs visus nurcdymus aerodromo darbams.

Taigi, atėjo diena, kada teko atsisveikinti su Plunge 
ir jon jau niekad nesugrįžti. Kelionė pavyko be jokių 
nesklandumų; atsidūrėm Subačiaus geležinkelio stoty. į 
Skvarbų kaimą iš stoties teks žygiuoti pėstute - apie 3 
km. Kad nereikėtų vyrams vargti lauke iki surasim apsi
stoti vietą, aš pavedžiau vienam iš būrio vadų prižiūrėti 
išsikrovimą iš vagonų ir pasilikti Subačiaus stotyje. AŠ gi 
su vienu liktiniu puskarininkiu (mokančiu gerai rusų kalbą) 
dviračiais greitai pasiekėme Skvarbų kaimą ir susirišome 
su rusų karininku - inžinierium. Jis tik mums pasakė, 
kad kai apsistosim-ar laukę^‘ar pas ūkininkus-ir pailsė
sim, jis duos visus nurodymus darbui.

Tada aš ir puskarininkis pradėjom ieškoti vietos apsisto

SOVIETUOS PSICHOLOGIJA
• Traukinys nušoko nuo bėgly. Kas būtų nutarta: 1

- Prie Lenino - organizuoti talką ir sutaisyti gele
žinkelį;

- prie Stalino - sušaudyti iešmininką;
- prie Chruščiov’o - išardyti bėgius iš užpakalio ir 

patiesti juos priekyje;
- prie Brežnev’o - visiems siūbuoti vagoną, vaizduo

jant, kad važiuojam ir skelbti stotis.

• Lageryje sargybinis klausia kalink
- Už ką sėdi?
- Už nieką...

- Meluoji, niekše! Už nieką duoda dešimt mėty, o 
tu gavai penkiolika.

• Rusai išrado ir padarė labai pažangy kompiuterį, 
kuris ir pats galvoja, ir apsisprendžia be instrukcijy 
iš šalies. Jis buvo toks gudrus, kad ėmė ir pabėgo į 
Vakarus. /j§ '’Laiškai Lietuviams",nr.4,1990/

jimui. Mūsų noras buvo surasti vietos ūkininkų trobesiuo
se. Mudu labai nudžiugino ir nustebino aukštaičių ūkinin
kai. Neradom nė vieno ūkininko, kuris nenorėtų priimti, 
kaip jie išsireiškė, lietuviškų kareivėlių. Kiti net prašė, 
kad apsistotume, tada jie būtų ramūs nuo rusų antplūdžio

Teko apžiūrėti apie 10-ties ūkininkų patalpas; radom 2 
-jų ūkių trobesius pakankamus sutalpinti mūsų 200 vyrų.
Žinoma, teko pasitenkinti klojimais su guoliais ant šiaudų, 

***************************<************************ dobilų ar šieno.
Suradę patalpas, važiavom į geležinkelio stotį, atsi-

. vesti vyrų. Bet štai siurprizas: gi žiūrim ir matom, kad
LINKSMAVAKARIS KOMUNISTINĖJE KARO MOKYKLOJE mūsų vyrai jau atvažiuoja sėdėdami vežimuose ir links-

V.K. ATSIMINIMAI
!• Šį nuotykį esu aprašęs 1983 metais ir jis buvo at
spausdintas tų metų žurnale "Karys". "NL" redaktorės 
paprašytas, drįstu pakartoti tą įstoriją šiame laikraštyje, 
tik ne tais pačiais žodžiais, nes aną juodraštį kažkur pra
puldžiau. Ne visų veikėjų pavardes čia įdedu, nes kai 
kurios jau išnykę iš mano atminties, kiti nenori savo 
pavardžių skelbti,, ir 1.1.

Kaip yra žinoma, po 194(1 metų birželio 15 d., Rau
donosios armijos invazijos, Lietuvos kariuomenė gavo 
vardą "liaudies kariuomenė". Mums buvo aiškinta, kad da
bar kariuomenė yra tikrai demokratiška, - tai ne buržuazi
nė kariuomenė! Mūsų karininkų (daugiausia jaunųjų) dalis 
buvom už pasipriešinimą invazijai, tačiau vyresnybės įsa
kymu, turėjome draugiškai sutikti įsiveržėlius į mūsų 
šalį.

"Liaudies kariuomenėje" iš pradžių karių sąstatatas 
pasiliko nepakeistas: palikti tie patys vadai. Buvo tik 
paskirti daliniams "angelai sargai" - politiniai vadovai: 
komisarai ir politrukai, kurie mums aiškino savo "religi
ją".

Politrukų didesnė dalis buvo žydų tautybės ir Lietu
vos rusai. Jų dauguma buvo mažamoksliai. Man prisistatė

inai dainuodami. Paklausęs, kas parūpino tas susisiekimo 
priemones, gavau atsakymą, kad be jokio prašymo ūki
ninkai patys pasisiūlė nuvežti į Skvarbus lietuviškus ka
reivėlius (taip juos vadino). Mat, pasitaikė momentas, 
kad tuo metu į Subačiaus geležinkelio stotį apylinkės ūki
ninkai buvo atvežę valdžiai javų duoklę, taip vadinamos , 
raudonosios gurguolės sudėty. Tai buvo tragiška komedi
ja - kad ūkininkai turėjo valdžiai vežti, dažnai paskuti
nius grūdus, ir labai iškilmingoj vežimų rikiuotėj, apkaišy
ti raudonomis vėliavomis! Stoty, ištuštinę savo vežimus, 
ir sužinoję mūsų vyrų paskirtį, pasisiūlė juos nuvežti į 
paskirties vietą. Buvo tai jaudinantis momentas man. 
Buvau labai dėkingas aukštaičiams ūkininkams. Vėliau 
radau reikalo savo vyrams priminti, kad nė vienas nemė
gintų nusukti galvą kokiai vištai ar pasisavinti kitų mais
to produktų arba kokį daiktą.

Mums susitalpinus 2-jų ūkininkų didesniuose kluonuose 
ir kiek pailsėjus, buvom supažindinti su būsimu darbu. 
Tik dabar mums paaiškėjo, kaip atrodo toji geriausia 
pasaulyje technika, apie kurią mums anksčiau politrukai 
buvo primygtinai minėję. Buvo išduoti kastuvai, kurių 
pagalba teks lyginti aerodromui skirtą plotą, nukasant 
kalnelius, o žemes suverčiant į slėnelius. Taip mūsų

apžiūrėti trobesius. Tiesą sakant, jis jau buvo atstatytas 
nuo šeimininkavimo. Visą ūkį dabar tvarkė buvę kume
čiai. Dvaro rūmai, nors ir labai apleisti, tačiau visiškai 
tiko apsigyventi kuopos vyrams. Teko tik padaryti pagrirr 
dinę švarą, nes rūmuose net voratinkliai (o jų buvo vi
sur), atrodė kokių 25 metų senumo.

Švarą mielai atliko mūsų vyrai ir su visa manta utsi- 
kraustėm į "Paulenką". Čia vyrai jautėsi gyveną, bemaž, 
kaip kareivinėse. Turėjom net atskirą patalpą, kur poli- 
trukas atlikdavo savo "tikybos pamokas".

Nežinau kodėl, mano kuopą prižiūrėti buvo paskirti 2 
politrukai. Anksčiau paskirtasis mano "angelas sargas" - 
-ruselis - buvo paskirtas kiton vieton. Vienas iš dabar
tinių politrukų yra buvęs batsiuvys iš Biržų. Gi kitas, 
tai mūsų pulko buvęs liktinių puskarininkių kandidatas, 
baigęs 2 klases gimnazijos. Politrukai mus karininkus, 
nieko nemokė. Politrukas - buvęs liktinių puskarinikių 
kandidatas man buvo labai atviras. Jis skundėsi, kad jam 
labai sunku vesti švietimą, nes jis apie komunizmą be
veik nieko nežino ir komunistu niekad nėra buvęs. Jis 
paskirtas politruku per nesusipratimą. Mat, kada buvo 
susipažinta su jo gyveninio biografija, ten rasta, kad jis 
yra baustas karo komendanto darbo stovykla tam tikram 
laikui. Jo komunistiniai viršininkai nusprendė, kad jis už 
komunistinę veiklą gavęs tą pabaudą. Bet jis sakė, kad 
jis faktinai buvo baustas uz labai dideles ir žiaurias 
muštynes girtame stovyje, viename Žemaitijos bažnyt
kaimyje per vienus atlaidus.

Mano užklaustas, kodėl jis sutikęs tokias pareigas 
eiti, atsakė, kad jį suviliojo vado didumo alga ir graži, 
naujai pasiūta karininkiška uniforma. Kareiviai buvo mai
tinami labai gerai. Jie gaudavo padidintą, taip vadinamą, 
manevrinį davinį. Mėsa (jautiena ir kiauliena) mums buvo 
prisiunčiama iš Panevėžio skerdyklų, duona buvo prista
toma iš Kupiškio, ten stovėjusio bataliono (4-to pulko). 
Kitus produktus man buvo pavesta pirkti pas vietos ūki
ninkus. Labai noriai ūkininkai mums pristatydavo reikalin
gų produktų, nes jiems gerai sumokėdavau, /bus daugiau/

ruselis iš Kauno. Jis pirmiausia slaptai apklausinėje karei
vius, koks aš esąs kuopos vadas. Kaip jis man pareiškė, 
kareiviai apie mane labai gerai atsiliepė. Tai jis man 
pats pasakė ir esą džiaugiasi, turėdamas tokį draugą 
leitenantą, - būsią malonu bendradarbiauti. Susipažinęs su

A .A. CENTRINĖS: 
Montreal* 376-8230 
Ottawa: 523-8877 
Toronto: 
Hamilton: 523-8382

London: 438-1122 
Windoor: 252-3842 
Calgary: 287-2712 
Winnipeg: 233-3501

vyrams "beknisant" Skvarbų kalnelius, prisiartino ir rude
niškos dienos. Susirūpinau surasti geresnes patalpas, nes 
per kluonų plyšius pradėjo skverbtis šaltesnis oras.

apsidairyti į apylinkę. Už 
dvaro pastatus prie nepla- 

Užsukęs į tą dvarą, 
Tai buvo vieno iš Komarų 
Palėvenio vardu. Tam dva- 
vardą "Paulenka". Mat šis 

Komaras buvo mėgėjas pasilinksminti ("pauliavoti"). Pasta 
tai buvo mūriniai, bet labai apleisti: matėsi kiaurų stogų, 
rūmai prašėsi nudažomi ir 1.1. Komaras man mielai leido

Paėmęs dviratį, išvykau 
kokių 3 km. pamatom vieno 
čios upės (Lėvenės ar Levos). 
sužinojau savininko pavardę. 

^ nuosavybė, dvaras pavadintas 
; ; rui žmonės yra davę antrą

L1ETUV1ŠKA RAI31J ° 
kSSHUfltXaJIUMB programa

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

Programos Vedėjas LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Lovai, P.O. H76 4K7 
Tol.: 669-8834

ORGANIZUOJU KELI ONES: 
l dainų ik 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-Amsterdam-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 (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:

įstaigą, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas.

L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albane!, 
Duvemay, Laval, Que. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669-8834
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toronto Stepas V a r a n k a

PASAULIS "UŽSPRINGO" LIETUVA
1990 m. KOVO 11 dienų Lietuvos valstybės NE

PRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO PASKELBIMAS, išga
dino pasaulį.

Valstybės - JAV, Anglija, Prancūzija, Kanada 
ir kitos, kurios oficialiai nepripažino BALTIJOS valstybių, 
įjungimų į Sovietų Sujungę, nedrįsta Lietuvai, toje jos 
lemiamoje valandoje to patvirtinti. Kur dingo tų valsty
bių laisvės principai ir iškilmingos deklaracijos?

Naujai atgimusioje Lietuvoje, paskelbus NEPRI
KLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ, Gorbačiov'o kariuomenė 
jo įsakymu naudoja terorų ir provokacijas. Užiminėja 
pastatus, gaudo jaunuolius, pasitraukusius iš okupanto 
kariuomenės. Mėto iš lėktuvų agitacinius, antilietuviškus 
atsišaukimus. Organizuoja masines viešas Lietuvos priešų 
demonstracijas, kad sunaikintų Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymų. Tai Maskvos agentų ir "Jedinstvos" darbai.

Lietuva, kaip apleista našlaitė, negauna iki šiol, 
kritišku gyvybiniu metu jokios moralinės pasaulio para
mos. Tiesa, pradžioje JAV prezidentas BUSH'as ir gyny
bos ministeris-sekretorius Dick CHENEY švelniai pagra
sino Gorbačiov'ui, kad nenaudotų jėgos. Vėliau tų patį 
pasakė Kanados užsienio reikalų ministeris Joe CLARK' 
as. Pripažinti, tačiau, nedrįsta...

Sveikinimo telegramas Lietuvos prezidentui LAND
SBERGIUI pasiuntė popiežius JONAS PAULIUS, Lenkijos 
"SOLIDARNOSC" vadas Lech Walensa ir keletas kitų 
organizacijų.

paunasi šiurpus įspūdis, kad prieš Lietuvą yra 
susidaręs lyg pasaulio sumoksiąs. Nenuostabu, kad Lietu
vos išrinktasis prezidentas Landsbergis, nesulaukdamas 
jokios Vakarų moralinės paramos, nusiminęs išsireiškė, 
kad Amerika mus, atrodo, yra jau pardavusi antrų kar
tų. Amerikos prezidento keista tyla LIETUVAI ir LIE
TUVIAMS yra nesuprantama. Toks prezidento BUSH'o 
laisvės principų ir pažadų nesilaikymas apvylė Lietuvę 
ir lietuvius.

aiškiai pasakė: "Už malonios Gorbačiov'o šypsenos sle
piasi jo plieniniai dantys".

Diktatoriaus Gorbačiov'o "atvirumas" ir "perestroi
ka" - tai apgaulinga, Vakarus migdanti migla, kad pri
dengtų turtingų Vakarų valstybių akis nuuo Sovietų Sęjun- 
goje baisios ekonominės krašto krizės, kuri gali įsilieps
noti į kruvinę tautų revoliucijų ir Gorbačiov'o imperijos 
subyrėjimų. Gorbačiov'o planas - "perestorikos" pagalba 
gauti iš Vakarų visokeriopų pagalbų savo imperijai išlai
kyti.

Lietuva toje imperijoje - tai nykštukas, kuris 
buvo neteisėtai užgrobtas ir prievarta įjungtas į tų ver
giškųjų sistemų. Lietuviai, pasinaudodami diktatoriaus 
paskelbta "perestroika", pagal Sovietų Sęjungos konstitu
cijų pareiškė norų tapti nepriklausomi. Gorbačiov'as 
apie tai sužinojęs, atvyko į Vilnių ir žmonių miniai pa
reiškė, kad su tuo reikalavimu yra surištas jo asmeniš
kas likimas...Lietuviai atsakė, trumpai ir aiškiai, kad 
jie nori atgauti tai, kas iš jų buvo pagrobta.

Apgaulinga Moralė
Lietuva dabartinėje savo tragiškoje padėtyje aiš

kiai mato ir junta pasaulio galybių apgaulingų moralę: 
skelbti viena, o daryti visiškai kę kitę. Paskutiniu laiku 
yra aiškiai matomas kai kurių valstybių aiškus nukrypi
mas į rusų imperijos išlaikymę kitų tautų nenaudai.

Bolševikų-komunistų pavergtos buvusios senos vals
tybės yra naikinamos, neleidžiant joms atgauti savo 
savistovumo ir nepriklausomybės. Buvusioms Vakarų galin
gų valstybių kolonijoms, kurios dar net nesugeba savaran
kiškai tvarkytis, -suteikiama nepriklausomybė.

Štai, buvusi Afrikos kolonija su 1.500.000 gyven
tojų, kurię nuo 1914 metų valdė pietų Afrika, kovo 18 
dienę pasiskelbė esanti nepriklausoma valstybė - vardu 
NAMIBIA. Naujos valstybės nepriklausomybės paskelbimo 
dienę į tę šventę žaibo greitumu atsirado Pietų Afri
kos prezidentas F.W.de KLERK,Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Xavier PEREZ de Cuellar, JAV Užsienio 
reikalų ministeris James BAKER'is, Sovietų Sęjungos 
užsienio reikalų ministeris Eduard ŠEVERDNADZE, 
Joe CLARK, Jasser ARAFAT ir kiti valstybių diploma
tai, skubiai pripažindami jos nepriklausomybę ir pažadė
dami paramę. Iš to fakto aiškiai matome pasaulio dvi
veidiškumų. Namibijai galima tapti nepriklausoma vals
tybe, Lietuvai - negalima?

Greičiausiai toje buvusioje Afrikos kolonijoje yra 
gausu žemės turtų, kuriuos bus galima išnaudoti. Lietuva 
jokių žemės brangenybių neturi. Ji negali reikalauti net 
pagalbos...Be to, pripažindami jai NEPRIKLAUSOMYBĘ, 
atsiskyrimų nuo Sovietų Sęjungos, pakenksime Gorbačio
v'o "perestroikai"...

Nepriklausomybės Atstatymas ir Kryžiaus Kelias
S.m. kovo mėn. 11 dienų Vilniuje įvyko Lietuvos 

istorijoje antrasis istorinis NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS ATSTATYMAS. Pirmųjų džiaugsmo bangų, garsams 
tilstant, Lietuvos laisvės padangę apgaubė juodieji, grės
mingi "perestroikos" grasinimai. Nuo Nepriklausomybės 
paskelbimo jau prabėgo daugiau kaip 3 savaitės. Lietu

va - beginklė, tik remdamasi teise, nusivylusi laukia 
iš baimės sustingusio pasaulio paramos, kokių paskutiniu 
laiku gavo laukinių genčių kolonija- Namibia.

Sovietų komunistinė sistema taip gerai išmoko 
laisvųjį pasaulį suvedžioti, sudarant įspūdį, kad ji trokšta 
taikos ir gerbūvio visam pasauliui. Pavergtų tautų pasau
lis tuos melus gerai pažįsta. Jie tai patyrė asmeniškai 
su milijonais aukų. Laisvieji žmonės to nesupranta. Jie 
dar tiki komunistų pažadams. Priverstinė, komandinė 
sistema yra nereali. Joje nėra žmogui meilės. Pasaulis 
iš lėto pradeda suprasti, kad toji Markso utopijos idėja 
privedė visas valstybes prie ekonominio ir moralinio 
bankroto.

Skaudu, kad pasaulis nenori oficialiai pripažinti Lie
tuvai teisę išlįsti iš tos komunistinės sistemos. Atrodo, 
kad pasaulis užspringo Lietuva.

ĮchieagoĮ patalpose, 2614 W.69th 
St. Marquette Parke yra 
šaukiamas metinis Klubo 

PAS "LITUANICOS" KLUBO narių susirinkimas. Jo pra- 
FUTBOLININKUS •

Čikagos "Lituanicos" fut
bolininkai vis dalyvauja

i f-o i r| SOCCCr”

pirme- 
Park, IL mies- 

Čia 
kiekvienų sek- 
vyrų ir jaunių

Amerikiečių Dešimtmečio Herojus
Amerikiečių spauda paskelbė Michail Gorbačiov'ę 

žymiausiu dešimtmečio žmogumi. Keista. Tik demokratiš
kiausia, naivi Amerika "sugebėjo" padaryti tokį nepapras
tų ir nelogiškų nutarimų. Vienas iš tų,kurie gerai paži
nojo Gorbačiov'ę - Andrėj Gromyko - prieš savo mirtį

vis 
Metropolltain

Lygos salės ("indoor" 
nybėse Villa 
telyje prie Čikagos, 
jie varžosi 
madienį su 
komandomis. (Vyrų pirme
nybės baigėsi kovo mėn. 
11 d., jaunių - kovo 18 
d.).

Kovo mėn. 4 d. vyrų 
komanda čia sužaidė lygio
mis (1-1) su Real FC vie
netu, o jauniai prieš tų 
pačių komandų pralaimėjo 
2-5.

Bendrai, šį sezonų salė
je mūsiškiai ne taip jau 
gerai pasirodo, kaip buvo 
tikėtasi. Net 5 rungtynes 
iš eilės jie pralaimėjo tik 
vieno įvarčio skirtumu 
ir daugumų iš tų rungtynių^ 
galėjo lengvai baigti 
mis arba laimėti, 
mūsiškiams trūko 
na, ir geriausio 
- H. Jenigo, kuris 
mą nutarė pailsėti 
pyti jėgas lauko 
bėms.

Kovo mėn. 24 d. Klubo

“džia 2 vai.p.p. Visi nariai - 
■ ir futbolo mėgėjai prašomi 

dalyvauti, nes reikia pasi
tarti del Klubo 40 metų 
sukakties minėjimo, išvykos 
į Pasaulio Lietuvių žaidy
nes Lietuvoje ir kitų svar
bių dalykų. E.Š.

lygio- 
Tačiau 
laimės 

žaidėjo 
šių žie- 
ir patau- 

pirmeny-’,'

NIJOLĖ SADŪNAITĖ 
ČIKAGOJE

Lietuvos laisvės kovoto
ja Nijolė Sadūnaitė, kuri 
nemaža metų praleido kalė
jimuose ir tremtyje, savo 
viešnagės metu Amerikoje 
buvo užsukusi ir į Čikagų. 
Ji čia neturėjo laiko ilsėtis, 
nes visų laikų buvo kviečia
ma į viešus bei uždarus 
susirinkimus ar susitikimus 
su tautiečiais.

Nijolė Sadūnaitė daly
vavo Čikagos Lietuvių Ta
rybos surengtame Nepriklau
somybės minėjime Marijos 
Aukštosios Mokyklos salėje, 
kur pasakė gražų pasveiki
nimų.

Vasario 16 dienų ji 
buvo nuvykusi į jaunimo 
surengtas demonstracijas 
Čikagos miesto centre, 
lankėsi pas skautus, ateiti-

lietuvių kredito PARAMA KOOPERATYVAS

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

10 % už 6 mėn.term.indėlius 
10’4% už 1 ui. term, indėlius 
10 % už 2 m. term, indėlius
10 •% už 3 m. term, indėlius 
10'A%,už 1 m- GIG mėn. palūk.
11 '/z% 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 'A % už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind 
1072% už RRSP ir RRIF2 m. term, ind 
1072% Už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
83/«% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
972% kasd. pai. sąsk. virš 10.000 
672% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

1 metų ............. 123/*%
2 metų .............12'72%
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.

1 Parapijos kredito kooperatyvas
r

------A 1 - 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8

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

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

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: plrmšdlenials, 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.
P0 ptetų BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

TEL E F UN AS: 532-1149

6 psl.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind....... .

180-185 d. term, ind.......
1 metų term, indėlius ...
2 metų term, indėlius ....
3 metų term, indėlius ....
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
1 metųGIC-mėn. palūk.. 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11.7«% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 1072% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 1072% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 97a% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/*%

, 974%
10 %, 
10.'/4% 
10 %'
10 % 
1172%
11 % 
11 % 
10 7*%

9 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 137*%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 1374%
Nekiln. turto paskolas: 

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

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

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 Ura- 
iytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Kun. Kazimieras Kaknevičius

NAUJASIS KLEBONAS 
KUN.K.KAKNEVIČIUS

Š.m. kovo mėn. 4 d. 
Šiluvos Marijos Parapijos 
parapijiečiai suruošė nauja
jam savo klebonui kun.Ka- 
zimierui Kaknevičiui var
dadienį ir gimtadienį, pir
mų kartų jo švenčiamus 
Londone. Jį sveikino para
pijos tarybos pirm. A.Petra- 
šiūnas, įteikęs jam dovanų, 
K. L. B. Londono A-kės 
pirm. P.Kuras ir PAŠVAIS
TĖS seniūnas A.Švilpa. 
Vaišėse dalyvavo ir klebono 
artimieji: sūnus Viktoras, 
sūnus Rimantas su žmona 
Rymante ir jų vaikai Kris
tupas ir Jessica. Taip pat 
sūnus Linas, marčios tėvai

Alina ir Inocentas Jurevi
čiai, marčios teta Klara 
ir jos vyras Kostas Stankai.

Kun. Kazimieras Kak
nevičius gimė Šv.Kazimiero 
dienų 1926 m.kovo 4 d. 
Čekaičių dv., Užvenčio 
valsč., Šiaulių apskr. Teo
logijos bei filosofijos moks
lus magistro laipsniu baigė 
Romoje. "Angelicum" Uni
versitete- Romoje-vysk.A. 
Deksnio įšventintas į kuni
gus Šv.Kazimiero šventės 
išvakarėse, 1984 m. kovo 
mėn. 3 d. Prieš atvykda
mas į Londonu jis buvo 
Lietuvos Kankinių Parapi
jos Mississaugoje vikaru.

D.E.
PAGERBDAMI MIRUSUL AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

• A.a. Algirdo MITALO atminimui: po $50- dr.J.ir 
B.Pilipavičiai, T.ir E.Uogintai; po $20 - B.Bagdonienė, 
A.A.Dirsės, R.Duffield, O.Giedraitienė, J.Giedraitis.

VISIEMS nuoširdi padėka KLF

ninkus, o taip pat ir kitų 
organizacijų narių tarpe. 
Visur ji buvo laukiama 
viešnia, visur ji gražiai 
pasisveikino, papasakojo 
savo pergyvenimų dalį. 
Daug kur ji kvietė savo 
tautiečius ir toliau darbuo

tis Lietuvos labui.
Vasario mėn. 24 d. 

Jaunimo Centro kavinėje 
buvo jos antrosios prisimi
nimų knygos "Gerojo Dievo 
Globoje" supažindinimas. 
Jame dalyvavo ir pati auto
rė. (eš.)

DAUGINIS
DR A IDA — IN S IRA NCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

ATE!# Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) | 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ į
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. j
(Skersai gatves >nuo pensininku tumų, 1610
Bloor St. Vest, kampas Indian Rd.) 7130 vai. v.1

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

S

■■'i-

.....

F.W.de


I įamilton
PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO KANADOS
LIETUVIŲ FONDUI:

• A.a. Juozui STANAIČIUI mirus, 2-rojo Didžiojo 
Kunigaikščio ALGIRDO pėstininkų pulko draugai Įamžino 
Ji Kanados Lietuvių Fonde, paaukodami po $25: Pr.Sa- 
kalas, P.Kanopa, A.Kairys ir A^Lukas.

• A.a. BIRUTĖS APANAVIČIENĖS, mirusios Ro
chester,N. Y., šeimai, reikšdami užuojautų, aukojo: $ 50 
- L.A.Pliurų šeima.

• A.a. KAZIMIERO VILČINSKO atminimui , vie
toje pareikštos užuojautos spaudoje visai Vilčinsku šei
mai,$ 25 - V.E.Bilevičiai.

• A.a.Stasį MACIKUNĄ-kūrėjų-savanorį, Niagara 
on the Lake , jo sūnus STASYS MACIKŪNAS Įamžino 
Jo atminimų, paaukodamas $ 1.000.

• Nauji Kanados Lietuvių Fondo nariai, paaukoję 
po $ 100: Alf. ir Em.Kybartai, Z.Čečkauskas.

• Savo įnašų papildė Kanados Lietuvių Fonde 
paaukodamas $ 20 - J. Kubilius.
• A. a. On a SARŪNIENĖ testamentu paliko Kanados
Lietuvių Fondui $2.000.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja už aukas ^LF 

• Š.m. kovo mėn._ 25 d. 
išvykęs jaunimo būrys iš 
Hamiltono 1 Ottawu de
monstruoti už LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ, pasi
rodė pasigėrėtinai. Su užsi
degimu atliko savo parei
gas, surinko daug parašų 
Lietuvos naudai ir grįžo 
namo pasiryžę ir toliau 
dirbti Lietuvos gerovei.

Vis dėl to ir patiems 
jauniausiems akivaizdu, 
kad šiuo momentu reikia 
pasisakyti už demokratijų 
ir teisybę, bei teisingumų.

Winnipeg
• ELENA. KUDABIENĖ, 
hamiltonietė aktorė ir re- 
žisorė, Manitobos Teatro 

Centre vaidino veikale

"You Can't Take With 
You". Vietos dienraštis 
atspausdino labai palankių 
kritikų, jos nuotraukų ir 
pasikalbėjimų.

• Winnipeg'© dienraščiai 
"The Winnipeg Free Press" 
ir "The Winnipeg Sun", 
neatsilieka nuo kitų did
miesčių spaudos ir kasdien 
pirmame puslapyje stambio
mis antraštėmis spausdina 
žinias ir komentarus apie 
įvykius Lietuvoje.

• Pamaldos už LIETUVĄ 
buvo atnašautos kovo 25 
d. Šv.Kazimiero bažnyčioje .

Po pamaldų bažnyčios 
salėje vyko KLB Winnlpe- 
g'o Apylinkės valdybos 
surengtas informacinis susi-

BOOKS 
(perfect binding 
with soft cover)

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:
kasd. pal. Čekių sąsk. Iki.... 9% 
santaupas.......................  8%
kascLpal.taupymo s-ta.... 7.5%
90 dienų IndMIus ............ 10.5%
1 m. term. Indėlius ....... . 11.5%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11% 
3 m. term.indėlius.............11%
RRSP Ir RRIF (pensljos).8.75% 
RRSP Ir RRIF1 m............ .11.5%
RRSPind.3m................. 11% 

IMAME UŽ:
asmenines paskola*..... 16%
nekiln. turto cask. 1 m.. ...13% 
nekil.turto pask. 2 m,i2.75% 
Nemokamas, čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

MUVJK14
SPKCIALVBtSi

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais — nuo 10 v. r. iki 1 vd. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 7vai. vakaro. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta.

BATŲ TAISYMAS 
DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIU SKALBIMAS 
UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE)

&i8haiii>
7725 Georg*, LaSalle

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

■ Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel •
364-1470

1990. IV. 19

rinkimas. Jį atidarė A- 
kės valdybos pirmininkas 
A.Timmermanas. Po sugie
dotų Kanados ir Lietuvos 
himnų, kalbėjo pagrindinis 
kalbėtojas, svečias iš To
ronto, KLB visuomeninių 
reikalų atstovas Algis Ju- 
zukonis. Jis išamiai api
būdino įvykius Lietuvoje, 
apibūdino KLB valdybos 
veiklų šiuo kritišku Lietu
vai laiku.

Tiek pamaldas, tiek

AJuzukonio pranešimų 
anglų kalba filmavo dvi 
didžiosios televizijos stotys 
- CBC ir CTV-CKY. Tų 
patį vakarų buvo parodytos 
pamaldų ir pokalbių sant
raukos televizijos progra
mose.

Buvo išdalintos kortelės, 
adresuotos Kanados min.,p- 
kui Brian Mulroney, kurio
mis prašoma pripažinti 
demokratinę Lietuvos val
džių.

PAGERBDAMI MIRUSIUS,AUKOJO KANADOS LIETUVIU 
FONDUI:

• Otto BARKOVSKIO atminimui: $50 - J.ir H.Bar- 
kauskaitės; po $ 20 - K.ir E.Kalasauskai, V.Zavadskienė; 
$15 - V.ir E.Januškos; $12 - E.ir V.Urniežiai; po $10- 
- O.Demereckienė, G.ir V.Jančiukai, T.ir J.Timermanai, 
P.ir O.Žiminskai, D.Stonkienė, J.ir A.Kuncaičiai;

• Leono STANIO atminimui: $ 58.50 - A.Varnelis; 
$ 30 - V.Zavadskienė; po $20 - A.Lingė, K.ir E.Kalasaus- 
kai, E.ir M. Šarauskai, A.ir A. Balčiūnai, V.Liaukevičius, 
E.ir V.Januškos; po $ 10 - J.ir T.Timermanai, E.ir E. 
Federal, J.ir A.Kuncaičiai, V.ir J.Kriščiūnai, P.ir O.Ž1- 
minskai; po $5 - V.ir P.Steponavičiai, O.Demereckiene, 
L.Samulaitienė.

VISIEMS aukojusiems nuoširdžiai dėkoja KLF

PAYETTE & SIMMS Inc spaustuvė, kuri čia skelbiasi, 
yra labai patikima, savo darbų gerai ir punktualiai atlie
kanti. Joje yra spausdinamas ir mūsų savaitraštis "Nepri
klausoma Lietuva".

C PAYETTE 
&SIMMS 
INC.

Imprimeur specialise 
en edition

Our specialties at Payette & Simms Inc.
300 Arran, Saint-Lambert, Quė. J4R 1K5 
(514) 672-6380 - (514) 875-0327 - Telex: 05-25134 
Extėrieur de Montrėal: 1-800-361-6528

NEWSPAPERS community journals 
student journals 
corporation journals 
public organism journals

Quantities of IM to 50M impressions 
Production of 4 to 24 pages TABLOID 

school books
reference books
novels
children's books
directories
agendas (spiral wiring or perfect 
binding)
coloring books
recuperation of used books (change 
new cover) 
parts' catalogues

Small and medium-sized runs

BROCHURES
(stitched)

periodicals
coloring books
price lists
parts' catalogues
activity books for Children

Small and medium-sized runs

COMMERCIAL posters
PRINTING folders

Small and medium-sized runs 
multicolor production

Jauniausios talkininkės Palaimintojo Ji MATULAIČIO minėjime —
Steputė Greenspoon ir Steputė Makauskaitė su Albinu Blauzdziunu

Montrealyje, A.V. parapijos salėje.

montrėal
SESELĖS DĖKOJA:

"Mes visada ieškome 
didvyrių, kurie mus Jkvėpty, 
pakeltų ir padrųsintų. Šven
tieji yra tie, prie kurių 
mes galime prisiglausti 
ir pailsėti. Todėl buvo 
miela praleisti popietę 
su Palaimintuoju Jurgiu 
Matulaičiu š.m.sausio mėn. 
21 d. Aušros Vartų švento
vėje, Montrealyje. Didžioji 
padėka tenka Janinai ir 
Albinui______ Blauzdžiūnams,
kurie ėmėsi organizuoti 
tokių šventę ir nešti visų 
jos paruošimo naštų.

Dėkojame kun. dr.V.M. 
Cukurui už atlaikytas 
Mišias ir prasmingus pa
mokslus, Sės. Onutei Mikai- 
laitei ir Ses.M.Dolores 
už skaidrių montažų, kuris 
mums priartino Palaimintų- 

prie stalų; mažosioms už 
dalyvavimų procesijoje 
ir talkinusioms prie loteri
jos ir kiekvienam atsilankiu
siam. Jūsų įvairiausia pa
rama stiprins mus ir pade
da mums padėti kitiems.

Nemažesnė padėka Auš
ros Vartų Parapijos klebo
nui kun.J.Aranauskui,SJ.; 
už malonų leidimų naudotis 
patalpomis."

Su malda ir dėkingumu, 
N. P.Šv.M. Marijos 
Seserys Montrealyje

• A.a.Eugenijos URBONAI
TĖS atminimui, aukojo Ka
nados Lietuvių Fondui $ 
25 - S.Rudis;

. • A.a. Alės RIMKUVIE
NĖS atminimui $ 40- S.Re- 
meikaitė.

Dėkojame KLF

jį Jurgį Matulaitį. Malonu 
buvo, kad Jie, nepaisydami 
blogo oro, atvyko pas mus 
į Montrealį automobiliu.

Ypatinga padėka Jani
nai Blauzdžiūnienei ir jos 
talkininkėms už skanius 
pietus; ponioms už suneš
tus tortus ir pyragus; vi- 
siems dovanojusiems loteri- 

tor a jaj fantus, parėmusiems 
pinigine auka; PAVASARIO 
mergaitėms už patarnavimą.

• PAGAMINTĄ gerų vaiz
dajuostę iš vykusių de
monstracijų Montrealyje 
galima užsisakyti pas Ritę 
DIRSĘ, tel: 282-6582.

Kaina $ 20. Vaizdajuos
tė 1 į vai.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
Mrs.S.Kaminski, J.Mockaitis, A.Staškevičius, A.

Kazlauskas, K.Ambrasas, St.Žaldokas, J.Ladyga, dr.R.Ay- 
ry-Siniūtė, R.Sinius, V.Bakūnas, G.Rudinskienė, J.Vitkū- 
nas, J.Račinskas, A.Urbonas, dr. J.Rimšaitė, A.Jonelis,
J. Andriukaitis(3 m.), G.Gedvilienė, A.Kairys, A.Klimavl- 
čius, A.Račinskas, P.Ražanas, A.Šetlkas, Jonas Valiulis, 
L.Selenis(2 m.), P.Botyrius, V.Kamantas (2 m.), P.Baltuo- 
nis, kun.St.Šileika, V.R.Plukas;

_ "NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$ 25 - Č.Senkevičius; po $15 - M.Andrulevičius,

K. Lukošius, P.Galdikas; $7 - A.Latvaitis; po $ 5 - St. 
Andriuškevičius, K.Balčiūnas, M.Krauza;

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$ 20 - B.Čižikas; $12 - Alf.Pundzius; $ 8 - Jz.Lu- 

koševlčius.
AUKOS;

•_ A.a.Eugenijos Urbonaitės atminimui $ 25 - dr. J 
Rimšaitė; po $ 50 -J.Baron, A. ir A. Tamošaičiai "NL" 
50-mečio proga; $ 5 - E.Daniliūnas.

VISIEMS nuoširdžiai dėkojame. "NL"

J pert.



LIETUVOSNEPRIKLAUSOMOS

SPAUDOS BALIU

’NL" VALDYBAįĖJIMAS: $12.50

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sbve, Montreal.

Maloniai kviečiame visus į Kanadoje seniausiojo lietuvių laikraščio

KURIS įVYKS 1990 m 
BALANDŽIO men. 28 d.

PROGRAMOJE: "SERENADA" , dainos vienetas iš Toronto 

Jono ŠULMISTRO muzika, gera vakarienė, baras, loterija.

7 vai. vakaro 
ŠEŠTADIENĮ,

• Šv.VELYKŲ pirmosioms 
Prisikėlimo Mišioms AV 
P-jos bažnyčion susirinko 
labai daug žmonių, pritrūko 
ir vietų suoluose. Mišias 
atnašavo ir pamokslų sakė 
svečias kun.Kastytis Rama
nauskas, dalyvaujant kleb. 
kun. Juozui Aranauskui,S.J.
ir kun.Izidoriui Sadauskui.

Skaitymus, kaip visada, 
gražiai atliko dr. Jonas 
Mališka ir Albinas Blauz- 
džiūnas. Šauliai stovėjo 
sargyboje, mergaičių būre
lis, lydimas Seselių - Pau
lės ir Natalijos - barstė 
gėles procesijos metu. Prie 
šventiškos nuotaikos prisi
dėjo AV Choras, sugiedo
damas ir "Gloria", "Sandus',' 
"Linksma diena mums nu
švito", dvi dalis iš Kanta
tos, "Aleliuja".

Dalyviai po pamaldų 
susitiko Parapijos salėje 
pasisveikinti, išgerti vyno

De^indje —

Metiniame Saulių, 
susirinkime S.m. 
kovo mėn. 11 d., 
AV P—jos salėje

Sportinio bandymo rungtynių laimėtojai: Antanas Babrauskas, Albinas Urbonas, Juo
zas Siaučiulis, Petras Gabrys ir Gasparas Alinauskas, įteikęs taures-

Nuotr A. Kalvaičio

LITAS montrealig lietuvių
KREDITO UNIJA

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

SKYRIUS: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus ..........
Term, indėlius:

1 metų ......... .
180 d.-364 d. 
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d.- 59 d.

MOKA

1i%%

10%% 
10%% 
10%% 
10 % 
10 %

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

uz
N ekilnoj am q turf q - nuo 13%

IMA

6%%
6%%
6%%
4%%

11%%
8 %

— nuo 13%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS 
p 1475 De Seve 
Pirm. Antrad. Tre?. 
K etvirtadien i ai s.... 
Penktadieniais.....

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

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

KNYGOS Iš LIETUVOS
Norinitieji įsigyti "VaGoS" ir "ivioKSL-o" leiayK- 

lų išleistų knygų Lietuvoje, gali Kreiptis į tų lei- 
dytclų atstovų Kanadoje L JAV-ėse, Liudų Stamce- 
vieių, 1053 nlbanel Cr., Duverney, Laval, P.ų. 
H7G iK7, Tel.: 669-8834.
"švyturio" metinė prenumerata oro paštu - $42.-

D. Perez 
President

2422 MENARD - LASALLE
P. QUE H8N 1J5

RESIDENTIAL • COMERCIAL - INDUSTRIAL 
STUCCO 4 WALL PAPER

Tel.: 365-6444

stiklų, užkųsti.
Pasikalbėjimų tema-LIE-^- 

TUVA ir jos šauni laiky
sena, LIETUVA ir Gorba- 
čiov’o cinizmas...
• Ona ir Jonas ŠEIDŽIAI 
įstojo Į Kanados Lietuviu 
Fondų su $ 200 - įnašu.

Dėkojame KLF

• Rasa/BUNYTĖ/ ir Jonas 
ŽUKAUSKAI susilaukė ant
rosios dukrelės.

* SVEIKINAME’

• AKADEMINIS SAMBŪRIS remti demokratiškai išrink- jos Meškauskienės atmini-

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

MONTREALYJE savo susi
rinkime š.m.kovo mėn.23 
d.patvirtino naujų valdybų. 
Jų sudaro pirm.A. Beniušis, 
vicepirm.Saulius Mikoliūnas, 
ižd.Hilda Lapinienė, sekr. 
Roma Valinskiene ir valdy
bos narys Vincas Piečaitis.

Atsižvelgiant į Lietuvos _ 
įvykius, sudaryta pagalbinė 
komisija reaguojant į įvy
kius,kuri talkininkautų KLB 
Montrealio Apylinkės Val
dybai.Komisijų sudaro: A. 
Staškevičius, R.Satkauskas, 
V.Piečaitis,S. Mikoliūnas, 
V. Gruodis, A. Beniušis.

Ta proga buvo sureda
guotas laiškas Kanados 
vyriausybei,prašantis pa-

Dr. PHILIP STULGINSKIS

Dr. JONAS M ALISKA 
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

D.D.S.
D/NTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suit* 600 
Montred, P.O. H3G IS5

Dr. Gahan BERARD, D.H.D.
Dantlf gydytoja* — chirurgas 
466 A. bout, des Lavrontldos 
Pont Viau, Larai, H7G 2V1

(Pri. boul. Concord* )
Skaabinti Td : 662-1177

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Vili. Lo Sdle, P.Q H8P 1L2

Atidaryt* kaadle* neo • — 10 v.v. 
šeštadieniai* : nao Sr. — >:3* v.». 
Sekmadieni al*: nao 10 r. — 8:30 y.».

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Uit* 215, Montraol, Qu*.. H3G 1L5

Tol:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCA USX Ah 
Suite 1143, Sun Life Building 

1155 rue METCALFE . Montreal, Que., H3B 2V8 
Tel. (514) - 871-1430

8 psi.

tųjų Lietuvos vyriausybę 
ir jos Nepriklausomybės 
paskelbimų. Laiškų pasira
šė visi dalyvavusieji.
o DĖKOJAME torontiš
kiams IRENAI ir JIM ROSS 
paaukojusiems a.a.Stefani-

mul $25.
o a.a. Joanos Kęsgailienės 
atminimui aukojusiems 
$ 20 - Magdalenai ir Juo
zui PAKULIAMS.

N.Pr.Šv.M.M. MARIJOS 
Seserys Montrealyje

BALTIC ENTERPRISES REG'D

e Home renovations • Extensions
e Patios • Painting

a Drywall - Gyproc

* Work guarantees, Reasonable rates * 
Skambinkite Vytui, tel.: 453-9696 (6:3u v.v.), 

373-2115 (collect).

Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
86U6 Centrale, (kamp.45 a v.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H6P 1N5. Tel. 364-4658.

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

Two kassctc radio -$ 129,-| Video nuo $399.- 
Video cnmcrn : $1499.-

entrepreneur electrical
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

0
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION
LASALLE. QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484 ■

Dodge Chry»l«r
Camion* Dodge Truck*

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Laplerre
366-7818 coin La Vėrendrye

Member

Foto M. L. S.
SISTEMA

D. N. BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

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

MONTREAL ENTERPRISES RCg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS
Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
Saugojimas vasaros laiku (Storage) 
'labiau ir remodeliuoju
Siuvu ir< parduodu.

1449 rue St. Alexandre. Telefonai:
Suite 500 A. 7*117 ir 288-9846Montreal, P.Q. H3A 2G6 844- 7J07 288

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tė realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
PHOTO 
STUDIO

TONY LAURINAITIS
Mwrtreel. P.a M3W 1X5 Tel.: 431-4400

TRANS QUEBEC SIDINGS IT D
AU ŪMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LI-ETUVA
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